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T A R T A L O M : Örökségünk. — Haynald Lajos be-
széde. — Egyházi tudósitá?. — Vegyesek. 

Örökségünk. 
A lefolyt év a katli. egyházra nézve nem volt 

mostoha szülő hagyományozásában. Pazarkézzel 
szórta a honatyák háza évtizedek alatt gyűjtögetett 
szellemi és jogi kincseit, melyeknek öröklése az örök-
lök szokott öröme helyett inkább az aggodalom és 
fanyarodás nem épen kellemes érzelmét költik a 
régi jogok és dicsőség fölött merengő kebelben. 

Ezen örökség azonban nem olyan, melyet elfo-
gadni vagy mellőzni akaratunktól függne ; az örök-
hagyó gondoskodott, hogy akkép legyen az beékelve 
a köz- és magán viszonyok tömegébe, miszerént ok-
vetlenül el kell azt fogadunk, a szerént igazodnunk, 
ügyeinket zsinórmértéke után szabályoznunk, ren-
deznünk: hacsak nem akarunk kimenni a világból 
mely mindenütt hasonló viszonyokat mutat föl vagy 
olyanoknak szülésében vajúdik. 

Örökségünk zömét sanctionalt törvények teszik 
és egy tapasztalat; amazok tevékenységünk, életre-
valóságunk egész teljét igénylik; emez pedig bár-
mily leverő, már csak azért is, mivel nincs az a rosz, 
melyből jó nem szivároghatna, áldásnak is lehet kút-
feje annál inkább, mivel ügyünket Isten ügyének 
hiszszük, ki a keserű forrásból is édes, üde vizet 
csalhat ki. 

Az iskolákra és interconfessionalis viszonyokra 
vonatkozó törvények egyaránt elhomályosítják a 
kath. egyháznak hazánkban ősi időktől fogva teljes 
ragyogásban föntartott dicsőségét; az állam-mérnö-
kök annyira kimérték határait, hogy előnyeink, 
jogaink eddigi térképén a magaslatok, hegyormok 
elenyésztek,és a kiegyenlités özöne alá temetve a közös 
szinvonal jeleltetett számunkra is ki. A közjó vezérelte 
kétségkívül a törvényalkotókat határozataikban, 
és polgári bün volnagán csoskodni oly törvények ellen, 

' melyek midőn szentesittettek, mint a köz jólétre ha-

tályosok tüntettettek föl, habár egyesektől áldozatot 
is kívántak. Az egyház kétségen tul bele is nyug-
szik ; kijelelte ott hol kellett, az elveket, melyek neki 
vezérfonalul szolgálnak, s melyeken nem tágíthat ; 
ha nem volt szerencsés azokat érvényesíteni, sorsa 
most már a belenyugvás, de semmi esetre sem a 
visszavonulás. Neki kell, mert szent kötelme, kell a 
még fönlevő cselekvési térre lépni, s meghajolva bár 
de meg nem törve kikémlelni a réseket, vizsga sze-
mekkel kilesni a nyílásokat, melyeken malasztjait, 
áldásait szivárogtathatja a reá nézve szigorúbb tör-
vények sánczai közé szorított azon ügyekre, melyek 
fölött egykor uralkodott, de melyeket most szolgál-
nia keilend. 

A szerep, nem titkolhatjuk, igen megváltozott, 
azonban jelentőcégéből azért mitsem vesztett ,de annak 
föltüntetése nagyobb erőkifejtést, stirgőbb tevékeny-
séget igényel és fölkeresését, hatályosítását mind-_ 
azon eszközöknek, melyeket az egyház kifogyhatlan, 
mert szeretettől hordozott bölcseségén kívül a szomo-
rnabban változott viszonyok még az egyháznak, a 
papságnak és a hívőknek kezeiben hagytak. 

Arariy-szavakat mondott Orleans nagy püspöke 
midőn az uj körülmények közé vetett egyházat szem-
lélve figyelmezteti az egyház bámulandó ' szerveze-
tére azokat, kik arról azt hirdetik, hogy már megvén-
hedt, az idő pedig uj. „Oh ti nem ismeritek, mondja, 
mily simulékony s egyszersmind merev elemekből 
alkotta meg az ő egyházát isteni szerzője, mily ál-
landósággal s egyszersmind haladási képességgel 
ruházta fel. Olyan az ő dogmáinak mélysége és ter-
mékenysége, és olyan az ö alkotmányának expansiv 
jellege, hogy nem fogja azt túlhaladni semminemű 
haladás, s megélhet mindenféle politikai kormány-
formával. A nélkül, hogy symbolumán változtatna, 
minden kornak szükségeihez képest rendelkezik al-
kalmas kincsekkel „profért de thesauro suo nova 
et vetera," s mindenkor késznek találandjátok alkal-
mazkodni a nagy társadalmi átalakításokhoz s kö-
vetni az emberiséget létezésének minden phasisain 
keresztül." 
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Valóban ilyen az egyháznak csudálandó, mert 
isteni szervezete, de ezt nem elég csak ismerni, tudni, 
hanem érvényesiteni, kiaknázni is kell, mire bölcs 
körültekintés, s majdnem mindenkor áldozatkészség 
is szükséges ; áldozatkészség, mely nem a jogok föl-
áldozásában, hanem az uj jogok megszerzésére való 
önkény tes áldozatoknak tételére való nemes és 
efficax hajlamban áll. 

Kétségtelen, hogy az iskolai törvény némi elő-
szeretettel hajlik a közös iskolák felé; ne vegyük 
azt rosz néven az államnak, mely a haladás utján 
saját fölfogása szerént uj próbákat tesz, melyek ha 
nem életrevalók, ugy sem verhetnek mélyebb gyö-
keret és igy a mesterkélten kicsirázott, sarjadzott 
növény önmagától le fog hullani. Természetes, hogy 
ily kilátás mellett sem lehet az egyház közönyös ha-
sonló intézmények iránt, mivel a lehullásig is kiszá-
mithatlan erkölcsi veszteség lehet, de a korszellem-
nek is kell engedni idó't, hogy bebizonyodjék tehetet-
lensége. 

Ily intézményekkel szemben a kath. egyházra 
azon kötelem háramlik, hogy a törvényben is gyö-
keredző jogánál fogva minél előbb, minél több s mi-
nél korszerüebben szervezett felekezeti iskolákat ál-
litson. Ez tisztán áll mindenki előtt; de mikép és hon-
nan ? ez a punctum saliens ! Egyedül a papság »ezt 
nem győzi, legyen bár akarata sziklaszilárd, legyen 
áldozatkészsége kifogyhatatlan ; egyedül az illető 
községek pedig nem lesznek hajlandók, mert az ezt 
fölfogó érzék hiánya mellett a terhek elég nagyok, 
s oda fognak hajolni, hol anyagi érdekök kevesbbé 
fog szenvedni. 

A felekezeti iskolák fölállitására czélszó nemes 
szándokot fenyegető ezen hajótörésben mentődesz-
kául a most már minden részről sürgetett autonomia 
szolgálhat, mely a hazai összes katliolikusoknak 
egyetemes közre-müködését, áldozatkészségét vévén 
igénybe más felekezetek példájára filléreit nem lo-
calisata, hanem oda fordítja, hol legszükségesb, vagy 
legtöbb előnynyel kecsegtet. 

A közös iskolák pártolói egyleteznek, és az ál-
lam kedvező fuvallata mellett is önmagok szintén 
törekednek eszméjüknek testet, szándokuknak való-
sulást kivivni: csak nálunk hiányzanék ismét a 
szükséges tetterő és áldozatkészség beismert érde-
keink érvényesítésére, emelésére ? Nagy nálunk az 
apathia fönn és lenn egyaránt, de kell még szikrá-
nak lenni a keblekben, melyet élénkebb perczegésre 
lehet ébreszteni, mi elejénte elég, csak a tétova és 
határozatlanság legyen száműzve a vezénylő körökből. 
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Véleményünk szerént itt igen jó szolgálatot te-
het majd az áldásos Szt.-László-Társulat, mely ke-
gyeletből fakadó filléreit egy részben ezen czélra is 
föláldozhatja, különösen pedig gyűjtési tevékenysé-
gét e végre megkettőztetheti. A csekély adomány, 
mely a tagoktól igényeltetik, ezekre nézve alig érez-
hető, mig a társulatnak a szeretet termékeny ereje 
által szaporító kezei közt az oly kincshalmazzá gya-
rapodik, mely sok igen sok üdvös érdeket fedezhet, 

A csekély tért tekintve, mely az iskola befolyá-
sozásában részünkre még fönmaradt, ügyünk majd-
nem ismét a mustármaghoz liasonlitható, mely való-
ban kicsiny, de az idő és körülmények buzgó föl-
használásával dus lombozat remélhető, melynek jó-
tékony árnya alatt men- és üditő helyet találhat 
majd a tanonczok értelmi szintúgy mint erkölcsi 
fejlődése, és iskoláink meg lesznek óva azon egyol-
dalúságtól, mely csakis az értelem mivelésére szorit-
kozva a szivet, e kiapadhatlan forrását a polgári és 
keresztény erényeknek, erkölcsi kiaszottságra kár-
hoztatná. 

Szép de ép oly terhes osztályrész jut itt ki a 
hitelemzőknek, hitoktatóknak, kiknek kijelelésében 
most már kettőztetett gond és igen körültekintető 
figyelem illeti meg a felsó'bbséget oly tér b zatván 
reájok, mely kezők alatt és csakis azok közr áldá-
sossá vagy a hanyagság és képtelenség esetében, 
különösen' ha közös iskolákból nyerik tanonczaikat, 
nemzedékeken át az egyház szomorúságának, vesz-
teségének válhat gyász termékenységü földjévé. 

Az interconfessionalis törvény szintén megfosztá 
egyházunk tiszta, homlokát a társadalmi fensőbbség 
diszjellegétó'l ; egybevegyittettünk vagy egy vonalra, 
állíttattunk a felekezetekkel, melyeknek eddigi, más 
országok által mindenkor irigyelt jogait is a katholi-
kusok nagy lelküsége adta meg. Ne legyen panasz 
miatta, csak lépjen hazánk szent földjére a béke an-
gyala, és a nagy szabadság korszakában legyenek 
hitben tőlünk elszakadt atyánkfiai legalább felényire 
oly nagy lelkűek, türelmesek mint voltunk mi ak-
kor, midőn kizárólagos előnyöktől ragyogott a ma-
gyar kath. egyház. Ha volna örvendeni valónk, leg-
inkább örvendünk e fordulatnál annak, hogy lelki-
pásztoraink megszabadulnak azon faggatásoktól, 
melyeknek az előbbi viszonyok alatt ki voltak téve, 
s melyek nekik csak tövést teremtek, az egyháznak 
pedig észrevehető hasznot aligha hajtottak. A buz-
galom és pásztori okosság azonban még most is 
sokat tehet, és a törvény lazult engedékenységének , 
is nehezen czélja ez irányban minden tevékenységet 
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megszüntetni vagy betiltani; mi eddig a törvény 
aegise alatt némi kényszerítéssel történt, most az a 
privat buzgalom körébe tétetett által 

Ha tehát nincs is semmi különös okunk örven-
deni örökségünk fölött, söt több tekintetben lehan-
goló nyomása alól csak nehezen szabadulhatunk: 
annyi leverő' sincs benne, hogy mindent vesztve, 
mindent egyedül romlásunkra irányzottnak hivén 
veszteglésre, hiu munkára kárhoztatottaknak véljük 
magunkat; sok tekintetben csak a nimbus tiint el, a 
remény fény csomója fönmaradt; a homályosító göz-
kört lia nem is sikerülhet végképen eloszlatni ugy, 
hogy régi kiváltságos dicsőségben ragyogjon föl; 
eszélyesség és munkásság által szétfoszladozhat 
annyira, hogy az egykori tiindeség keresztül csillá-
molhatik rajta. 

A tapasztalat, melyet a lefolyt év örökségül 
reánk hagyott, az elö'bbeni osztály-résznél ha nem 
roszabb, bizonyára azzal egyenlő természetű; és ez 
azon bizonyosság, hogy mindenkitől el vagyunk 
hagyva, ügyünknek pártfogói, csatárai oly csekély 
számúak, vagy oly bátortalanok, hogy az ellenfél 
nagy és compact liarczosaival szemben alig jöhetnek 
számításba. Némely okai érdekeinktől ezen elpárto-
lásnak talán iliacos intra et extra muros egyaránt 
kereshetők ; de azokat, bár minők legyenek, soha 
sem tartottuk volna oly horderejiieknek, hogy az 
egyház és ügye mellett küzdők ily elhagyotottságát 
igazolni tudnók. 

Ezen ürömizü észlelet a papság bensőbb fri-
gyesülését teszi sürgővé; mire nézve szükséges, hogy 
a hierarchia felsőbb fokozata mindinkább tanúsítsa, 
miszerént működési basisát azok képezik, kiket kör-
ieveiben oly szépen „fratres etfilii, et in partem sol-
licitudinis nostrae vocati" megszólitással szokott meg-
tisztelni; a szép szavak nyerjenek teljes megteste-
sülést, valósulást. A presbyterek hatalma onnan foly 
ki, a püspöki hatalomnak némi része az; ki azt nem 
méltányolrá kellőleg az áldozárokban, kicsinyli azt 
mit önmaga adott nekik, sérti önhatalmát, melyben 
némileg azokat részesitette. 

A püspöki hatalomnak áldásosán működő karjai 
különösen a lelkipásztorok, kik az „onus angelicis liu-
nieris formidandum" viselésében legtevőlegesb ténye 
zők ; mehetnek a körlevelek,köröztethetnek az intézvé-
nyek, ha azok érvényesítésére a lelkipásztorok buz-
galma nem vállalkozik ; semmi sem bénithatja, vagy 
semmi sem hordhatja hatalmasabb szárnyakon a püs-
pöki működést, mint a lelkészek elkedvelenitése, illető-
leg lelkesedése ; mindkettőnek egyaránt lehet indoka a 
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főpásztor eljárása; ha ők csakugyan „fratres," leszen 
a főpásztor a szó legnemesebb értelmében szintén „fra-
tér :" ha ők „filii," leszen a főpap valóban „páter ;" ha 
ők „in partem sollicitudinis vocati," tisztelet e sol-
licitudonak önmagában az által is. hogy a nap ter-
hét hordozók nehéz fáradalmait kellőleg méltányolja, 
lehetőség szerént kitüntesse, az érdemek és nem a 
személy iránti rokon- vagy ellenszenv szerént hatá-
rozza meg beesőket. Ha Krisztus rokonszenv folytán 
osztotta volna kegyeit, Péter, a tétovázó és tagadó, 
nehezen tétetett volna a kősziklává, melyen a pokol-
kapui sem fognak diadalmaskodni. A néha szokásba 
jött : iste stat mihi ad faciem, iste autem non" a lehető 
legroszabb tanácsadó ; Deus non est acceptator per-
sonarum, sed omnis, qui timet Dominum, acceptus 
est íIli, ez az igazi elv Isten országában, mert ezen 
elv magáé az Istené. 

A levelek, melyekkel eddig szerencséltettünk, 
e tekintetben sok neheztelést tartalmaznak; meny-
nyire igazságosak azok, nem tudhatjuk, de oly fér-
fiak is nyilatkoztak, kikről tudjuk, hogy sértett ön-
érdek nem sugalmazta nekik a panaszos hangot. A 
merőben önérdek sugallta-nehezteléseknek szószólói 
semmikép sem kívánunk lenni, de igazságosnak tart-
juk, hogy jogos fölszólalások kereshessenek tért. 
Ezen ügy közügy, habár elintézése nem is közös; 
figyelmeztetés lenne az ily nyilatkozat, nem követe-
lés, és igy az egyházi téren is, melynek a nyilvánosság-
tól szintén nem szabad félni, szabad, megengedhető. 
Megütközést itt-ott talán okozhat, de ezen nem kell 
fönakadni, a megütközés még életnek a jele, az eleve-
nére való tapintás, ez pedig szükséges, hogy a lap-
pangó élet erejének teljére juthasson; és sokszor 
nem is oly igen valódi az a megütközés; gyakran 
csak egy ütközik meg, az tudnillik, ki leginkább 
érintve érzi magát, és aztán beszél nagy, általános 
megütközésről, hagyjuk e fontoskodást, figyelmünk 
irányuljon arra : mi az, és kik azok, kik azon a vala-
min megütköznek ? Csak hadd ütközzenek meg, 
ha a jó ügy miatt történik ; az volna valóban nagy 
a hiba, ha már meg sem ütköznének ! 

Ezenkívül az alpapság soha sem fogja szem elől 
téveszteni, hogy minden hatalmának, tekintélyének 
gyöke tulajdonképen és egyedül a püspöki méltóság-
ban rejlik, tenyész és gyümölcsöz. A mindenen fön-
akadó érzékenykedés nem illik férfiúhoz, még ke-
vesbbé ha e férfiú egyszersmind pap is. A keresz-
ténység alázatosságon és szereteten alapul, mindket-
tőnek fölülről kell ugyan lefelé ömlenie, qui vestrum 
major est. fiat sicut minor; de az alsóbbaknak is ép 
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ugy erényök mint kötelességük ez. Az alázatosság 
nem önelvetés, valamint a szeretetnek se kell azon 
palástnak lenni, mely mindent csak eltakarni, csak 
elfedni köteles ; az alázatossággal szépen megfér az 
önérzet; a szeretettel a hiba- és hiányra való tiszte-
letteljes utalás; nézzetek az Úrra, mindezt föltalá-
landjátok benne, örökkön isteni példányunkban. És 
a szüzanya is figyelmezteté fiát: Uram nincs boruk. 
Az apostolok szintén a kenyér hiányára vagy ke-
vességére. A püspök a törzs, az áldozárok annak 
termékeny nedűjéből táplálkozó, gyümölcsöző ágak, 
mindkettőre a hivek sokasága folyondár gyanánt 
simul; ha szabad volna igy szólni, ez a legnemesebb 
élősdi, mely mindkettőből élődik ugyan, de tápját 
soha sem szivhatja föl egészen, mert kiapadhatlan 
forrásból nieriti azt a törzs, a törzs által pedig az 
ágak. E simulásra azonban a nyáj leginkább ak-
kor hajlandó, ha a pásztorok egyességét, összetartá-
sát szemlélheti, szivesen fűződik a lánczolathoz, 
melynek szemeit jól összeforrottaknak tudja, ismeri. 
Ezen elemet pedig meg kell nyerni, az életben csak 
vele számítunk, érünk valamit, sőt mindent, nélküle 
minden hatalmunk csak objectiv, csak a levegőben 
függ. Pauperes evangelisantur ; tisztelet azoknak, 
kik őket evangelisalják ; duplici honore sunt digni ; 
E viszonyokat kell ápolni, minden módon fölkarolni, 
edzeni, a hierarchia a hivőkkel áll vagy döl ! 1-k. 

Haynairi Lajos kalocsai érsek beszéde, 
a főrendiház 1868 dec. 5-ki ülésében az interconfessionalis 

törvény ügyében. 

Nagyméltóságú elnök, mélt. főrendek ! A magyar-osz-
trák birodalomnak nagy fontosságú közös ügyei fölötti 
tanácskozását és munkálkodását épen most sikeresen fejezte 
be e teremben az evégre kiküldve volt országgyűlési bi-
zottság.*) 

Nem kevésbbé fontosnak tartom én azon közös ügyet 
is, mely fölött főrendiházi tanácskozásunkat a rövid félbe-
szakítás után újra fölveszszük. 

Közös ügye ez a családnak, a hazának és az egyház-
nak, és engedje a Mindenható, hogy a törvényhozás bölcse-
sége ezt szintoly sikeresen tárgyalja, s az ezen közös ügynél 
elébe állott nagy föladatát, melytől a családok nyugalma, 
boldogsága és jólléte, a jövő nemzedék vallás-erkölcsi növe-
lése, a haza fölvirágzása függ, szintoly szerencsésen meg-
oldja. S e sikernek eszközléséhez, mennyire belátásom engedi, 
nézeteim nyilvánításával hozzájárulni kívánok én is. 

Vannak ugyanis némi észrevételeim azokra nézve, 
mik több tisztelt szónok urak által elmondattak. Melyeket, 
mielőtt fölsorolnám, megemlítem, hogy elvbon csatlakozom 

*) A főrendiház e uapi tárgyalása félbe lön t. i. egy órára szakaszt-
va, hogy a magyar delegatio tarthassa a ház termében zárülését. 

a nm. gróf Cziráky János ur módositványához ; többet, mit 
szokott jelességgel mondott, ismételni már azért sem akar-
ván, mert ezt időnk rövidsége, teendőink sokasága nem 
engedi. Az előttem közvetlenül szólott mlgos kővárvidéki fő-
kapitány ur megemlité, hogy habár sokfelé elágazó nézetek 
vannak aziránt, miként kellessék a törvény határozataiban 
megállapítani a vegyes házasságból született gyermekek 
vallásos növelését, nekünk mégis csak azon két javaslat 
közöl lehet választanunk, mely előttünk fekszik. 

Mi igy levén, én is csak erre szorítkozom, s azon két 
javaslat érdemleges méltánylásába bocsátkozom. 

Az egyikben, azaz a képviselő ház által elfogadott 
törvénytervezetben, azon kívánság van kifejezve, hogy a 
vegyes vallású házasságból született gyermekek szüleiknek 
vallását nem szerént kövessék, ugy hogy a fiu az apa, a 
leány az anya vallásában növeltessék. 

A másik javaslat szorént, mely az egyesült hármas 
bizottság jelentésében módositvány gyanánt terjesztetett a 
magas ház elé, a gyermekek növelése a szülök szabad 
egyezkedésére bízatnék és csak akkor lépne közbe a törvény 
határozata, illetőleg az állam hatóságainak működése, ha a 
szülők rendelkezni vagy nom akarnának, vagy elmulasztot-
ták volna,vagy pedig viszálykodások támadnának közöttük. 

Melyiket fogadom én el e két javaslat közöl, minden 
tétovázás nélkül kijelenthetem. 

Elfogadom a hármas bizottságnak módositványát ; e 
tárgyban is, mint minden másban, legeszélyesebb- és leg-
életrevalóbbnalc tartván azon kivánatot, mely a mostani 
állam és törvényhozás által magáéinak vallott vezérelvek 
következetes alkalmazásától várja kielégitését. 

S ily elv, melyet mindenkor hangoztatni hallunk, a 
szabadság elve. Mire hivatkozva e kérdést a szabadság el-
vének értelmében és következetes alkalmazásával kívánom 
eldöntetni. 

A szabad államban szabad az egyén, szabad a család, 
szabad az egyház. Ez azon kiindulási pont, melyet benső 
államéletünk rendezésében mindenkor emlegettetni hallunk. 

Szabadon mozogjon az egyén, a család, és az egyház 
ügyei kozelésében, czéljai előmozdításában, érdekeinek érvé-
nyesítésében ; magától értetik, azon határok közt, melye-
ket az állam végczéljára való tekintet huz szabad mozgása 
körött. 

Alkalmazzuk ez elvet jelen tanácskozásunk tárgyára. 
Mindenki elismeri az apának és anyának kötelességét 

gyermekeiket növelni, s növelni vallásosan. A kötelességnek 
correlatuma a jog. Hogy azon kötelességét teljesíthesse az 
apa és az anya, joggal is kell neki birni arra, hogy megha-
tározhassa a módot, melyen gyermekeinek vallásos növelését 
eszközölje. Ezen jogába az apának és anyának, ezen jogába 
a családnak bele nem nyúlhat az állam, ha csak azon gyak-
ran s méltán kárhoztatott „Zu-Viel-Rcgieren" elvet nem 
akarja a legkényesebb, a legszentebb valláserkölcsi és a 
megtámadhatlan családi érdekekre jogsértői eg alkalmazni; 
ha csak semmi czimen nem jogosult omnipotentiája minden 
határokon tú lha j tva , a családok szentélyébe benyúlni és oly 
jogbitorlást elkövetni nem akar, mely mint minden bitorlás 
elébb-utóbb, de bizonyosan megboszulja megát. Az egyéni, 
családi- és egyház-szabadságot fönhangoztató szabad állam 
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ii legnagyobb következetlenségbe esik, ha az uralkodó val-
lásokat elismerő és azoknak érdekeit önnönérdekeikkel 
ugyanazonositó államok példáját követi. 

Miértis a szabad egyezkedlietést kivánom a gyerme-
kek nevelésére biztosittani a szülőknek, a családnak. Ë 3 ha 
ennek jelen körülményeink közötti szükségességéről nem 
lettem volna már eddig meggyőződve, ma győződtem volna 
meg arról. 

A mai vita folyamában ugyanis majd azt hallottuk 
emlittetni, hogy legtanácsosabb volna az apáknak tulajdonít-
tatni a jogot, hogy az ő vallásaikban növeltessenek minden 
gyermekek, s ismét hallottuk kiemeltetni, az anyáknak kü-
lönös érdekét gyermekeiknek az ő vallásukban való növelé-
sere nézve. Az egyesült hármas bizottság javaslata megint 
egészen mást mond s a képviselőház által elfogadott szer-
kezet szintén mindezen alapnézetektől eltérően kiván ren-
delkezni. 

Maguk ezen elágazó nézetek is már arra muta tnak , 
mennyire különbözők e tárgyban a bármiképen érdekeltek-
nek, s épen azért a szülőknek, az apáknak és anyáknak is 
meggyőződéseik, s ezekre alapuló kívánságaik, követeléseik. 
Mennyire kiteszi tehát magát a törvényhozás azon veszély-
nek, hogy midőn bármily kényszert rendel gyakoroltatni, 
ezereknek meggyőződését sérti, jogosult kivánataiba ütkö-
zik, és eltulajdonithatlan szabad rendelkezési jogán zsar-
nokoskodik. 

Mely eljárásnak igazolására az mondatott, miként a 
múltnak szomorú tapasztalatai jogosítanak arra , hogy a 
javaslat által kimondott kényszer törvénynyé emeltessék. 
De hiszem, épen ezen szomorú tapasztalatok oly időből va-
lók, melyben a szülők nem követhették szabadakaratukat 
gyermekeik vallásának meghatározására nézve ; hanem 
törvény uralkodott, mely kényszeritette őket bizonyos val-
lásban növelni gyermekeiket. A kényszer idejéből felhozott 
tapasztalatok tehát csak épen a kényszer, s nem a szülői 
szabad elhatározás x-endszere ellen harczolnak. Sőt cpen 
azért, nehogy ezen szomorú tapasztalatok jövőre megújul-
janak, látom én szükségesnek azon két, előttünk fekvő ja-
vaslat közöl azt választani, mely a szülők szabad rendelke-
zési jogát kivánván törvénynyé emelni, a családi békés 
együttélést és jóllétet, a gyermekeknek kellő növeltetését 
inkább biztosithatja. 

Hivatkozás történt arra, hogy miután a vallásra nézve 
meg vannak a szülők oszolva, osztassanak meg a gyermek 
vallási növelésére vonatkozó jogok is. Ez, ugy hiszem, 
csak otcroy által történhetik; s nem tudom, menynyiben 
illik bc az octroy a szabadság föndicsöitett jelen aerájá-
ba ; sőt korunk eszméivel inkább megegyezőnek látom, 
hogy a szülők természetes joga gyermekeik vallásának 
meghatározására nézve elismertessék, mint hogy a szülők 
akarata ellenére bármily joguk megosztásába beleegyezzék 
az állam, a törvényhozás. 

Továbbá hivatkozás történt azon veszedelmes befo-
lyásra, melyet minden felekezetű vallás papjai gyakorolhat-
nak a szülőkre, és egy sajnálatos kifejezéssel mondatott : 
„Szabad a vásár," ezt fogják hangoztatni minden hitfele-
kezetek papjai, és proselytáskodást fognak űzni, lia a szülők 

szabadakaratuk szerént határozhat ják el gyermekeik 
vallását. 

Itt a proselytáskodás egész általánosságban kárhoz-
tatva lőn. 

Igen is, van a proselytáskodásnak egy neme, melye t 
kárhoztatni lehet és kell ; de ismét van a vallásos meggyő-
ződés terjesztésének egy azon elhirhedt szóval helytelenül 
bélyegzett neme, melyet méltatlanul kárhoztat bárki is. A 
meddig meggyőződés fog létezni tudományos, politikai, val-
lási dolgokban, addig lesz mindenkor ily tudományos, vallási 
és politikai proselytáskodás is. A meggyőződés benső ösz-
tönénél fogva terjeszkedni törekszik, hódit, liivőket gyűjt . 
Mely törekvés, ha jogosult nem volna : el kellene Ítélni Ari-
stotelest és Plátót, mert tanítványokat gyűjtöttek maguk 
körül, el kellene ítélni Hegelt és Kantot, mert a tudomány 
országában epochát alkotott müveikben hirdették azon ta-
nokat, melyekről meg voltak győződve ; lia azon törekvés 
nem jogosult, vétkesen proselytáskodik az apa, midőn gyer-
mekét oktatva növeli, proselytáskodik a tanító, midőn a 
tudomány szellemi kincses ládáit megnyitja tanitványai előtt. 

Ha azon törekvés kárhoztatandó : akkor jogosulatlan 
a világot polgárosított koi-esztcnység maga, melyet pedig 
államtörvények ellenére, hirdetett a szent meggyőződés ; s 
maguk a túloldali állitások szerént jogosulatlan básison áll 
(engedje meg a nagymlgu koronaőr ezt kimondani) maga a 
reformatio, melynek hirdetői szintén kétségtelen államtör-
vények ellen harczoltak tanaik terjesztésében. 

Proselytáskodunk most is mi mindnyájan minoritások 
és majoritások ezen szellemi csatában, mely a politika me-
zején vivatik. Mihelyt az emberi ész meggyőződést szerzett 
magának, kezdődik hódító törekvése, s ha ezt valaki pro-
selytáskodásnak akar ja nevezni: különböztesse meg ennek 
nemeit. S lesz a proselytáskodásnak egy neme, melyet el 
kell ítélni, mert méltatlan czélt ta r t szem előtt s méltatlan 
eszközökkel él ; de lesz egy másik is, moly meggyőző-
dését nemes eszközökkel terjesztvén, oly törekvésként 
álh elönkbe, mely előtt mindenki meg fog hajolni. És 
hogy Magyarországnak bármely felekezetű papsága — 
egyes eseteket kivéve —• hivatásszerű működésében a 
nemtelen proselytáskodásra nem fog vetemedni, bizton 
reménylem. De ha történnék is az, — mikor volna eljá-
rásának károsb hatása a család nyugalmára és jóllétére 
nézve, mint épen akkor, hogy ha nem a szülőknek már 
egyezkedett szilárdult akarata áll ellenébe. A helytelen pro-
selytáskodás ellen inkább van vértezve a családi élet, ha a 
szülök szabad eltökéléssel határoztak a gyermekek vallási 
növelése fölött, mint ha meghajolni tartoznak egy kényszer 
előtt, melyet a törvény erőszakol reájok, s mely ellen nem 
egynek följajdul vallásos érzete, hitbeli meggyőződése. 

Az mondatott, hogy az ily befolyások ellen óvószert 
kell adni ; én azt hiszem, hogy nem az ily befolyások ellen, 
hanem a kényszer ellen szükséges az óvószer ; mert az ilyen 
befolyások ellen meg fogja magát védeni a meggyőződés, 
ineg fogja magát védeni azon eltökélt akarat , moly a s zü-
lök lelkében határozott már a gyermekek növelése fölött. 

Ezek azon főészrevételelc, melyek a mai vita folytá-
ban az egyesült hármas bizottság javaslata ellen fölhozattak. 

Melyeket miután röviden illusztráltam volna, még 
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csak arra térek vissza, a mit Bihar megye méltóságos főis-
pánya megjegyzett, hogy t. i. az egyén szabadsága azon ha-
tárokig terjedjen csak, mig az államnak végczéljait mega-
kadályozólag vagy sértőlég nem érinti s mig más állampol-
gárok jogát nem károsit ja. 

Mit jelen tárgyunkra alkalmaztatva, különösen az 
elsőre nézve meg vagyok győződve arról, hogy a hol köl-
csönös elhatározás folytán békében élnek együtt a szülők, 
s teljes megnyugvásuk szerént növeltetnek a gyermekek, ott 
az állam czélja is leghathatósabban van előmozdítva ; — 
azon békés együttélés pedig ott éretik el legbiztosabban, ha 
a férfi s nő meggyőződésök és szivök hajlama szerént sza-
badon határozhatnak a fölött, mit életük egyik legfőbb fel-
adatának ta r tanak. 

De mit másodszor kíván a mlgos bihari főispány ur, 
hogy t. i. az állampolgároknak jogai sértve ne legyenek a 
szülőknek szóban forgó szabad rendelkezhetése által : arról 
kezeskedik azon intézkedés, melyet a hármas bizottság ja-
vasol ; mert a tökéletes viszonosság és jogegyenlőség elvén 
azt teljesen épen tar t ja , és ha az inditvány törvény méltó-
ságára emeltetnék, biztositja is. 

Hogy végre a bizottsági módosítás elfogadása esetében 
az anynyira kárhoztatott téritvények kedvezőtlen befolyást 
gyakorolhatnának : ezt el nem ismerhetem ; mert hiszen, 
épen a hármas bizottság módositványában ki van mondva, 
hogy az e törvénynyel ellenkező bármely szerződés, téritvény 
vagy rendelkezés ezentúl érvénytelen és semmi esetben sem 
bir az állam előtt jogerővel. Oly szerződések pedig, melyek 
jogerővel nem bírnak, a gyermekeknek szülők által megha-
tározott vallásos növeltetését sikeresen semmikép sem tá-
madják meg. 

Miután ezekkel elegendőképen illusztrálva látom azo-
kat , mikét az előttem szólott igen tisztelt urak a hármas 
bizottság javaslata ellen mondottak, nem zárhatom be rövid 
beszédemet egyébbel, mint azon méltányos kivánatommal : 
hogy a szabadság jelen aerájában fölállított vezérelv vitánk 
tárgyára nézve is diadalmaskodván, legyen „szabad egyén, 
szabad család, szabad egyház a szabad államban." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS 
ROMA. (Caterini bibornok a zsinati Congregatio el-

nökének, ő Szentsége rendeletéből 1864. april 8. irt bizal-
mas levele ft. N. püspökhöz.) Méltóságos és főtisztelendő úr ! 
Méltóságod becses levelének kapcsán , mely mult hétfőn 
érkezett hozzám, feltaláltam másolatát N. kanonok levelé-
nek s képzelheti mily benyomást tett reám annak olvasása. 

Különben meg kell vallanom, hogy tartalmából haj-
landó vagyok bizonyosnak tartani, hogy retractátio iránti 
vonakodása inkább theologiai és történelmi ismeretei hiá-
nyosságának mint gonoszságnak tulajdonitható. Ugyanis 
nyilván bevallja, hogy véleményéhez nem ragaszkodik ma-
kacsul sőt útbaigazítást kér , azon u j tanitmányra nézve, 
melyet néhány év óta vél elfogadottnak. 

Jól van tehát, nem adhatná neki olvasásul Méltósá-
god ama jeles Collectiót a szentszék világi uralmáról, mely-
ben nemcsak a szentatya allocutiói és encyklikái foglaltat-

nak, hanem sok más ugyszólva az egész világ minden t á j á -
ról hozzá intézett feliratok is? Ezekben bőven feltalálja a 
szükséges útbaigazítást, melyekből könnyűszerrel vonhatja 
ki ezen következtetést : A pápa és a püspökök, vagyis a 
kath. egyház ekkép tanít ; miért ne hallgatnék reájok ? Ha 
nem hallgatom őket : azon rettenetes fenyitékot vonom ma-
gamra, moly így szól: „Si Eccleäiam non audierit sit tibi 
sicut ethnicus et publicanus." Midőn a pápa szól, ki taní-
tója az egyháznak és képviselője J . Krisztusnak, kinek 
leend bátorsága ellenkezni és „non captivare intellectum 
suum" akár érti akár nem érti szavának, parancsának hord-
erejét ? Es jóllehet a jelen esetben nem egyenesen hit-czik-
kelyről van szó, nem kell-e mindazonáltal hallgatni a leg-
főbb hierarcha szavára? Ki nem tudja, hogy a szorosan 
vett hitczikkeken kivül vannak egyebek is, melyek a hitet 
é r in t ik , és az erkölcs parancsait, mint például ez „non 
furaberis ? 

Valljon, hahogy nem látná hasznosnak önmaga ré-
szeltetni a szükséges oktatásban a theologust, nem lehetne-e 
ezzel megbízni annak gyóntatóját vagy más, hasonló tár-
gyakban jártas, egyházi férfiút, hogy tar tana vele értekez-
leteket és felöltvén magára a szeretet és béketűrés szellemét 
iparkodjék öt felvilágosítani s „ad bonam frugem" vezetni, 
kikérvén előbb élénk hittel a Magasságbsli segélyét. 

N. kanonok agg koránál fogva emlékezhetnék I. Na-
poleon koráról, k i fegyveres kézzel rontott a romai szent-
szék államába. Visszaemlékezhetnék VU. Pius tiltakozá-
sára, s az ünnepélyes kiközösítésre, melylyel a bitorlókat 
sújtotta. Nem u j s kevés évek óta befogadott tan tehát ez, 
hanem régi. 

Sőt igen is régi. Olvassa a következő miiveket : 
Orsi, Sovranitá dei Pontefici, Cenni jegyzeteivel. Bru-
nengo, Sovranitá temporale dei Papi. Steccanella : II va-
lore e la violazione della dichiarazione pontificia sul domi-
nio temporale dolla Santa Sede. Bellarminus, De romano 
Pontifice L. V. cap. 9. S különösen Theiner müvét : I due 
Concilii generali di Lione e di Costanza intorno al dominio 
temporale della Santa Sede ; vagy, ha Theiner munkáját 
nem ismeri, üsse fol ama két zsinat actáit. Látni fogja, mi-
szerint az I. lyoni 'zsinaton IV, Incze alatt, — hogy vége 
vettessék a kemény harcznak, melyet II . Frigyes az egyház 
és annak világi uralma ellen folytatott, miután a csak imént 
ellene kimondott kiközösítés elégtelennek bizonyult éi igaz-
talan bitorlásait a romai egyház egynémely más városainak 
elfoglalásai által is tetézte vagyis mint olvasható : „posses-
siones quoque Romanae Ecclesiae, videlicet Marchiam, Du-
catum Beneventum . . . Patrimonium Beati Petri" — II . 
Frigyes az a tyák és a fejedelmek követei jelenlétében ünne-
pélyesen trónjától megfosztatott. A pápa és egyetemes zsinat 
ezen ünnepélyes cselekvénye világosan bizonyítja a szentszék 
világi uralmának törvényszerűségét és régiségét, és szente-
síti annak sérthetlenségét, helyes voltát és szükségességét. 
Látni fogja továbbá, hogy a constanzi zsinat hasonlólag s 
nem csekélyebb ünnepélyességgel ismerte el és szentesítette 
a szentszék fejedelmiségét az által, hogy Wickleff 33. té-
telét kárhoztatá, mely ekkép hangzik „Silvester papa et 
Constantinus Imperator erraverunt dotando Ecclcsiam" 
mely kárhoztatás által a zsinat elismerte az egyházi va 
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gyonbirtoklásnak törvényességét általában, ki nem zárva 
abból a római pápa világi fejedelemségét mint amely leg-
hasznosabb s legsztikségesb szellemi hatalmának szabad és 
független gyakorlatára. A szent zsinat ténylegis elismerte azt 
az által, hogy azon időközben, mely az ellenpápák lemon-
dása és V. Márton választása körébe esett, s mely alatt a 
fő nélküli egyház csupán az egyetemes zsinatban birta — 
az egyház képviseletét, államának kezelését és világi kor-
mányzatát magához vette . E tény és a világi hatalomnak 
a zsinat általi gyakorlása az egyház államában kitűnik a 
Theiner által, idézett müvében, egybegyűjtött okmányokból. 

Azt mondani tehát, hogy a szentszék világi uralmá-
nak ildomossága és szükségessége „uj, kevés évek óta befo-
gadott tan" történelmileg hamis de tanelvileg* is téves, mint-
hogy bitorlásról és hibáról vádolja a pápákat az egyházi 
állam világi fejedelemségének elfogadása és megtartása 
miatt, s szintúgy a lyoni és konstanzi egyetemes zsinato-
kat , melyek e birtokot elvileg és tényleg hitelesítették és 
szentesitették. Továbbá ki az ellenkezőt védelmezné,bresciai 
Arnold, Kálvin és egyéb eretnekek tévelyeibe esnék, mint 
olvashatni Natalis Alexandernál Hist. ecc. torn VII I . ad Saec. 
X L c. 4. art. 8. De Arnaldiis Bellarmin idézett helyén cap. 
X. és Mamachiusnál del diritto liberó della Chiesa stb. tom-
I. Lib. 1. cap. 5. Az Arnaldisták, ellenei az egyháznak és a 
pápaságnak, állították, hogy az evangelium szellemével el-
lenkezik a szellemi hatalom mellett világit egyesiteni — 
olyállitás, moly megérdemli, hogy mint eretnekes kár-
hoztassék. 

Szintúgy hasznos lesz a kanonok-theologusra nézve, 
ha olvassa I I I . Miklós 1278 jul. 18-i „Fundamenta militan-
tis Ecclesiae" constitutioját, mely a corpus juris-ba is fel 
van véve cap. XVII . De elect, in. 6. s mely kiválólag az 
általa kiszemelt nehézség megoldásával foglalkozik. Látni 
fogja, miszerint (mikép a kezdetben olvassuk ) „non absque 
miraculo factum esse conspicitur," hogy Roma fejedelmiségc 
az egyházi főnökséggel egyesült. És valóban a pápa főtani-
tója a keresztény világnak s reá bízatott Krisztus által a 
teljes hatalom legeltetni, és kormányozni az egyetemes egy-
házat. Már pedig e roppant tiszt gyakorlására és ez egye-
temes tevékeny kifejtésére hasznos sőt szükséges a polgári 
fejedelemség, mely nélkül nem lenne biztosított a legfőbb 
lelki hatalom függetlensége, minthogy az egyház legfelsőbb 
törvényhozója kötve s alávetve lenne a helyi fejedelemnek, 
ki fölötte uralkodnék : mialatt az összes keresztények lelki 
atyja, az alattvalók úgymint szinte a királyok lelkismere-
ténok igazgatója kell, hogy távol álljon e vagy ama fejedelem 
külön érdekeitől, sőt független és szabad legyen mindenki 
i rányában, a mi nem lehetne ha nem volna föltétlenül füg-
getlen az ő államában, hanem másnak alattvalója s annak 
akaratá tól függő. Fejedelmisége nélkül a pápa sem 
nem volna független — sem nem tűnnék fel olyanul, mint 
k i nem áll befolyások alatt s ennélfogva határozatai 
és nyilatkozatai sok esetben kihirdethetlonek maradnának 
a helyi fejedelmek ellenkezése miatt, azaz mindannyiszor 
valahányszor azok emezek állami érdekeibe ütközőknek 
tetszenének. De ha kihirdettetnének is mint érdekeikkel 
megegyezők, viszont más fejedelmek-ben gerjeszthetnének is 
s néha ép azért, féltékenységet s igy meg máshelyütt 

nem ju tnának nyilvánosságra vagy kivitelre; — s igy mind 
a hívek lelkismeretének nyugalma kövessé volna biztosítva, 
mind pedig azon tisztelet, mely az egyház fejét mégis csak 
megilleti. Minélfogva igaza van I I I . Miklós pápának fön-
érintett Constitutiójában, midőn a pápák fejedelmiségéről 
szólván, ennek főokát apostoli tisztének szabadságában s 
függetlenségében találja, mondván : „Non justum arbi t rant , 
ut ubi Sacerdotii principatum et christianae religionis caput 
Imperator coelestis instituit, illuc Imperator terrenus habeat 
potestatem; quin magis ipsa Petri Sedes in romano jam pro-
prio Solio collocata, libertate plena in suis agendis per om-
nia potiretur, nec ulli subesset homini, quae jure divino 
cunctis cognoscitur esse praclata." 

Ha továbbá egyik-másik ellenveti, hogy valamint a 
világi fejedelemség nem volt szükséges az egyház első szá-
zadaiban, szintúgy nem szükséges az a jelen időkben : az 
azt árulná el, hogy igen kevéssé ismeri az Urnák utait. 
Az, ki mindeneket „suavitor et fortiter" intéz, — szinte 
végtelen bölcseségben mindeneket annak idejében és annak 
módja szerint rendel. Hall juk csak, mit mond Bellarmin 
id. h. IX. fej. „Etsi absolute forte praestaret Pontifices tra-
ctare solum Spiritualia et Reges temporalia : tamen propter 
malitiam temporum experientia clamat non solum utiliter 
sed etiam necessario et ex singulari Dei providontia dona-
tes fuisse Pontifici aliisque Episcopis temporales aliquos 
principatus. Si enim in Germania Episcopi Principes non 
fuissent, nulli ad hunc diem in suis sedibus permansissent. 
Sicut ergo in testamento veteri diu fuerunt Pontifices sine 
imperio temporali, et tamen ultimis temporibus non poterat 
religio consistere et defendi nisi Pontifices etiam Reges es-
sent, nimirum tempore Maccabeorum; ita quoque accidisse 
videmus Ecclesiae ; — et quae primis temporibus ad ma-
iestatem suam tuondam temporali principatu non egebat, 
nunc eódem necessario indigere videatur." 

Ezen constitutióhoz méltán csatlakozik egy másik 
nem annyira régi, mint amily átalán ismert a Bulla Coena 
Domini, mely által Róma és a pápai állam megtámadói vi-
lágosan kiközösittetnek. 

Továbbá ne feledkezzünk meg a nagy és szent V. 
Pius 1567. márczius 29. kelt „Admonet" kezdetű bullájáról. 
E pápa jól ismervén nemcsak helyességét és hasznát, de 
szükségességét is a világi uralomnak, s annálfogva annak 
integritását lehetőleg biztositni akarván, eltiltott minden-
nemű elidegenítést, cserélést vagy hübérbeadott még „sub 
praetextu necessitatis vei evidentis utilitatis" is : a legszigo-
rúbb fenyítékek alá veti a bibornokokat „etalios quoscunque" 
sőt az „ipso facto" oxcommunicatio alá fogja, ha csak az 
úgynevezett elidegenítést javasolni vagy indítványozni is 
merészelnének „insinuantes vol suadentes eo ipso Senten-
tiam excommunicationis incurrant a qua nisi ab ipso Pon-
tifice." stb. 

Azonfelül elrendelé, hogy minden u j bibornok esküvel 
kötelezze magát ezen Constitutió megtartására „nec Pontifi-
cibus contrafacientibus consentire, absolutionem a juramento 
praestito non petere, nec oblatam aut concessam acceptare 
. . . ac contrafacientes poenam perjurii et perpetuae infamiae 
iuris facti eo ipso incurrere." Nem elég. E szent pápa, mond-
ván : „quod nobis licere non patiinur nostris successoribus 
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indicamus, quos non immemores foro speramus ante Domini 
Nostri Jesu Christ i in examine diei magni adventus tr ibunal 
villicationis nostrae rationes reddituros nos esse" rendkivüli 
buzgalommal s találékonysággal utódait illetőleg is bizto-
sítja a nevezett Constitutio megtar tásá t kötelezvén a eon-
clavéba gyülekező bibornokokat, hogy együttesen esküdje-
nek meg a n n a k megtar tására „per quemlibet eorum qui in 
romanum Pontificem electus fuer i t et postmodum idem ad 
summi pontiticatus fastigium assumtus, post eiiis assumtio-
nem, hoc ipsum promittere et deinde post coronationem 
suam, promissionem et ju ramentum huiusmodi por literas 
suas speciales harum confirmatorias rei terare debeat." 

Kivánatos lenno, hogy N. theolog-kanonok komolyan 
meggondolná, miszerint ez ú jkor i Arnaldis ták, k ik magokat 
buzgó kathol ikusoknak s a nép hő ba rá t j a inak szinlelik, nem 
egyebek, mint a nép legkegyetlenebb ellenségei és még in-
kább az egyháznak, k ik hogy ezt a honszeretet csalfa szó-
lamával annál könnyebben leverhessék,a pápák világi uralma 
ellen torzsalkodnak, mely pedig a legrégibb, legtörvénye-
sebb, leggondosabb s legszelidebb valamennyi közöt t ; mint-
hogy igen jól t u d j á k , mily fontosságú ez uralom az egyház 
fejének azon függetlensége föntar tására és biztosítására^ 
melyre szüksége van, hogy apostoli tisztét az egész világ 
fölött gyakorolhassa ; remélvén, hogy eltörölve a pápa világi 
hatalmát könnyű dolog leend nekik elnyomni magát a pá-
paságot vagy legalább lelki befolyását annyira elzárhatni a 
Világtól, hogy attól függetlenittetvén a schismák, eretneksé-
gek, hitetlenség és bűnök gazdátlan zsákmányává legyen. 

Vessen csak N. kanonok egy pillantást a r ra , mily 
nyomorú sorsra ju to t t I tál ia 1859 ótas megvagyok győződve, 
hogy fájdalomkönyeket fog sirni. Tekintse csak a püspökök 
szorongatott állapotát, k ik részint tömlöczben, részint szám-
kivetésben s mindannyian üldöztetésben vannak vagy leg-
alább oly hallgatásra kárhozta tvák, hogy eltévelyedett pap-
ja iknak még a misézést sem t i l that ják el. Ha a romai pápá-
nak nem volna meg világi fejedelemsége : valljon kedvezőbb 
helyzetben lenne-e mint a többi olasz püspökök ? Mit tehetett 
egy VI I . Pius, midőn elcsukva, a kölföldre hurczolva az 
alattvalóivali és az egész világ hiveiveli közlekedhetéstől 
megfoszta tot t? Es m i é r t ? Mert Ielkismerete nem engedte 
meg neki 1. Xapoleon igazságtalanköveteléseiliez csatlakozni-
Jl\r tények gyakran ismétlődnének, sőt bizonyára napiren-
den lennének, lia Piémont avagy más fejedelem uralkodnék 
Komában. Ezeket komolyan meggondolva nem kellene-e ne-

vezett kanonoknak meggyőződve lennie a pápák világi hatal-
mának helyessége, régisége, haszna és szüksége felől ? 

Elvárom a tudósítást , mily eredménye lett méltóságod 
pásztori gondoskodásának és az általa kijelelendő s N. ka-
nonok felvilágosításával megbízandó egyén fáradozásainak ; 
mialatt nagyrabecsüléssel szívből csókolva kezét maradok 
méltóságos és főt. uraságodnak Romábsn 18(i4-i apri l 8-án 
igaz szolgája Caterini bibornok. 

E levélre X. püspök következő válaszát is ad ja az 
Uni tá Cattolica : Nagymagasságú bibornok! Szemrehá-

nyást teszek magamnak, hogy Eminent iádat hamarább nem 
tudósítottam a levél eredményéről, melylyel Eminent iád 
által a szentatya nekem X. kanonok ügyében íratni ke-
gyeskedett s melylyel engem annak szemmeltartására ser-
kentett . Elrendeltem annak értelmében, hogy a székesegy-
ház Archadiakona mint a kápta lan feje által a mélyen tisz-
telt pápai leirat az illetőnek felolvastassák. Ez annyi ra meg-
hatot ta X. kanonokot, hogy komoly magábaszál lás u tán 
bánkódva és siránkozva jött hozzám a mu l t aké r t bocsánatot 
kérni . E r r e öt három egyházi férfiú jelenlétében reconciliál-
tam ; minek következtében miu tán n ehány nap sz. misét 
végzett, megbetegedett és meghalt , e l l á t t a tva a vallás min-
dennemű vigaszaival. Csakhamar elköltözött tehát a leg-
főbb itélő Bíró széke elé, hol megismerendi az egész igaz-
ságot, annak színe előtt, ki mindazt feloldja vagy megköti 
az égben, amit Péter feloldott vagy megkötött a földön. Hó-
dolatteljesen csókolva Xagymagasságod kezét vagyok lega-
ázatosb s legongedelmesb szolgája N T . . . . X. püspök.-

V E G Y E S E K . 
— Főpásztoraink nagylelkű jó tékonyságának fonala 

megszakithatlan. La p u n k mult évi számaiban alig van egy, 
melyben részükről kegyes adomány h iányzanék ; ilyennek 
jegyzékével kezdhet jük meg a beállott u j évet is. P r í m á s 
ő herczegsége a prencs-falvi t aka rékmag tá r létésité sére 50 
frtot , Marcell Árpád nagyszombati tanulónak 150, Krausz 
Géza selmeczi tanulónak 140 f r tnyi ösztöndijt, Zaff i ry János 
pesti jogásznak egyelőre 120 f r tnyi á ta lányt , s a pozsonyi 
oltáregyletnek 100 forintnyi segélyt méltóztatott adomá-
nyozni. (M. A.) 

— H a y n a i d Lajos érsok ő excja a ba ja i nőzárda 
számára vett háznak á ta lakí tására 5 0 , 0 0 0 téglát és 3 8 , 0 0 0 
cserépzsindelyt; a moldvai és oláhországi csángó magya-
roknak a ka th . hitben és magyar nyelvbeni okta tására örö-
kös alapí tványul a Szent-László társulatnál 5,000 frtot ; a 
kolozsvári plébániatemplom főoltárának ki javí tására 500, a 
kalocsai szegények közt karácsonyi a jándékul kiosztásra 
200 frtot kegyeskedett adományozni. (M. A) 

— Megjelent: „A kathol ikusokál láspont ja és kötelme 
a jelenkor küzdelmeiben." Alkalmi beszéd ft. Vicari Her-
mann, freiburgi érsek huszonöt éves jubileumára, ta r to t ta 
Ketteier V. mainczi püspök ,magyar i tá a veszprémi növen-
dék papság Pázmányköre . Ára 10 k r . — Az esztergomi iro-
dalmi egylettől VI . korkérdés : „Mily jelleggel bir tehát 
voltakép a magyar tudományi-egyetem ? fejtegette Tömöri ; 
ára 10 k r . VII . korkérdés : „Az egyház a szabadság légkö-
rében." I r t a Klimstein József. — Vier ketzerische Predig-
ten über den Papst v. P . Vincenz Thülle aus den Kapuziner 
Orden. — Erődi Dániel előfizetést nyitott költeményeire, 12 
iv, ára 1 f t . — „Jelen viszonyaink az ó-classicaiirodalomhoz." 
Ezzel kapcsolatban : Ellenbirálat Té l fy János ur b í rá la tára 
és Homér Iliasa első éneke és Xenoplion Anabasisa első 
könyve magyar í t á sának bírálata Szepesi Imrétől. Huszon-
három tömött iv. Nyomatott Bécsben, Holzhausen Aclolf 
es. k . akadémiai nyomdásznál, diszes nyolezadrétben. Ara 
(2) két forint, kapható Lampel Róbertnál és általa minden 
könyvárusnál Pesten. 

Szerkesztői tudósítás. 
Ft. H ii 11 F. urnák : A sz. László-társulat számára Muraszombat-

rél küldött 3 frt. a sz. benedoki hívek részéről küldetett. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLAK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s ! Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 



A 
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 IRODALMI FOLVÚIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
eyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, január. 6-án. 8 . 1. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : A kath . egyház Amerikában. — Szer-
tartási határozatok. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A kath. egyház Amerikában. 
i . 

Ki hitte volna csak még egykét évtized előtt 
is, hogy az amerikai egyház képe mintául vétessék 
nálunk nemcsak, hanem annak létesítése is sürget-
tessék még az egyháziak részéről is azon szólam 
által: Szabad egyház a szabad államban! A hitkö-
zönyös korszellemnek, mely előtt századokon át 
szőtt viszonyok elveszték minden értéköket, sőt épen 
ezek ellen élesedik legjobban viszketegsége, és azok 
megszaggatásában helyezi haladásának dicsőségét, 
müve ez, mely egyházunknak nem enged mást mint 
csak a két rosz közötti választást,tudnillik vagy leigáz-
tatni az állam-mindenhatóság által, vagy megválni 
az államtól, mely elodázva magától a hitbeli jelleget 
az egyház irányában többé nem ismer kötelmet, nem 
egyebet, mint hogy teljesen ignorálhassa azt törvé-
nyeinek szintúgy mint intézményeinek létesítésében. 

Es csak még legalább ebben volna következe-
tes, és hagyná az egyházat magára azon állapotban, 
melyben találja ; de nem ! először megfosztja élve-
zett jogaitól, megsemmisíti a majdnem lényegével 
egybeforrt intézményekre való minden befolyását, 
kifosztja őt, és akkor mondja: szabad vagy, élj, mo-
zogj, hass erkölcsi körödben, mint birsz ! 

Az amerikai egyház ily veszteséget, megalázást 
nem ismer ; keletkeztében már a szabadság kör-
nyezte, és ennek légkörében lélegzve nyert életet, 
erősödést, és oly bámulandó' terjeszkedést, melyhez 
hasonlót napjainkban az egyház sehol sem bir föl-
mutatni, jeléül annak, hogy az ily szabadság jobb 
éltető levegője az egyháznak, mint az állam jársza-
laga, melyen lassú enyészetre vezettetett az elké-
nyeztetés, elaltatás párnáján szendergő egyház. Jó-
nak látta Isten ezt is megengedni, hogy annál tevé-
kenyebb életre ébredjünk álmunkból, melyben tün-

dérképek enyelegtek körülöttünk és kedveskedésük 
miatt hajlandók voltunk a gyönyörködtető álom mi-
nél további kiterjesztésére. 

Mennyire leend nálunk is valósítandó a szabad 
egyháznak Amerikából felénk lengedező eszmény-
képe, nem tudjuk ; az iránylat azonban olyan, hogy 
nem árt az eszmével egy kissé megbarátkozni. Miért 
a lehető leghitelesb, legújabb munka nyomán szán-
dékunk föltűntetni az amerikai egyház viszonyait, 
hogy szükség esetében könnyebben tájékozhassuk 
magunkat; tudjuk, mi az, a miután némelyek sóvá-
rognak és könnyebben vigasztalódjunk tudván, hogy 
helyzetünk, melybe juthatunk, máshol már régtől 
otthonos. — Az Unió alkotmányának mindjárt 1-sö 
paragraphusa szerént, megtiltatik a congressus-
nak oly törvény alkotása, mely valamely vallásnak 
az állam részéről törvényszerű védelmet biztosi-
tana, vagy valamely vallásnak szabad gyakorlatát 
akadályozná. — Ugyanazon alkotmányban ki van 
mondva, hogy semmiféle nyilvános hivatalhoz sein 
kivántatik bármily hitnek bevallása és a hivatalno-
koknak meg van tiltva a vallási társulatok ügyeibe 
avatkozni. Röviden szólva, az alkotmány teljesen 
ignorálja a kereszténység létezését, és azt ugy tekinti 
mint nem tartozót az állam lényegéhez. Ekkép ki 
van mondva az egyháznak föltétlen elválasztása az 
államtól. Kormány és vallás, legyen ennek bár mily 
neve, teljesen el van válva egymástól, súrlódás az 
egyház és állam közt nem is gondolható, és igy az ál-
lamnak az egyház fölött való gyámkodása sem. 
Minden vallási cultusnak korlátlan szabadság van 
biztositva, de a vallás és egyház teljesen magán ügy-
nek tekintetik, államilag érvényes egyházjog nin-
csen. A kormányhatalom soha sem nyújt segédkezet 
az egyházi rendeletek, határozatok végrehajtására, 
mert a benső egyházi viszonyok a mennyiben azok 
nem nyúlnak át az állam tulajdonképeni jogterüle-
tére, csupán valláserkölcsi jellegűek az állam szemei-
ben, és igy nem is vethetők a törvénykezés kénysze-
rének uralma alá. Külső viszonyaira nézve az egy-
ház az általános állami, rendőri és polgári törvények 
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alatt áll, mert az egyházak föltétlen szabadságában 
fekszik, hogy nélkülözzön minden kiváltságot, előjo-
gokat. Az állam még a vallási társulatok, egyházak 
szolgáiban sem ismeri a papot, hanem csak polgárt, ki 
ugyan minden joggal bir, de egyszersmind a polgár 
minden kötelmét teljesiteni, minden terhét viselni is 
tartozik ugy, hogy még a katoni szolgálat alól sincs 
kivéve. Sem az összes egyháznak, sem egyes egyházi 
vagy vallási egyleteknek nincs testületi joguk, tehát 
nem is jogi személyek ; az állam uiitsem tud egyházi 
javakról stb. Mind emellett azonban az egyház még 
sem tekinthető olyasminek, mi minden jogon, törvé-
nyen kivül állana, mert a vallásszabadság államilag 
van biztositva. 

Az egyháznak az államtól való föltétlen elvá-
lasztását tulajdonképen az Uniónak harmadik, hitet-
len elnöke Jefferson Tamás létesítette hason gondol-
kozású társaival. Mi okból lett azután az oly ked-
veltté ? megfejteni igyekszik Story az alkotmányhoz 
irt commentarjában. Minden kormánynak, mondja, 
abbeli kötelezetségéről, mely szerént a keresztény-
séget polgárai és alattvalói körében lehetőleg ápolni, 
buzditani tartozik, kételkedni alig lehet ; hanem ezen 
határozat által az Unió elejét akarta venni a versen-
géseknek, féltékenységnek a különféle vallásfeleke-
zetek közt, és egyszersmind gátolni oly nemzeti ál-
lamegyháznak keletkezését, mely könnyen saját 
hierarchiájának számára akarná kivivni az állam ki-
zárólagos védelmét *). A kath. egyház ugyan általában 
elfogadhatta volna ezen abstrahalást minden egy-
háztól, de az általános alapelvek különféle államok-
ban nagy változáson, módosításokon mentek keresz-
tül és rendesen a kath. egyház hátrányára. 

Némely államok alkotmánya által,például,a hely-
tartókra, vagy a törvényhozó testület tagjaira, vagy 
mint Maryland-, New-Hampshire és Massachusett-
ben, minden polgári hivatalra nézve föltétül a ke-
resztény religio kívántatik meg, vagy, mint Connec-
ticutban, csak a keresztény felekezetek tagjai bírnak 
egyenlő jogokat az államban. New-Jerseyben és 

*) Az utolsó hadjárat alkalmával többen a prot. ige-
hirdetők közül katonatiszti rangra vágytak, a tennesseei 
prot. „püspök" a forradalmi hadseregben tábornoki rangot 
viselt. Mivel pedig a kath. egyház a szorosan vett katonai 
szolgálatot tiltja papjainak és a szövetségi kormány senki-
nek lelkismeretén sem akar eröszakot elkövetni, azon 
áldozároknak, növendékeknek, szerzeteseknek, kiket a sors 
ért, választásukra hagyatott helyettesittni magokat, vagy 
a betegek ápolására stb. vállalkozni. Azonban a községek 
többnyire megváltották papjaikat, a megváltási dij 300 
dollár volt. 

éjszaki Carolinában minden polgári hivatalnoktól 
követeltetik, hogy protestáns legyen, és ez utóbbi 
államban azon különszerü hozzáadással, hogy senki, 
a ki tagadja Isten létét, a prot. religio igazságát, az 
ó és uj szövetség istenségét, vagy a ki a vallási elve-
ket az állam szabadságával összeférhetleneknek 
tartja, ne nyerhessen oly polgári hivatalt, mely bi-
zalmat igényel és jövedelmet nyújt. — Más államok 
theisticus szempontból kiindulva csak az Istenben, 
és a jövő élet jutalmában vagy büntetésében való 
hitet kötik ki föltételül valamely nyivános hivatal 
elnyerhetésére, igy Pennsylvania és Missisippi; az 
előbbiben a szombat és biblia tüzetesen az állam 
törvényes védelme alá van helyezve, és káromlásért 
valaki a törvényszék elébe is idézhető. Más államok 
ismét vallási vélemény miatt senkit sem zárnak ki 
a közhivatalokból, igy Missouri, vagy a polgári jo-
gokból, mint Georgia. 

Sajátszerű az, hogy legtöbb állam kizárja a 
papot a törvényhozó gyülekezetben való részvehe-
téstől és a helytartói hivataltól; holott a papok kü-
lönben mindenben mint citizens vagyis polgárok 
tekintetnek, miért rövidíttetik meg itt joguk? A 
new-yorki államban a kath. áldozárok épugy mint 
az igehirdetők hivataluk tekintetéből föl vannak 
mentve minden civil és polgári hivataloktól, és egye-
dül Marylandban ismertetik el különös okmány ál-
tal a kath. püspök mint olyan, mig más államokban 
a kath. püspökök csak mint „felow- citizens vagyis 
polgártársak tekintetnek. 

Az egyház és állam ezen teljes elválasztásánál 
fogva a kath. egyház helyzetéről a cliarlestoni püs-
pök England ekkép irt Bécsbe : „Egyházunknak 
szabadságára nézve a világi kormány részéről hely-
zetünk oly szerencsés, hogy jobbat képzelni is alig 
lehet. Teljes szabadságunk van mindazt tenni, mit 
a vallásra nézve hasznosnak, üdvösnek gondolunk. 
Állithatunk szerzetes házakat, collegiumokat, pap-
növeldéket, iskolákat, templomokat, ezek javait biz-
tosithatjuk, és a szabályszerű rendeletek megtartása 
mellett a legterjedtebb biztosítékot nyerhetjük, hogy 
vallási alapitványainkat nem csak egyesek foszto-
gatási vágya sem érintheti, hanem a kormány hoz-
zányulásának lehetősége is kizáratik. Az amerikai 
kormányok minden vallási társulatnak védik jogait 
anélkül, hogy azok belső fegyelmébe bármikép avat-
koznának. Szabályainkat nem rendeljük semmi föl-
ügyelet alá, soha sem jutott valakinek csak eszébe 
is, hogy a szentszékkel való közlekedésünket korlá-
tolni megkisértette volna; ha onnan legfőbb rendele-
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teket kapunk, minden akadály nélkül életbelép-
tetjük azokat. Egyszerűen tudatják velünk, hogy 
a törvényeknek felelősek vagyunk, ha azokat meg-
sértenők, és hogy a kormánynak az egyházi ügyek-
hez valamint a pápának a mi világi kormányunk-
hoz semmi köze, és azért vele való közlekedésünkkel 
sem gondolnak. Tetszésünk szerént tarthatunk tarto-
mányi, megyei zsinatokat és más összejöveteleket. Ro-
mába utazunk és visszajövünk, mikor tetszik vagy 
szükséges ; elszakadt atyánkfiai hasonló jogokat él-
veznek, melyeket szintén szabadon gyakorolnak, és 
ők velünk együtt egyenlő hévvel ragaszkodnak al-
kotmányunkhoz, mely nekünk ezen jogokat adja, 
még a congressus és elnök hatalma ellenében is. 
Először meg kellene szüntetni az alkotmányt, hogy 
sem ezen jogok elvétethetnének tőlünk." 1 k. 

Szertartási határozatok, 

(a herczeg-primás körlevele után.) 

Sequentia S. Rituum Congregationis Décréta pro clire-
ctivo notitiae statu communicantur : 

1. De campanis fusis e chalybe. 
„Ab expositis huic sanctao Sedi apostolicae a Rmo 

Domino Petro Joseplio Blum episcopo Liniburgonsi apparet 
in illa etiam dioecesi ad usum ecclesiarum passim comparari 
campanas fusas ex chalybe, nimirum ex puro ferro, quod 
per fusionem et alias machinationes majorem duritiem et 
rigiditatem accipit. Quum autem episcopus orator haud certe 
sciat, mim chalybs' istiusmodi sit materia satis apta bene-
dictioni, sen an aliquid obstet, quominus campanao ox cha-
lybe fusae benedici possint juxta ritum in Pontificali romano 
praescriptum, abeadem sancta Sede opportunam declaratio-
nem supplicibus votis imploravit. Sacra porro Rituum Con-
gregatio in ordinariis comitiis ad Vaticanum hodierna die 
coadunata, referente subscripto secretario, omnibus mature 
et accurate perpensis, ac exquisito etiam voto alterius ex 
apostolicarum caeremoniarum magistris, respondendum 
censuit: Nihil obstare. Die 6. Februarii 1858." 

2. De processione in festo S. Marci et feriis Roga-
tionum. 

Vicarius generalis Rmi episcopi Briocen. a S. R. C. 
sequentium dubiorum solutionem humillime postulavit: 

Dubinin I. An processio in festo S. Marci et in feriis 
rogationum de praecepto fieri debeat intra ecclesiam, quo-
ties temporis inclementia ab ecclosia egredi non pat iatur? 

Dubium II. Quum juxta decretum diei 12. Martii 
1836. in Tridentina ad dubium 10., celebranda sit missa 
rogationum, quando processio fit, hinc quaeritur: 1. An die 
XXV. Április occurente in dominica in ecclesiis, ubi unicus 
est sacerdos missa cum cantu rogationum valeat etiam pro 
adimplendo onero missae parochialis ? et quatenus affirma-
tive, quaeri tur: 2. An in ejusmodi missa omitti debeant 
„Gloria" et „Credo" ? 3. An haec missa decantari debeat 
tono feriali ? 

Dubium III . In ecclesiis, in quibus plures sunt sacer-
dotes, debet ne haec missa rogationum omnino celebrari 
cum cantu; an sufficiat banc missam eel ebrare absque cantu 
expleta processione ? 

Sacra porro Rituum congregatio ad Vaticanum hodi-
erna die coadunata rescribendum censuit. 

Ad I. Si ecclesia capax est, congruentius esse rubricis, 
si intra ejus ambitum processio in casu fiat. 

Ad II . .Tuxta alias décréta affirmative in omnibus. 
Ad III . Congruentius esse rubricis ut cantetur, non 

tamen stricte praecipi, nisi agatur do ecclesiis, ubi missa 
conventualis quotidie cantanda est. Die 14. Augusti 1858. 

3. Do paramentis soriceis flavi coloris non adhibendis-
„Quum Kraus Dnus Joachim Antonielli episcopus Fe-

sulanus, ad amovendam quamcunque ulteriorem comm issi 
sibi cleri anxietatem quoad usum sacrorum paramentorum 
coloris flavi, a S. R. Congregatione declarari petierit ; utrum 
sacra paramenia serica coloris flavi adhiberi adhuc valeant 
loco coloiis albi, atque eadem renovari liceat? Sacraeadem 
Congregatio ad Vaticanum hodierna die coadunata in ordi-
nariis comitiis, referente subscripto secretario, rescribendum 
censuit: Juxta alias décréta negative in omnibus. Die 26. 
Martii 1859." 

Super dubiis septem ab Episcopo Tarnoviensi pro-
posais. 

Rmus D. Josephus Aloisiiis Pukolski episcopus Tar-
novien. desiderio flagrans, ut in dioecesi sua sacrae functio-
nes ordinate fiant servatis rubricis ac decretis et praoscri-
ptionibus sanctae Romanae ecclesiao, S. R. Congregation em 
humillime petiit, ut super sequentibus dubiis sententiam suain 
elicere dignaretur. 

Dubium I. An in vesperis coram ssmo sacramento ex-
posito celebrandis addenda sit commomoratio de eodom, 
atque omittendus versus „ Fidel i um animae per misericordiam 
Dei requiescant in pace?" 

Dubium II. Utrum occasione indulgentiarum, vel simili, 
qua fideles magna cum frequentia ad sacram synaxim acce-
dere soient, ne sese penes altaris cancellos turmatim obtru-
dant, possit iisdem, sive per ecclesiam, sive extra illam, in 
genua provolutis eucharisticus panis distribui, an potius 
debeat tantummodo distribui, penes cancellos linteo mundo 
contectos sive ad gradus altaris ? 

Dubium III . Utrum sacerdos ssinum eucharistiae sa-
cramentum thurificaturus, postquam illud sub throno, seu 
baldachino collocavit, debeat stando vel flexis genibus in-
censum in thuribulo ponere, vel utrum ssmum sacramentum 
thurificatum thurificare debeat in modum crucis novem vel 
etiam pluribus thuribuli ductibus adhibitis : an potius, prae-
missa profunda reverentia, très tantum ductus in eadem linea 
dirigere erga illud debeat, prouti fit in crucis incensationo ? 

Dubium I V. In nostris regionibus ab immemorabili 
tempore invaluit consuetudo, ut in processione, quae fit cum 
sanctissimo sacramento, semel ante illam et saepius, ea perdu-
rante, eucharistica benedictio populo donetur. In solemni 
vero processione, quae agitur occurente festo corporis Cliri 
sti invaluit insuper, ut quoties ad aliquam Stationen! aece-
ditur, vel ab ea receditur, tóties benedictio donetur, et in 
reditu ad ecclesiam cclebrans intonans hymnum „Te Deum-
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laudamus," bcnedicat ad quatuor inundi partes : rursusque 
in ecclesia populo ab altari benedicat cantans „et benedic 
haereditati tuae," postquam ssmum saeramentum manu re-
gens ter cecinit „Salvum fac populum tuum Domine." Inva-
luit tandem in minoribus processionibus, ut in reditu ad al-
tare recitetur hymnus „Rex Christe primogenite etc." et ad 
verba „Tuo nos corpore refice sacroque sanguine ablue," 
benedictio donetur, eademque iteretur post cantum stropha-
rum Tantum ergo saeramentum etc." ac „Genitori genito-
que," a celebrante absolutum, qui hoc temporis intervallo 

- sanctissimum saeramentum manibus tenere sólet. Quaeritur 
ergo an haec omnia rite fiant? 

Dubium V. An velum, quod imponitur humeris sacer-
dotis ad deferendum ssmum eucliaristiae saeramentum de-
beat esse coloris diei ? 

Dubium VI. Ob distantiam et consuetudinem] invaluit 
in his regionibus, ut sacrum viaticum non in pixide ad in-
firmos deferatur, sed in vase patenae simili, quod operculo 
munitur, et cui pro sancto oleo aliud vasculum adnexum est. 
Hoc autem vas linteo obvolutum reponi solet in bursa stolae 
consuta, in qua preaterea mos est rituale, bombacium, can-
delas et crucem asportandi. Quaeritur ergo, qualis color 
conveniat huic bursae, ubi defertur sacrum viaticum ad 
infirmos cum sancto oleo ? 

Dubium VII. Utrum in administrando sacramento 
baptismi licite sacerdos uti possit stola bicolori ex una parte 
violacea, et ex altera alba jux ta opportunitatem ex ea parte 
invertenda, quae colorem praeferat a rituali praescriptum ? 

Haec porro Sacrorum Rituum Congregatio post accu-
ratum suprascriptorum dubiorum examen, rescribendum 
censuit : 

Ad I. Negative ad utramque. 
Ad II . Praestare in casu, ut plura genuflexoria sive 

scamna linteo mundo contecta hinc inde a cancellis circula-
tim seu in quadrum intra ecelesiam ordinentur, et in extre-
mitatibus interjecti spatii duo saltern candelabra disponan-
tur, quae perpetuo colluceant, dum fidelibus circumadgeni-
culatis sacra communio distribuitur. 

Ad I I I . Sacerdotem, dum incensum ponit in thuribulo 
stare debere, ah eodem vero ssmum eucliaristiae saeramen-
tum thurificandum esse triplici tantum ductu, sed genibus 
flexis, et tarn ante, quam post incensationem profunda facta 
capitis inclinatione. 

Ad IV. Expositos usus alienos esse a rubricis et decre-
tis praescribentibus, ut in supplicatione ssmi sacramenti non 
adeo frequenter extra ecclesiam benedictio donetur, sed semel 
vel iterum dumtaxat : ut in reditu supplicationis ad eccle-
siam deponi debeat ssmum saeramentum super altari, et 
nonnisi semel cum eo benedici, et quidem post expletum 
cantum stropharum „Tantum ergo, Genitori genitoque," 
cum versiculo et oratione: tandem vero ut in actu benedicti-
onis nil prorsus cantetur. 

Ad V. Velum humerale semper debere esse coloris albi. 
Ad VI. Praedictum usum tolerari omino non posse, et 

curandum ab episcopo, ut serventur praescriptiones rituális 
romani. 

Ad VII . Affirmative. 
Atque ita rescripsit. Die 26. Martii 1859. 
Budae, die 22. Novembris, 1868. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
O es. k. ap. Fölsége a beszterczebányai székeskáptalannál meg-

ürült t. kanonokságra F o d o r Mihály zólyom-lipcsei plebanust és ales pe-
rest kinevezni ; a bold, szűz Máriáról nevezett zeer-monostori cz. apátsá-
got pedig G ü n d ö c s Benedek uj-kigyósi plebanusnak legkegyelmeseb-
ben adományozni méltóztatott. 

BURGOS. A burgosi érsek és tartománya püspökei 
a következő feliratot intézték a kegyelem- és igazságügyi 
miniszterhez : Nagyméltóságod ! Pásztori tisztünk kötel-
mei, melyekhez Isten segitségével soha hűtlenek lenni 
nem fogunk, sürgetöleg parancsolják, hogy excellentiádhoz 
forduljunk, figyelmét folhivandók azon az ideiglenes kor-
mány többi tagjaival egyezőleg kiadott rendeletre, melynek 
értelmében a Jézustársaság rende és minden egyéb 1837 óta 
megtelepedett szerzetes (társulatok elnyomattak s az ezen év 
előtt alapítottak minden tartományban zárdáik feleszámára 
szorittatnak s egyúttal további szerzetesi fogadalmak és 
ujonczfelvételek betiltatnak. 

Távol tar tván magunkat minden tisztán polgári és 
politikai kérdéstől, nem akadályozzuk semmiben a consti-
tuált hatalmat, hogy a maga módja s legjobb belátása sze-
rint intézkedjék szeretett hazánknak sorsa felett. De ha 
készek vagyunk teljesíteni polgári kötelmeinket, megadván 
a császárnak a mi a császáré, nem kevésbbé vagyunk eltö-
kélve megadni Istennek is a mi Istené. 

A szerzetes községek, melyeket az okt. 18-i rendelet 
elnyom, katholikus intézvények, áthatva kath. szellemtől, 
helybenhagyva s pártfogolva az egyháztól, és tárgyai leg-
gyengédebb előszeretetének és gondolkodásának : s már e 
tekintetből tiszteletet s figyelembevételt érdemelnének, ki-
vált oly kitiinőlcg kath . országban milyen a mienk. Ha eh-
hez még hozzáadjuk, hogy törvényszerűen telepedvén meg 
a törvények oltalma alatt állanak, s hogy existentiájok a 
kettős egyházi s polgári hatalom ünnepélyes egyessége által 
lőn biztositva : senki sem tagadhat ja el tőlök a jogot, hogy 
szerzetes szabályaik értelmében háboritlanul éljenek s zár-
dáiknak, melyek az övéik, birtoklásában maradhassanak. 

Hivatkozhatnánk mellettük az előnyökre, melyeket a 
tudomány, erkölcs és anyagi jóllét tekintetében haj tanak a 
társadalomnak, előnyök, melyektől hazánk ép azon pillanat-
ban fosztatik meg e rendelet által, midőn azokra leginkább 
szüksége van ; hivatkozhatnánk azon segélyre, melylyel a 
világi papságot lelkészi tisztükben támogatják, s hogy ekkép 
a püspökök és lelkészek munkatársakat kénytelenek nél-
külözni, k ik a hit és erkölcsök élénkítésében, mely nélkül 
igaz jóllét nem virágozhat, buzgón közreműködnek. De hall-
gatással mellőzzük e tényeket, melyeket mindenki ismer, s 
csak oly czimekre hivatkozunk, melyeket tőlök senki el nem 
tagadhat . 

Tanúi egy forradalomnak, mely „a szabadság" han-
goztatása mellett létesült : ugy látszik nekünk, hogy tar-
tózkodni kellene oly rendszabályoktól, melyek a szabadsá-
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gok legszentebbikét és legtörvényesbjét szorítják meg, azon 
szabadságot t. i. hogy kinek tetszik magát a szerzetes élet-
módban Istennek szentelhesse. Bizonyos azonban, hogy a 
kérdésben forgó rendszabályok által elég nagy számú spa-
nyol megfosztatik jogától és szabadságától oly állapotban 
élni, melyre magát hivatva érzi ; bizonyos továbbá, hogy 
exctiád e renszabálya következtében számosan kénytelenek 
oly országokba költözni, melyek nem kizárólag katholiku-
sok, hogy ott folytathassák a szerzetes életét, melyet fogad-
tak, miután azt a kath. Spanyolhonban a szabadság diada-
lának napjaiban nem tehetik. 0 szintén megvalljuk, hogy 
meg nem foghatjuk ez éles ellenmondást a proclamált elvek 
és azok alkalmazása közt. 

E testületek törvényesen léteznek, de lia nem is, ha a 
szerzett jogot megillető tiszteletbontartás nemis lett volna 
elégséges őket biztosítani az elnyomatás ellen : mihelyt a 
társulási jog proklamálva van, senki sem tagadhatja meg 
t.őlök a szabadságot, melylyel minden spanyol bir, egyesül-
hetni jámbor czélokra, melyek végre a vallási intézményok 
létesültek. Midőn az ideiglenes kormány az egyesületi sza-
badságelvével, melyet zászlajára tűzött, egyezőleg eltávolí-
tani siet az akadályokat és megszorításokat, melyek azzal 
ellenkeznek ; midőn erélyesen leront mindennémü akadályt, 
mely kifejlésének útjában áll : valóban megmagyarázhatlan 
a gyűlöletes kivétel, mely a szerzetes társulatokat e jogból 
kizár ja . Nyitva áll tehát az ut bárminemű politikai, művészi, 
iparos , kereskedelmi, irodalmi társulásnak s — csak 
a vallásosoknak maradand az zárva ; — ép azoknak, melyek 
czélja erkölcsi gyarapodást eszközölni, mely a nemzetek 
jóllétére százszorta fontosabb, mint az iparé. 

S mit mondjunk a lak- és tulajdonjog sérthetlensége 
tekintetéből ? Mit egyebet, mint azt, hogy e tekintetben sem 
vagyunk képesek kimagyarázni az ily eljárás következet-
lenségét. 

E tekintetek súlya növekszik még az 1837 év előtti 
szerzetes társulatokat illetőleg, mint melyeket a rendelet 
felényire leszállit. E rendelet számos gyönge, ártalmatlan 
nőt, kik a világnak, a már szinte ismeretlen, önmegtagadás 
oly üdvös példáját nyúj t ják, kényszeríti elhagyni az ima és 
áhitat ama szent menhelyeit, melyekben magukat az evan-
géliumi tanácsok követésére szentelték azon ünnepélyes fo-
gadalmakkal , melyeket semmiféle polgári hatalomnak nincs 
joga széttépni; — nemis emlitvea törvényszerű jogot, mely-
nek erejében a hivek bőkezűsége által emelt épületeket bir-
tokolják. Más zárdákbai áthelyezésök oly nehézséggel és 
helytelenségekkel j á r , miket csak azok tudnak méltatni, 
kik azok közelében élnek. Ez épületek legnagyobb része oly 
szűk, hogy alig képes azokat befogadni, kik jelenleg benn 
laknak. A csekélyszámu tágasbak roskadozók s részben 
lakhatlanok. 

E nehézségek még nagyobbak ott és azon esetekben, 
melyekben a szerzetes társulatoknak más különrendü inté-
zetekhez kellene csatlakozniok. Lehetetlen túlozni a zavart, 
melyet a fegyelemben és szerzeti szabályokban az ily külön-
féle szabályokat követő szerzeteseknek egy házbani egyesí-
tése okozna. E szomorú jövőnek még csak képzelete is 
megzavarja s nyugtalanítja amaz ártatlan szüzeket, kik a 
kormánytól pártolást vártak, melyre sok tekintetnél fogva 

jogot tar that tak és melyet nemök és gyarlóságuk is megér-
demelt volna. 

Mennyi fájdalomkönyeket sirnak e szegény szerzetes-
nők mióta e rendeletet megtudták ! Bubánatuk közrészvétet 
kelt s mi nem kételkedhetünk, hogy nagyméltóságod, ha 
tanuja lenne e csüggedésnek csak ugy, mint mi elérzéke-
nyülne sorsuk felett. 

Különben, lia az ideiglenes kormánynak szándéka a 
nemzeti akara tnak kifejezést adni ezen rendszabály által : 
kérdjük, hol és mikép jelentette ki a nép ezeknek szüksé-
gé t? Csak hallgattassák meg a közérzület s ki fog tűnni, 
hogy az távol van ily óhajoktól. Bizonyítja ezt a nyugta-
lanság és felháborodás, melyet e rendelet mindenha keltett. 
Mi bátran állithatjuk, hogy a forradalmi jun ták tagjainak 
nagy része az elsők voltak, k ik a zárdák fentartását véde-
lembe vették. Nem, a rendelet, mely ellen felszólalunk, nem 
felel meg semminemű szükségnek sem pedig a spanyol nép 
kívánalmainak, melynek ellenkezőleg legbensőbb érzelmeit 
sérti. Az ország katholikus akar lenni, mint a milyen volt 
mindig, katholikus azon intézményekkel, melyeket az egy-
ház elismer, jóváhagy és ajánl. 

Elvégre is valljon csupán az anyagi érdekek érdem-
lik -e meg íigyelmünket ? Avagy talán a vallás és erkölcs 
érdekei, melyeket excád rendelete oly mélyen sért, nem tekin-
tetre méltók-e ? Sziikség-e mondanunk, hogy a szerzetesek 
az egyesülési szabadságot élvezik nein kath. országokban is, 
míg az tőlök elvétetik a kath. Spanyolországban, még pe-
dig "akkor, midőn a szabadságot s annak minden iránybani 
nyilvánulhatását proklamál ják? Tudva azt, hogy a szer-
zetesek nem egyesültek semminemű rosz czélra s hogy az 
egyház soha sein ad jogot a rosszra : mikép lehet igazolni 
szerzetházaiknak elnyomatását s az ujoncz felvételi tilalmát, 
melyet a kánonok oly bölcsen szabályoztak ; mikép igazolni 
a szabadság uralma a la t t ? 

Mindent egybefoglalva, nagymélt. ur, a szerzetes élet 
szentsége, az azt követő társulatok törvényesen szerzett jo-
gai, az egyház szabadsága, sőt magok a forradalom által 
kikiáltott elvek követelik, hogy a szóban forgó rendelet ha-
tályon kivül helyeztessék és a burgosi ogyháztartomány 
érseke s püspökei remélik, miszere'nt excád velünk egy né-
zetben leend azok figyelembevétele után, melyeket röviden 
előadtunk s mik az igazságos és részrehajlatlan megfontolást 
bizonyára megérdemlik. Isten tartsa sokáig excádat. Anastáz 
burgosi érsek. János — Cal ixtLeon — József Santander 
— Diego Marian Victoria — Sebestyén Calahorra és Cal-
zada — Péter Mária Osma püspöke. 

HOLLAND. (A jansenismus és a zsinat.) A „Bien 
publique"-ben a következők olvashatók : A legélénkebb ér-
dekkel kisér jük a mozgalmat, melyet a közelebbi egyete-
mes zsinat egybehivása a szakadár kis hollandi egyházban 
keltett. A Tijd oly természetű ujabb adatot közöl, mely 
csak megerősíthet bennünket azon vigasztaló reményben, 
mely e mozgalmakhoz köttetik. Ez egy levél „a Nieder-
landi püspöki clerushoz" melyet a dordrechti plébania egy-
házi tanácsának két tag ja bocsátott közre. 

Ez iratban a sajnálandó előítéletek vegyüléke mellett 
oly egyenes nyíltsággal, jóhiszeműséggel és mély áhitattal 
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találkozunk, mely valóban szivreható és melyet Isten bizo-
nyára meg fog áldani. Mindekkoráig a „Clerezie"-nek leg-
inkábbcsak világi tagjai között terjed a békés agitátió, 
melyről itt szólunk, de megfogja az kapni kétségkivül az 
egész hierarchiát. A katholikusokon áll segédkezést nyúj-
tani imáik által a schisma ezen az elvesztett egység felé 
irányló aspirátióinak és világosságot könyörögni a bölcse-
ség Lelkétől annyi , régóta a tévely sötétségében levő 
elme fölé. 

íme a figyelemre méltó levél szövege „Igen tisztelt és 
tisztelendő urak ! Értésül esvén ő szentsége IX. Pius pápa 
azon szándéka, hogy egyetemes zsinatot tartson, közelebb 
a hírlapok hivatalosan közölték a Bullát, melylyel ő szent-
sége 1869. December 8-ára Rómába egyetemes zsinatot 
hirdet és óhajtja, hogy felhívására sietve adassék válasz. 

E hir, nem kételkedünk benne, kétségkivül elmélke-
dési tárgyul szolgál nemcsak önöknek igen t. tisztelendő 
urak, hanem szinte mindannyi világinak, k ik csak némileg 
is át vannak hatva e nagy eseménytől és annak egyhá-
zunkra való fontosságától. 

Midőn ily nagyfontosságú tárgyról van szó, a közér-
dekeltség, melyet az kelt, bármi részről és bármi módon 
nyilatkozzék is az — s e közérdekeltségről tudomással bír-
nak önök — bizonyára kedves tanuságául fog szolgálni 
azon részvétnek, melylyel a világiak is viseltetnek a vallás 
ügyei és a niederlandi egyház jólléte iránt. 

E meggyőződéssel eltelve t. urak, tiszteletteljesen 
szabadságot veszünk magunknak nyilatkozni a kérdés iránt, 
a mint azt magunknak a zsinatra vonatkozólag feltettük. 

Valljon meg fognak-e tétetni papságunk részéről a 
szükséges lépések, hogy a Clerezie képviselve legyen a jövő 
zsinaton a végre, hogy azon egyházunk érdekeit védjék és 
lehetőleg közreműködjenek arra, hogy vége vettessék a gyá-
szos schismának, mely annyi évek során, testvéreinktől a 
hitben elválaszt ? 

Távol van tőlünk csak feltenni is azt t. urak, hogy 
önök e czélra semminemű lépéseket sem fognak tenni ; de 
ezen bizalmunkat némi aggodalom is kisér i , tudva azt, 
hogy a Romába vezető ut nem igen j á r t u t ja a mi papsá-
gunknak, sőt inkább igen is akadályos, s hogy ez akadá-
lyokat annál nehezebb eltávolítani, mert régóta léteznek 
már s mert azokon sok dicséretes törekvés megtört. 

Bár igaztalanul, ugy tekintenek bennünket kath. test-
véreink mint kik nem tartozunk az egyházhoz, s azért 
hasztalan várnék püspökeinkhez a felhívást, hogy a zsinaton 
megjelenjenek. A bizottság is, melyet ő szentsége az elő-
munkálatok végett egybehívott, kétségkivül nem minden 
ok nélkül azon gyanút keltheti bennünk, hogy nincs vagy 
legalább eléggé nincs a mi ügyeink? tudomásával, és talán 
kérdhetnek, valljon nem fognak-e a Clerezie ügyei hallga-
tással mellőztetni ? . . . . Az eredmény, melyben az önök és 
elődeiek által a különféle pápákhoz intézett iratok részesül-
tek, különben sem nyúj that reményt a r r a , hogy az irás 

általi közlekedéstől kedvező kimenetelt várhassunk 
Sőt előrelátjuk, miszerint, ha mint hisszük és sokan velünk 
együtt hinni szeretik, — az egyedül czélravezethető módot 
választják önök, azt t. i. hogy személyesen értekeznek az 
emiitett bizottsággal és főállású egyháziakkal, liogy, mond-

juk , akkor is sok nehézséggel keilend kiizdeniök és el kell 
készülve lenniök az oppositióra. 

Az akadályok, melyeket előszámláltunk, és még más 
egyebek, nem ismeretlenek előttünk és a feladatot, mely 
ennélfogva papságunk által teljesítendő lesz, bizonyára az 
összes hivek a legfontosabbnak tekintendik. Mi méltányol-
juk a felelősség egész súlyát, mely e nagy eseménynyel szem-
ben önökre nehezedik ; azon felelősségét, mely elődeik irá-
nyában kötelezi önöket, mint hogy alkalmuk leend azokellen-
kezésének indokait előadni ; oly alkalom, mely nekik ismé-
telt egyetemes zsinatrai hivatkozások mellett sem ajánlko-
zott ; — felelősség a gondjaikra bízott hivek irányában is, 
k ik mint az i ránytűre, folyvást önökre szegzék szemeiket, 
hogy biztosan evezzenek ; felelősség, mely önöknek kedvező 
alkalmat nyuj tand mind önök mind az ő ügyeiket illetékes 
birák ítéletére bizni ; — felelősség az utókor iránt azon 
esetre lia Iste n átvizsgálhatlan akara ta megengedné, hogy 
egyházunk szerencsétlen helyzete továbbra is állandósittas-
sék ; felelősség végre az önök által alkalmazandó eszközök 
és módok iránt a híveknek e sanyarú helyzetbőli kimenté-
sére nézve. 

Midőn azt mondjuk, hogy a világiak azon eltéréseket 
illetőleg, melyek bennünket romai katholikus testvéreink-
től elválasztanak, szemeiket papságukra mint i ránytűre 
szegzik, — nem szándékunk azon erős meggyőződést sér-
teni, mely őket katholikus hitükhez köti. De nem kevesbbé 
igaz, miszerint a Clerezie által ellenzett pontok nem any-
nyira a dogmát és erkölcsöt mint inkább a niederlandi 
egyház saját jogait érintik. S valóban ily bonyolódott ter-
mészetű kérdéseket illetőleg, melyek külön és alapos tanul-
mányozást igényelnek, nem lehet kívánni a világiaktól, 
hogy azokban oly otthonosak legyenek, miszerint szemé-
lyes ebbeli meggyőződéseiket hosszasban fejtegessék. 

Mi a romai kath. egyházban születtünk ; plébániáink 
templomaiban kereszteltettünk, atyáink az episcopális Cle-
rezie-hez tartoztak, s ennek lelkészei által oktat tat tunk hi-
tünkben, — ezek az okok, elisinerenditek, minél fogva a 
Clerezie hívei vagyunk. Papjaink beszéltek nekünk eltéré-
sekről, melyek egyházunk s a szentszék közt léteznek; né-
melyek közölünk egyik másik könyvet is olvastak e tárgy 
fölött, anélkül, hogy elég idejök lett volna sokat vizsgálódni, 
valljon az egyik és másik fél érvei alaposak-e vagy sem. 
Lelkismeretünk nyugodt, nem öneszünk vizsgálódása sze-
rezte meggyőződésünk folytán, hanem mivel őszintén meg-
nyugszunk azon meggyőződésen, melyet papjainkban felté-
telezünk. Vagyis romai katholikusok vagyunk meggyőző-
désünk — de a Clerezie tagjai papságunkba vetett bizalmunk 
folytán. 

Es a világiak ezen bizalmának alapja véleményünk 
szerint, onnét származik, hogy papságunk a szakadás kez-
dete óta ismételten egyetemes zsinatra hivatkozott, mint 
azon egyedül illetékes székre, melynek Ítéletét ügyében elis-
meri. Minden hivőre, ki meg van győződve o fórumnak te-
kintélyéről és ki azt beismeri, mint oly szükségességet, mely 
nélkül látható egyház e vdágon nem létezhetik, — e zsinatrai 
hivatkozás elégséges volt arra, hogy atyáit követve hive 
marad jon a Clerezie papságának. S igy a papság meggyőző-
dése mintegy meggyőződésévé lőn a világiaknak, s ezek 
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amazokkal együttesen panaszkodtak a liajtliatlanság miatt, 
melylyel az egyház látható feje oly régóta vonakodik meg-
hallgatni jogosult abbeli keresőket, hogy az ügy kánonsze-
rüleg vizsgáltatnék meg s döntetnék el. 

Az ezen tényekből önkint folyó következmények egy-
házunknak a zsinattal szembeni helyzetét illetőleg, nekünk 
igen világosaknak látszanak. Egyházfőink, kik folyvást az 
egyetemes egyház gyülekezetére hivatkoztak, kétségkivül 
mindent elfognak követni, hogy a Clerozie érdekeit a jövő 
zsinaton megvédjék és bebizonyítsák, miszerint ellenkezésök, 
melynek talán nincs hasonmása az egyház történetében, ere-
detét nem a vallástól idegen tekintetekből veszi, hanem szent 
meggyőződésen s a roájok bizott hitletétcmény sértetlen meg-
őrzésének buzgó törekvésén alapszik ; s végre, hogy zsinat-
rai hivatkozásuk nem volt hiu tüntetés, hanem következ-
ménye szakadatlan törekvésöknek visszaállítani a testvérök-
keli szeretet és egység megszakadt kötelékeit. 

Tud juk mi nt. és t. urak, miszerint nem elégséges az 
oekumenicitásra, hogy a pápa maga köré gyűjtve egynémely 
legfőbbeket, az ily gyülekezetet olyannak nevezze, habár az 
egybegyűjtötték aránylag nagy számmal volnának is. Szük-
ség, hogy a zsinat megfeleljen azon kellékeknek, melyeket 
az egyház meghatároz, hogy e nevet viselhesse. Tud juk azt 
is, hogy egy oly, Romában tartott állitólagos zsinat, melyen 
a b. Szűz szeplőtelen fogantatásának ugy nevezett dogmája 
ő szentsége által kikiáltatott, romai kath. testvéreinknek az 
egyház oly gyülekezetekint mutattatott be, mint melynek 
határozatai csalhatlanok volnának ; mig mi azt^azt tar t juk, 
hogy e gyülekezet minden tekintély nélkül szűkölködött. 
Sőt hajlandók vagyunk egyelőre fel is tételezni — jóllehet 
ez által sértonök a keresztény szeretet, — hogy az indokok, 
melyek ö szentségét az 1869-bon tartandó zsinat egybehívá-
sára határozták nem olyanok, melyek kedvező eredményt 
engednek romélnünk ; megengedjük, hogy az 1869-i zsinatnál 
mellőztettek vagy mellőztetni fognak részben vagy egészbon 
a sz. kánonok által megállapított szabályok ; — nem ke-
vésbbé igaz, hogy innét talán előre is következtetni lehetne, 
miszerint az, a mi kevésbbé helyes szempontokból és a kellő 
formalitások mellöztével vétet ik foganatba, nem kecsegtet-
het ohajtott sikerrel : mindazonáltal még igy is kívánatos, 
hogy mindenki, és legelső sorban papságunk minden lehetőt 
elkövessen, hogy a zsinat, mely egybegyülendik, valósággal 
az legyen a minek ő szentsége óhajtja — s a minek lennie 
kell — egyetemes zsinat. Ez t elérni most talán még haszta-
lanul fáradozandunk ; de azért oda törekedni mégis köteles-
sége mindenkinek, k i tudja, hogy Isten gyakran jót teremt 
a roszból is, melyet eltűr. 

Mi határozottan ragaszkodunk e ponthoz igen t. urak, 
mert ugy hiszszük, hogy papságunk a fenforgó esetben igen 
könnyen ismét csak arra szorítkozhatnék, hogy egyszerűen 
tiltakozást nyuj tand be; s tapasztalásból tudjuk, hogy pap-
ságunknak az ily irott tiltakozásai hasztalanok, s nem szol-
gálnak egyébre, mint hogy megmentjük általok a látszatot, 
de sikert nem aratunk, söt gyakran ellenkezőjét eszközöljük 
annak, mit elérni akarnak. 

Megengedjük, hogy néha a t i l takozásnak is meg van 
a maga becse ; de a jelen esetben, midőn a legkomolyabb 
érdekek forognak kérdésben, midőn arról van szó, hogy 

kimutassuk, miszerint csaknem az egész világjóhiszomüleg 
téved : azt vallók vagyunk, hogy puszta tiltakozáshoz csak 
akkor kell folyamodnunk, ha már minden erélyes és czélra 
vezethető eszközöket kimerítettünk. 

Véleményünk szerint tehát nem is tar t juk elégséges-
nek, hogy papságunk bármi személyes jelenléte által hasson ; 
mert ha az egyházi szabályok iránt nem tévedünk ugy 
tudjuk, hogy minden püspöknek „méltósága erejénél fogva" 
joga van helyet foglalni az egyetemes zsinatban vagy magát 
valamely erre alkalmas papja által helyettesittetni. Feltéve, 
hogy püspökeink vagy helyetteseinek e joga kétségbe fog 
vonatni, talán nem valószínűtlen, de mégis csak feltevés 
marad mindaddig, mig minden e jog érvényesítésére irány-
zott törekvéseink tényleg meg nem fognak hiusittatni. 

Mi nem kételkedünk benne igen t. t. urak, miszerint 
mindent elfognak önök követni a szerencsés eredmény ér-
dekében; és örömmel tapasztaljuk, hogy egynémely kath. 
országokban szavak emelkednek, melyek bizonyítják, hogy 
ö szentségének nem minden magasállásu egyházi engedel-
meskedik vakon mindenben ; s hogy nem ok nélkül követ-
keztethetjük, miszerint ha papságunk Roma részéről — 
akár a szentatya akár az előmunkálkodó bizottság oldalá-
ról — ellenkezésre találna a Clerezie jogainak a zsinat 
előtti védelmezése tekintetében : akkor most valószinübb 
mint bármikor, hogy egyes kath. főpapokban segély és tá-
mogatásra is találland — kivált ha nem kimélendi a fárad-
ságot azokat ügyünk és törvényes jogainkról kellőleg fel-
világosítani. 

Bocsássanak meg igen t. t. urak, ha mindezekben bi-
zalmunkat emberi combinátiókra látszunk fektetni : tudjuk 
mi hogy ilyenek elkeriilhetlenül meghiúsulnak, ha Isten aka-
ra ta nem biztosítja a sikert. De e gondolatok az által tá-
madtak bennünk, hogy eszünkbe jutott egy hasonló ese-
mény Isten első népének történetéből ; s mi buzgón kér jük 
az ura t , hogy ez esemény a jelen körülmények közt ábrá-
zolata legyen a mi reményeinknek, s hogy a mi papságunk-
nak is alkalma legyen, nehéz feladatának teljesítése köze-
pett meggyőződhetni, miszerint Isten más szolgákat is tartott 
fenn magának, számos olyan szolgáit, kik hajlandók egye-
sülni papságunkkal a jóügy védelmére és diadalának 
eszközlésére. 

Nagy és fenséges, igen t. t. urak, és egyúttal terhes 
és komoly a feladat, melyet papi méltóságuk e pillanatban 
önökre ró : de lelkesítse a gondolat, hogy Isten mindenha-
tóságának nincs szüksége számos kézre ügyének megvédé-
sében s hogy azt diadalra segítheti oly eszközök által is, 
melyek az emberek szemeiben csekélyeknek látszanak. 

De szerencséseknek is ta r tandják magukat , hogy oly 
korszakban élnek, melyet elődeik látni vágytak, oly kor-
szakban, melynek elérkeztét, bár hasztalanul, keresték és 
siettetni kívánták. Szerencséseknek érzendik magukat hall-
hatni a szavakat , melyek ez időben Romából hozzánk in-
téztetnek és ha atyáink hallanák, ugy fogták volna fel mint 
ismételt óhajaikra adott feleletet ; szavak, melyeket atyáink 
alkalmul tekintettek volna arra , hogy mindent elkövesse-
nok azon falnak ledöntésére, mely választófalkint emelkedik 
egy ésugyanazon egyház gyermek közé. 

Szolgáljon önöknek igen 1.1. urak örömül és hathatós 
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bátorításul ezen tény is, hogy mi, gondjaikra bízott vilá-
giak, nem vagyunk közönyösek az egyház érdekei iránt s 
hogy szemeinket azon biztos reménynyel függesztjük önökre 
„miszerint tetteikben önök s elődeik szavai bizonyítékát 
szemlélendjünk, s hogy bizodalmunk egyházunk jogaiban 
és papságunkban nem fog csalódni. 

A mi önt illeti tiszt, ur, ki plébániánk élén állva kivá-
lólag van hivatva érdekeink előmozdítására, nem kételke-
dünk, hogy e lépés, melylyel híveinek közérzülete értelmé-
ben a papsághoz közeledünk, helyeslésével fog találkozni. Le-
gyen meggyőződve, miszerint hü tolmácsa leend érzelmeink-
nek, lia a felsőbb egyházi hatóságok előtt az ezen óhajaink-
nak megfelelő teendők foganatosítását támogatandja. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— H a y n a l d Lajos érsek ő excljának hálát szavaz-

nak a bajaiak, hogy a zárdaszüzek vezetése alá helyezendő 
növelde építésére az előbbi 3000 frton felül legújabban is-
mét 1236 frtnyi kegyajándékot méltóztatott küldeni. 

— Az oláhfalui elemi iskolára nm. B o n n a z Sándor 
püspök 100 ; az egri fökáptalan 100, L é v a y Sándor püs-
pök ő mlga 25, a csanádi káptalan 50, a kalocsai fökáptalan 
25 fr t adományoztak. 

— A M. Állam mult évi utolsó száma ha érdekes volt, 
nagy részben nekünk tulajdonítandó. A többi közt „Őszinte 
szó" intéztetett hozzánk állítólag a csanádi megyéből — 
mert sziszegése mintha szokottabb volna már s más fészek-
ből lövellett. A lap maga bevallja, miről egy idő óta nem is 
lehetett kételkednünk, hogy több ennél vadabb is van reper-
toire-jában, azonban csak ezt tartotta közlendőnek. Pedig 
jobb lett volna az előbbieket közölni, mert a vadság mellett 
talán több igazság lett volna bennök ; a közlött ugyanis annyi 
rágalmat, hazugságot foglal magában, a hány positioja van. 
Es azért papi jellegére, becsületére fölszólítjuk az illető urat, 
bizonyítsa be a) hogy mi ajánlván az Autonómia programm-
já t és az annak értelmében szerkesztendő lapot ez által oly 
solidaritásban vagyunk azzal, hogy annak a történt modor-
bani föllépése velünk előre kicsinált terv volt ; b) bizonyítsa 
be, hogy a ,Religio' akár előbbeni három évi, akár legujabbi 
szerkesztésünk alatt bárki előtt és bárhol panaszkodott volna 
az előfizetők csekély száma és részünkről hozott anyagi ál-
dozatok miatt ? ha volt ily panasz, az előttünk és utánunk 
történt, de, hála Istennek ! ajkainkról oly panasz soha sem 
hangzott, sőt az ellenkezőről tanúskodhatnak sokan. Igaz, 
hogy ma már nem dicsekedhetünk Scitovszkynak kegyes-
ségével, ki 60 példányra fizetett elő, míg mi szerkesztettük, 
s Kunszt érsekével, ki 25 példányt rendelt meg, a nagylelkű 
Szaniszló is visszavonult ; de mindennek nem a Religio az 
oka és nem mi miattunk történt akár a megvonás, akár a ha-
lál. De kegyesek a lap iránt most is különösen Haulik ő emtja, 
Haynald érsek, Ranolder, Peitler, Papp-Szilágyi püspökök. Á 
többi előfizetőkre nézve tessékhozzánkvagy a kiadóhivatalba 
fáradni, könyveinket összehasonlítani, és hazugságáért le-
forrázottan fog visszasompolyogni odújába. Ugyanez áll a 
munkatársakról is; lia nem volnának annyian, mint voltak, 
tessék egy kissé előbbre menni, és látni fogja, mióta apadt 
a dolgozótársak száma ; c) bizonyítsa be h a n y a g s á g u n-
k a t ; mit hogy könnyebben tehessen, értesítjük a rágal-
mazót, hogy egyéb teendőink mellett a lefolyt évben a Rel. 

103 számát szerkesztettük, melyek közt igen keveset fog 
találni czikkünk vagy egyéb dolgozatunk nélkül ; kiállítot-
tuk február óta az „Éncyclopoedia" 50 ivét, és pedig egész-
ségünk megrontásával is pótolni kellvén másnak megfizetett 
hanyagságát. Adja Isten, hogy ennyi munkálkodás mellett 
mi csak „naplopók" legyünk más sorsosinkhoz képest; d) 
bizonyítsa be, hogy mi két cathedrát bírunk ; mi egyről sem 
tudunk valamit; Pesten nincs, Pécsett stallumunk van, 
melybe igaz, hogy kegyesen méltányolt irodalmi fáradozá-
sunk csatornáján eveztünk, és ez dicsőségünk, mert kétség-
kívül tisztább csatorna, mint az, mely medrébe ellenünk oly 
hazugan szórt ennyi piszkot szed föl. Egyébiránt ne örvend-
jen az író, a lap alattunk nem fog megbukni, e perczben 
már biztosítva van léte kegyes előfizetőink által ; a fölött 
azonban örvendhet, hogy leendő kegyes főpásztorunk pa-
rancsára, megszűnvén itt tartózkodásunk oka, haza evez-
vén stallumunkba, visszalépünk a szerkesztéstől, a többi 
azután nem a mi gondunk. A bebizonyítást elvárjuk, 
mindaddig (salvo charactere) h a z u g n a k , r á g a l m a -
z ó n a k nyilvánítván az írót , e bünrészességhez von-
ván a lapot is , mely ennyi hazugságnak föltárta med-
rét , mig be nem bizonyitandja vagy vissza nem vonandja 
állítását. ír jon igazat , annak csapását el tudjuk tűrni, 
de ne hazudjék ; a lap pedig tudva ne terjeszszen hazug-
ságot. Az adiaphorákban a szabad véleményezés mel-
lett, s általában a fondorkodás ellen mindenkor és mindig fo-
gunk küzdeni, legyenek a cselszövés szálai bárkinek 
kezében. 

— Kölnben a multlió 7-én borzasztó orkán dühöngött, 
mely a gyönyörű dómnak tetőzetét is igen megrongálta. 

— A müncheni kath. casino decemberi gyűlésén az ér-
sek is megjelent, buzditó szavakat intézett a tagokhoz, Wes-
termeyer pedig hü ecsettel vázolá a kath. religio és a világ-
események közti kölcsönös viszonyokat. — Nálunk méltán 
kérdezhetjük : mi is az a kath. casino ? Egyszer csillámlott 
valami felöle, de csakhamar elfojtatott, mégis adjuk az árát ; 
most sopánkodunk, de jó volna mellünket is verni. 

— A sz. pétervári úgynevezett kath. collegium, fölosz-
lásához közéig ; mivel az orosz nyelv behozatala ellen nyi-
latkozott. Ennek daczára a kormány mindenfelöl összeszedi 
az orosz tanárokat, kiknek egyetlen előnyök csakis az oro3z 
nyelv levén, a tudomány mindinkább hanyatlik annál in-
kább, mivel a kormány sokszor minden válogatás nélkül 
saját tisztviselőit helyzi a tanszékekre. 

— Asz . sir temploma cupulájának festményei bevégez-
tettek, a tudósitások őszhangzók a mii dicséretében. A kellő 
festmények tervrajza, annál nehezebb volt, hogy semmi sym-
bolumot, alakot vagy fölírást nem lehetett alkalmazni, ne-
hogy egyik vagy másik fél sértve érezze magát. A cupula 
csúcsa át van törve, a laterna 3 meternyi magas, átmérője 5 
meter ; a cupula benső karzatáról 100 arany lámpa lóg le, 
azokat az orosz kormány ajándékozta. 

— Az olasz parlamentben Vacchelli képviselő a pol-
gári iskolák fölötti tárgyalás alkalmával azt indítványozta, 
hogy a kath. katechismus helyett csupán erkölcsi, minden 
dogmától tiszta katechismus tanittassék ; Olíva ellenben 
merőben polgárit akar, melyben még a morál sem fordul 
elő ; egy másik legjobbnak tartaná, ha minden vallási oktatás 
teljesen megszüntetnék, bárhol és b á r k i által taníttatnék az. 

Kegyes adakozás. 

Dr. C s ő s z Imre péterfillériil : . . . . 3 frt 55 kr. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : A kath. egyház Amerikában. — L I I I . 
Törvényczikk a törvényesen bevett keresztény vallásfe-
lekezetek viszonosságáról. — Egyházi tudósítások. — Ve-
gyesek. 

A kath. egyház Amerikában 
i l . 

A katholikusok az Egyesült-államban 1790-ben 
mintegy 40 — 50,000-en voltak 3,929,972 lakos közt; 
volt 1 megyéjök, 1 püspökjük 50 áldozárral, lOtem-
plom- és kápolnával; 1866-ban pedig 47 megyében 
45 püspök alatt 3052 templom- és kápolnát birtak a 
34,000,000 lakos közt 4,500,000-re emelkedett ka-
tholikusok; ritka, dicső növekedés ! A függetlenség 
kikiáltásakor tehát a katholikusok az összes lakos-
sághoz oly arányban voltak mint 1:100; 1808-ban 
már 1:68; 1830-ban 1:29 ; 1840-ben 1:18 ; 1850-
ben 1:11, és 1860-ban 1 :7 ; és igy inig az összes 
lakosság száma megtiz-szereztetett, a katholikusoké 
ezeresitve ló'n. 

A négy és fél milliónyi katholikusok közül a 
d é l i államokban csak 1,200,000, tehát a 12 millió-
nyi összes lakosságnak egy tizenhatodrésze létezik. 
Hogy a katholikusok a déli államokban sokkal rit-
kábbak mint éjszakon, annak tulajdonítandó, mivel 
az európai kivándorlók Irlandból, délnyugoti Német-
országból tulnyomólag éjszak felé, a rabszolganép-
ség pedig kiválólag a prot. felekezetek felé hajlik. 

Az éjszaki államokban, hol a katholikusok az 
összes lakosságnak egy hatodrészét képezik, a katho-
likusok leginkább a késö'bbi bevándorlásoknak kö-
szönhetik létüket, névszerént Oregon és California, 
New-York, New-Jersey, Wisconsin és Ohio, hol a 
német elem legjobban van képviselve. Kettő', tudnil-
lik Pennsylvania és Maryland az angol katholiku-
sok későbbi bevándorlásából képződött, négy pedig 
nagy részt megtérés által, ezek: Connecticut, Rhode-
Island, Massachusetts és, az imént emiitett New-
York. A harmadik csoportozatban vagyis Michigan-

ban, Minnesota, Illinoisban és Wisconsin némely ré-
szeiben a népség alaptörzse a franczia canadiaiakból 
alakult. 

A katholikusok közt is, mint ez az egész népes-
ségre nézve szintén szokásos, 4 fő csoportozatot kell 
megkülönböztetnünk és egyenként, szemle alá ven-
nünk, tudnillik az előbbi gyarmatok utódait, az uj 
emigránsokat, az indiai törzseket és a fekete rab-
szolgákat. 

Az előbbi colonisták utódait illetőleg azok an-
golok és irlandiak, kik az ocean partjain és a Missi-
sippi völgyben elszórva élő lakosság központjait ké-
pezik. de vannak franczia canadiaiak is. Ezeknél az 
egyházi ügyek rendezettebbek; sokat tartanak szép 
templomokra, vallásosak, különösen az irlandiak, kik 
a Többieknek például szolgálnak. A nem-katholikus 
amerikai a mony-macking vagyis pénzszerzés elvé-
nének hódol és ritkán tér meg, de ha megtér, az tel-
jes szivből katholikus. A conversiok leginkább a 
kath. iskolák által eszközöltetnek, hová a dissidens-
családok szivesen küldik gyermekeiket. „Ezen isko-
lákból való távozáskor, mondja egy müncheni lap 
(Annalen), hol egyedül a jó példa által gyakorolta-
tik a proselytismus, a fiatal amerikaiak ha nem is a 
hitet, legalább azok kedves emlékét viszik magok-
kal, kik őket tanították. Később a meggondolás, el-
mélkedés a malaszt ezen csiráját kifejleszti és igen 
sokszor gyermekségüknek bölcsőjéhez, szeretett taní-
tóik oltárzsámolyához vezérli a meggyőződött tanít-
ványokat. De vannak fáradalmasabb megtérések is, 
melyek többnyire tartós tanulmányozásnak, a tévtan-
tól való megundorodásnak stb. gyümölcse." Sokan 
az ily megtértek közül áldozárok sőt püspökök is 
lettek. 

Az uj bevándorlottak legnagyobb részt Német-
országból és Irlandból valók ; ezen ki vili Erancziaor-
szágból, Spanyol, Belgium- és Olaszországból ; a 
3 — 500,000 bevándorló közt az utóbbi évtizedekben 
három ötödrész katholikus volt, és igy évenként 
200- egész 250,000 fogadott gyermekkel szaporo-
dott az amerikai egyház. Ezek közül azonban eleinte 
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sokan elvesztették hitüket, mert szegények, szeren-
csétlenek, minden segélytől meg valának fosztva, 
elszórva éltek és körülvéve a protestantismustól. A 
hithagyásnak az előbbeni időkben England püspök 
következő okait sorolja föl : a) nagyszámú katholiku-
soknak bevándorlása oly országokba, hol semmi 
sem volt még előkészitve az ő cultusok gyakorlatá-
nak lehetősitésére, sőt ellenkezőleg vallásuk gyakor-
lata igen sok akadályba ütközött, melyek a jövevé-
nyek előtt legyőzhetleneknek látszottak ; b) oly in-
tézetek hiánya, melyekben a kath. gyermekek, ár-
vák az ő vallásukban neveltethettek volna ; c) hiánya 
a kellő számú clerusnak, hogy minden szükséglet-
nek azonnal meg lehetett volna felelni, és mely egy-
szersmind birtokában lett volna a nyelvnek, hogy 
nyilvánosan is fölléphetett volna, és elegendőleg be-
hatott volna a. nemzet szellemébe, a kormányfor-
mába és a törvényekbe, hogy biztosan működhetett 
volna; d) a kölcsönös bizalom hiánya magok a be-
vándorlottak közt, minek következtében hiányzott a 
testületi szellem és a különféle néptörzsökök egybe-
olvasztására, melyeknek ha egy hitük, egyenlő czél-
jok volt is, szokásaik és érdekeik által sokkal inkább 
el voltak választva, hogysem közösen működhettek 
volna ; e) tevékenységök, pénzbeli eszközeik s jól ki-
számított törekvéseik a különféle prot. felekezetek-
nek, melyek ha vallási véleményeikre nézve külön-
böznek is egymástól, mégis vállvetve működnek, ha 
a katholicismusra mérendő csapásról van a szó. 

Ezen körülmények ugyan most már elenyész-
tek, de azért még igen sok tenni való van. Mert az 
angolul beszélő katholikusoknak a legújabb időkig, 
kivált a nagyobb városokban, nem voltak elegendő 
iskoláik, úgyannyira, hogy ezen hiány következté-
ben 10 gyermek közül csak kettő járulhatott az ur-
vacsorához és a megbérmálandók közt 400 felnőtt 
is találkozott. Az irlandiak közül, kik rendesen igen 
nagy szegénységben érkeznek ide, még most is so-
kan kerülnek a secták hálójába. 

A többi bevándorlott nemzetiségek közt, mondja 
Neher, rottenburgi áldozár erről szóló müvében, kü-
lönösen érdekelnek bennünket a németek; mert a 
többiek közül csak a francziák birnak még jelentő-
séggel, kik az amerikai egyháznak már több derék 
áldozárt és püspököt adtak. A kath. németek eddig 
anyagi szintúgy mint szellemi tekintetben a legsze-
gényebbek, legelhagyatottabbak voltak, s részént 
még most is azok. Lehetnek mintegy l,500;000-en. 
A következő 10 megyében: Erie, Cleveland, Cincin-
nati, Covington, Vincennes, Fort Wayne, Alton, Mil-

vaukee, Minnesota és Leavenworth, általában felét 
teszik a lélekszámnak, többen pedig két harmadát. 
Ugyan lehetnének még egyszer annyian, de a hittől 
való elpártolásnak fönebb emiitett okai a bevándorló 
német katholikusokra nézve is állanak. Legújabb 
időkben sok tekintetből jobbra fordult a dolog. Ma 
Amerikában közel 800 német áldozár működik, né-
met templomok emelkednek mindenütt ; német szer-
zetesek, különösen apáczák, gondozzák az oktatást; 
számba nem véve azon congregatiokat, melyeknek 
tagjai közt szintén vannak németek, 100 majdnem 
kizárólagosan német nőzárda van. Igen nagy haszon-
nal jár az ujabb időben mindinkább sokasodó német 
oktatás, mert az által a német szilárdan fűződik honi 
nyelvéhez, szokásaihoz, s mig ezekhez ragaszkodik, 
rendesen hű és buzgó fia az egyháznak is, mig ellen-
ben a nyelvvel és szokásokkal gyakran a gyermek-
ded hit is elvész. 

Ejszakamerika németjei körül sor érdeme van 
különösen Wenninger jezsuita-atyának az osztrák 
rendi-tartományból, ki 18 év óta helységről hely-
ségre vándorol, és az elhagyatott németek számára 
missiokat tart. Alig van már helység, hol ha csak 
egykét német van is, Wenninger meg nem fordult 
volna. Az amerikai németeknek ezen apostola méltó 
utánzóra talált a szintén jezsuita-atyában, Laufhu-
berben. 

Föltűnő az, hogy daczára a német katholiku-
sok és a többi missionariusokkal méltán versenyző 
német áldozárok nagy számának, 16 amerikai, 13 
franczia, 7 irlandi, 3 spanyol megye mellett mégis 
csak 4 német püspök van. Ez annál elidegenitőbb, 
mivel már 1847-ben a Propaganda bibornok-főnöke 
ekkép irt az amerikai püspökökliez : „A püspöknek 
szükséges kellékek közé tartozik kétségkivül az alá-
rendelt hivők nyelvének ismerete is. Minthogy pe-
dig azoknak száma szokatlanul nagy, kik Németor-
szágból kivándorolnak az Egyesült-államokban le-
települendők, a jövőben arra fogtok különösen 
ügyelni, hogy, a mennyire csak lehetséges, azon 
megyék számára, melyekben Németországból beván-
dorlott népség tartózkodik, oly áldozárokat jelölje-
tek ki, kik a német nyelvben jártasak. 

A mi a harmadik csoportozatot vagyis az indiá-
nokat illeti, azok körében az előtt leginkább a jezsui-
ták működtek bámulatra méltó önfeláldozással, s 
ma is legjobb missionariusaik ezen társaságból va-
lók, legyen elég csak Smet atyát fölemliteni. Mind-
amellett csak egy tized részök katholikus. Ezen ke-
vés megtérés egyik oka abban keresendő, hogy a 
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feketék általában idegenkednek a fehérektől, mint 
kik őket annyira üldözték és még most is üldözik ; a 
másik ok ingadozó politikai helyzetükben rejlik, va-
lamint állandó lakhely nélküli elszórtságukban és a 
missionariusok sok időn keresztüli nélkülözésében. 
Ma kath. indianus van a monterey-i megyében 
20,000 ; Santa-Fében 9000, Nesqualyban 6000, St. 
Mariéban 4000, a többiek különféle megyékben van-
nak elszórva. A jezsuiták az indiánok közt 5 — 6 
missiot látnak el, a Mariae-oblatusok egyet; a Mon-
tereyben levő kevés ferenczrendüek is kétségkiviil 
nem sokára foglalkozni fognak az indianokkal; az 
indiánok többi missionariusai mind világi áldozárok. 
Néhány iskola és árva-intézet is van már alapitva 
számukra. 

Az utolsó csoporfozatot a négerek képezik, kik 
közül sokan a katholicismusra tértek, nagyobb ré-
szök pedig azon sectákhoz csatlakozott, melyekhez 
uraik tartoznak, névszerént a methodismushoz. Hogy 
nem többen katholikusok, nem lehet az egyháznak 
fölróni vétkül, hanem a rabszolgatartóknak, és pe-
dig az akatholikusoknak, mert a katholikusok ex-
communicato minor büntetése alatt kötelesek em-
berileg bánni rabszolgáikkal, földi és örök boldog-
ságukról gondoskodni. Azonban a törvények zsar-
noksága és a szokások türelmetlensége még a sza-
bad feketében is üldözik a rabszolgát, ugy hogy a 
fehérekkel nem szabad neki egy templomba járni 
sőt azon joga sincs, hogy velők egy közös temetőben 
nyugodjék. Ezen amerikai türelmetlenségen a kath. 
egyház eddig már annyit enyhitett, hogy a négerek 
számára ugyan különös iskolákat, collegiumokat 
állított, de a templomban, az úrvacsoránál, a gyón-
tatószéknél és a predikatio alatt minden hivőt kü-
lönbség nélkül magához hiv és vonz. Az utóbbi 
időkben mindazáltal elkezdettek a négerek számára 
külön templomokat is épiteni, mint Cincinnatiban, 
Lebanonban. Van egy congregatio négernőkből, kik 
Sorores Providentiae név alatt ismeretesek, és a né-
ger gyermekek oktatásával foglalkoznak. Alig van 
szebb látvány, mint ezen alázatos négernők, kik 
Krisztus jegyeseivé avattattak föl és a civilisatio esz-
közeivé lőnek átalakitva, hogy megalázott népök 
gyermekeinek számára föltüntessék a világosságot 
és közöljék velők az erényt, melyet ők a hitből 
szivtak. 

A 47 megye örvendetes lendületnek jele ugyan, 
de korántsem elegendő, mert oly terjedelmesek, hogy 
általában egynek a területe 3000 négyszög mért-
földre tehető, és az egész Unióban legalább is 650 

megye volna szükséges. A püspökségek szaporitása 
igen érdekében fekszik az egyháznak, mert ha ez 
annak idején történik, kivált oly vidékeken, melyek-
ben a gyarmatositás még folyamatban van, nagy 
előnyt nyerne a katholicismus a secták fölött. Erről 
már a baltimorei II. zsinatnak atyái értesítették a 
szentszéket mondván : „Ahol néhány év alatt egy 
nagy város fölvirágzik, hol rövid idő alatt egy állam 
keletkezik és megszilárdul, ott már rendesen a be-
vándorlott katholikusok meglehetős számmal van-
nak, és az egyháznak csak az a teendője, hogy őket 
községekre oszsza föl és főnököt adjon nekik. Ha 
ezt gyorsan cselekszi, még midőn a sarjadzó állam 
gyönge : részént kevesebb ellenséggel kell neki küz-
deni és a további kifejlődést már mint közremű-
ködő és befolyásos hatalom esközli; részént olcsó 
vásárlás által telkekhez jutván vagyont szerezhet 
magának, melyből későbben a pénzérték növekedése 
mellett elélhet." 

Ha az Unió püspökeinek szándéka szerént tör-
tént volna, a megyék száma ma már sokkal nagyobb 
volna. Az utolsó zsinaton, például, el volt határozva, 
hogy Wilringtonban, Pottsville-, Syracuse, Colum-
bus- és Lacrosseban, és még több helyen is uj püs-
pöki székek emeltessenek. Mióta azonban Barnabo 
bibornok a Propaganda feje, ily kérelmek igen ne-
hezen teljesülnek. Ezt a kor körülményei okozzák, 
de őszintén szólva, okozza az is, hogy különösen Né-
metország részéről az amerikai missiokat illetőleg 
igen kevés történt és történik még most is, akár ha-
nyagságból, akár a dolog-állásának nem tudásából. 

A püspökségek alakítása épen semmi nehéz-
ségre sem talál egyébiránt is, minthogy a kormány 
legkevesebbet sem törődik vele és igy a szentszék-
nek erre nézve teljesen szabad tere van. Midőn az 
a baltimorei első püspökséget alakította, nyíltan fön-
tartá magának, hogy belőle dismembratio által uj 
püspökségeket fog szervezni. Később is a dismem-
bratiok teljesen a szentszék belátása szerént történ-
tek a zsinaton egybegyűlt unióbeli püspökök javas-
lata szerént. De a püspökök beleegyezése soha sem 
kéretett ki, minthogy az egyesült-állami püspöksé-
gek, kivéve a new-orleansit, szintannyi missioállo-
mások és mint ilyenek a Propaganda alatt állanak. 

1-k. 
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Lili. Törvényczikk 
a törvényesen bevett keresztény vallásfelekezetek viszo-

nosságáról. 

(Szentesítést nyert 1868-ik évi deczember hó 8-án. — Kihir-
dettetett: a képviselőházban 1868. évi december hó 8-án, a 

főrendek-házában 1868. évi dec. hó 9-én.) 
MI ELSŐ FERENCZ J Ó Z S E F , 

Isten kegyelméből austriai császár, Csehország királya stb. 
és Magyarország apostoli királya. 

Kedvelt magyarországunk és társországai hü főrendei 
és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczik-
ket terjesztették szentesités végett Felségünk elé : 

Addig, mig a vallásfelekezetek egyenjogúsága törvény 
ut ján általánosan szabályoztatnék, az 1848-ik évi XX-ik t. 
cz. alapján a keresztény valtásfclekezetek viszonosságát 
illetőleg rendeltetik : 

1. §. A törvény által megállapított föltételek és for-
maságok megtartásával mindenkinek szabadságában áll más 
hitfelekezet kebelébe, s illetőleg más vallásra áttérni. 

2. §. Áttérni annak szabad, a ki életkora 18 évét már 
betöltötte. Azonban a nők férjhezmenetelük után, ha e kort 
el nem érték volna is, áttérhetnek. 

3. §. Az áttérni kívánó bár mely egyház tagja legyen, 
ebbeli szándékát önmaga által választott két tann jelenlé-
tében saját egyházközségének lelkésze előtt nyilatkoztatja ki. 

S ezen első nyilatkozattételtől számítandó 14 nap el-
telte után, és legfölebb 30 nap eltelte előtt ugyanazon, vagy 
más, szintén általa választott két tanú jelenlétében ismét 
egyházközségének lelkésze előtt jelenti ki, hogy áttérési 
széndéka mellett továbbra is megmarad. 

4. §. Az áttérni akaró mind első, mind másodizben tett 
nyilatkozata felől azon lelkésztől, ki előtt áttérési szándé-
kát kijelentette, mindkét izben külön-külön bélyegmentes 
bizonyítványt kér. 

5. §. Ha a lelkész a kivánt bizonyítványt bármelyik 
esetben, akármely okból ki nem adná : a mindkét izben tett 
nyilatkozatról külön-külön a jelen volt tanuk adnak bélyeg-
mentes bizonyítványt. 

6. §. Az igy nyert bizonyítványokat az áttérni akaró 
azon vallásfelekezet lelkészének, melybe át akar térni, be-
mutatván, ezáltal az illető egyház teljesen fel van jogosítva 
őt kebelébe felvenni. 

7. §. Azon lelkész, kinél az áttért bizonyítványait olő-
mutatá, tehát a kinél az átmenet befejeztetett, köteles erről 
értesíteni azon egyházközség lelkészét, melyhez az áttért 
előbb tartozott. 

8. §. Az áttértnek áttérése utáni minden cselekvényei 
azon egyház tanai szerint itélendők meg, melybe áttért , s 
az általa elhagyott egyház elvei reá nézve semmiben sem 
kötelezők. 

9. §. Különböző keresztény hitvallási egyének egybe-
keléséből származó vegyes házasságoknál a háromszori hir-
detés eszközlésére mindkét fél lelkésze felszólítandó. 

Ha azt valamelyik fél lelkésze megtagadná, két tanú-
nak a felől adott bélyogmentes bizonyítványa mellett, hogy 
azon lelkész a kihirdetésre felszólittatott, egyik fél lelkészé-
nek hirdetése is elégséges. 

10. §. Ha a háromszori kihirdetés megtörtént ; de va-
lamelyik fél lelkésze vonakodnék kiadni az elbocsátó leve-
let: a házasulandó felek részéről két tanú nála megjelen-
vén, kérik az elbocsátó levél kiadását, melynek megtaga-
dása esetében a tanuk egyike azon kérdést intézi a lelkész-
hez, hogy a szándékolt egybekelés ellen jelentetett-e be aka-
dály vagy nem ? A lelkész által e kérdésre adott vagy meg-
tagadott válaszról a tanuk bélyegmentes bizonyítványt ad-
nak, mely teljesen pótolja az elbocsátó levelet. 

A netalán bejelentett akadály eltitkolásáért a lelkész 
a saját egyházi hatósága által reá szabható fenyítéken kívül 
500 forintig fokozható birsággal és fél évig terjedhető fog-
sággal büntetendő. 

11. §. Vegyes házasságok bármelyik fél papja előtt 
érvényesen köthetők. 

12. §. A vegyes házasságokból származó gyermekek 
közül a fiuk atyjoknak s a leányok anyjoknak vallását 
követik. 

A törvénynyel ellenkező bármely szerződés, teritvény 
vagy rendelkezés ezentúl is érvénytelen, és semmi esetben 
se bírhat jogerővel. 

13. §. A gyermekek vallásos nevelését se a szülők bár-
melyikének halála, se a házasságnak törvényszerű felbon-
tása nem változtatja meg. 

14. §. Ha a szülők valamelyike más vallásra tér á t , 
mint a melyet előbb követett, a 7-ik évet még be nem töltött 
gyermekek nemök szerint követik az áttértet. 

15. §. A házasság előtt született, de az egybekelés által 
törvényesített gyermekek vallásos nevelés tekintetében a 
törvényesen született gyermekekkel egyenlő szabály alatt 
állanak. 

16. §. Házasságon kívül született, s igy törvénytelen 
gyermekek, ha atyjok által elismertetnek, hasonlóul a tör-
vényes gyermekekkel egyenlő szabály alá esnek ; ellenkező 
esetben anyjok vallását követik. 

17. §. A jelen törvény életbeléptetése előtt kötött ve-
gyes házasságokból született vagy születendő gyermekek 
vallásos nevelésére nézve azon törvény határozata marad 
érvényben, a mely az ily házasságok kötése idejében ha-
tályban volt. 

18. §. Lelenczek s átalában oly gyermekek, kiknek 
szülője nem tudatik, annak vallását követik, a ki őket fel-
fogadta. Ha lelenczházba adattak, s az intézet valamely 
vallásfelekezeté, azon felekezet vallásában neveltetnek. Ha 
az ezen §-ban említett esetek egyike sem fordul elő, az ily 
lelenczek azon vallásban neveltetnek, mely a találás helyén 
többségben van. 

19. §. Egyik vallásfelekezetnek tagjai sem kötelezhe-
tők arra, hogy más vallásfelekezetbeliek egyházi szertartá-
sait és ünnepeit megtartsák, vagy hogy ezen napokon bár-
minemű munkától is tartózkodjanak. 

Vasárnapokon azonban minden nyilvános és nem el-
kerülhetlenül szükséges munka felfüggesztendő. Úgyszintén 
bármely vallásfelekezetnek ünnepén a templom közelében, 
s egyházi menetek alkalmával azon téreken és utczákon, 
melyeken az ily menet kersztülvonul, mindaz mellőzendő, a 
mi az egyházi szertartást zavarhatná. 



20. §. Bármely bevett vallásfelekezethez tartozó oly 
hitsorsosok, a k ik külön egyházközséget nem képeznek, 
kötelesek csatlakozni a sa já t vallásfelekezetükhöz tartozó, 
s hozzájok legközelebb eső oly önálló egyházközséghez, mely 
a magyar állam területén belől létezik. 

21. §. A hadseregnél s állami közintézetekben (p. o. 
katonanöveldékben , vakok intézetében, lelenczházakban 
stb.), úgyszintén a polgári s katonai kórházakban , minden 
vallásfelekezet tagjai sa já t egyházuk lelkészei által része-
sitendők a vallásos taní tásban és minden lelkészi szol-
gálatban. 

22. §. Temetőkben a különböző vallásfelekezetek 
tag ja i vegyesen és akadá ly ta lanul temetkezhetnek. 

23. §. Különböző vallásfelekezetüek által lakot t köz-
ségben és városban, mely házi pénztárából egyházi czélokra, 
vagy valamely felekezeti iskola j a v á r a segélyt szolgáltat ki , 
e segélyben igazságos a rány szerint minden ottan létező val-
lásfelekezet részesítendő. 

24. §. U j egyházgyülekezetek alakí tása, s leány-egy-
házaknak anya-egyházakká, vagy viszont ezeknek leány-
egyházakká átvál toztatása, a vallásfelekezetek kizárólagos 
jogai közé tar tozik. 

Mi e törvény czikket s mindazt, a mi abban foglaltatik, 
összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek s elfogadottnak 
vallván,ezennel királyi hata lmunknál fogva helybenhagyjuk, 
megerősít jük és szentesitjük, s mind magunk megtar t juk , 
mind más híveink által megta r ta t juk . 

Kelt Budán, ezernyolczszáz hatvannyolczadik évi 
deczember hó nyolczadik napján. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. 
( P . H . ) Gr. Andrássy Gyula, s. k . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
LONDON. É p most jövök egy szentegyházból, mely-

ben főt. Manning érseknek, egy székesegyház épitésére vo-
natkozó rendelete felolvasásának valék tanu ja . Ismeretes, 
hogy Wiseman bibornok örökké sajnálandó halála alkal-
mával ennek számos tisztelői e lhatározták, miszerint em-
lékét egy monumentális székesegyház emelése által öröki-
tendik meg. Főt . Manning-nek, mint emiitett rendelete is 
érinti, legelső nyilvános fellépése az volt, midőn egy meetin-
gen elnökölt, melyben e határozat egyhangúlag elfogadta-
tott . Mindazonáltal , mielőtt az anyagi emlény felállításával 
komolyabban foglalkozott vo lna , kötelességeül ismerte 
mindenekelőtt a szellemi szentegyházat figyelemre venni 
s ehez képest, plébániák és u j missiók alapitása, egy me-
gyei papnevelde felállítása s kivál t az elemi iskolák oly fon-
tos kérdése vet ték igénybe gondjai t . 

Mindemellett a tiszteletreméltó főpap nem feledkezett 
meg székesegyházáról sem. Papja i gyűjtögetve j á r t á k be 
Európá t és az Egyesült-ál lamokat , egyszersmind pedig 
Angolországszerte gyüjtőivek ny i t t a t t ak s alkalmas térség 
i r án t is tétettek lépések — a mi Londonban nem a legkisebb 
nehézségek közé tar tozik . Eleinte már szinte kétségbe kelle 
esni egy ilyennek találhatása i ránt ; később egyik-másik 
meg lett volna kapható , de oly nagy áron, mely a megvételt 

lehetlenné tevé, 35,40 egész 90 ezer f t . sterlingért a jánlották 
a szükséges helyiséget; miat t az összes gyűj temények ju-
nius végéig alig tettek ki 18 ezeret, s ennek is jó része csak 
alá i r t de még le nem tett összegből állott. 

A mult év folytán Westminster Carlisle piaczán aján-
lottak egy térséget 16500 sterlingen s az érsek hajlandó lett 
volna a vételbe bebocsátkozni, de a hely igen szűknek ta-
láltatott, minthogy 488 láb hosszúsága mellett csak 85 láb 
szélességű volt. E közben az előbb 35 ezer fontért ajánlott 
épon ennek szomszédságában levő helyek egyike 20 ezeren 
kinál tatot t , ugy, hogy e két házhely megvétele által, mint-
egy három holdnyi területre lehetett szert tenni. Ily kedvező 
alkalom r i tkán kínálkozván az érsek barátai és tanácsadói 
igen sürgették a megvételt. De mikép vállalkozni a roppant 
költségre ? 

Az érsek tehát u jabb bizalmas felhívást intézett ka-
tholikusaihoz kifejtvén a kinálkozó alkalom előnyeit. Es 
felhívásának oly sikere lőn, hogy az alku augusztus havá-
ban megkötetett . 

Carlisle-Place a Victoria szobor közelében s alig né-
hány lépésre a Westminster apátságtól fekszik. A megszer-
zett helyiségen egy cathedralis és érseki palota fognak 
emeltetni a hozzátartozókkal együtt . Ez utóbbi előbb fog 
épülni, hogy az érsek a cathedralis építkezési munkái ra 
felügyelhess, .n. Ennek utána a székesegyház sekrestyéje 
kezdetik mag, mely ideiglenes templomul fog szolgálni és 
2000 ember befogadhatására elég tágas leend. Az érsek 
tudva azt, hogy a kölni dóm a 13 században kezdve még 
mostig sem készült el, nem reméli, hogy megélje az ő ca-
thedrálisának, melyet Angolország metropolisához méltó-
nak óhajt, befejezését. Régi angol-góth stylben fog épít tetni 
M. Clutton az érsek unokatestvérének terve szerint, ki a 
lille-i egyházra is nyúj to t t be egykor tervet és el is nyer te 
volna az ezen szentegyház épitéséveli megbízást, ha azon 
időben már katholikus lett volna. Az érseki palota építése 
Blount Gilbertre van biz va. 

H O L L A N D . (Vége.) Végezetül igen t. urak , szoros 
kötelességünknek ismerjük, még egyszer ismételten kijelen-
teni, mennyire mélyen érdeklődünk ez ügy i ránt . Ide is csa-
toljuk néhány példányát e levélnek azon kéréssel, hogy 
azokat illető plébániáik körében kiosztanák. Reméljük, hogy 
mindannyian, — ugy a hogy legjobbnak lá t tandják — el 
fognak követni mindent, hogy a papság felvilágosittassék 
a fontosságról, melyet ez ügynek tu la jdoni tunk. Legyenek 
meggyőződve,miszerint mi világiak mélyen á thatva a feladat 
nagyságától, mely önökre nehezül, és melyet bizalommal 
szemlélünk önök kezei között, Isten t rónja előtt a legbuz-
góbb imáinkkal követendjük és támogatandjuk önöket; 
könyörögni fogjuk önök részére a bölcseség, erő és k i tar -
tás lelkét, melyre szükségök leend, hogy e fontos ügynek 
kedvező megoldását eszközölhessék; könyörögni fogunk, 
nehogy a zsinat önök mellőztével és a tények elégséges is-
merete hijjáva] gyűlvén egybe oly ha tározatokat hozzon, 
melyek, t a r t unk tőle, hogy a legsajnosabb következéssüek 
leendnének ; mert meglehet, hogy azon nem vá r t esetben, ha 
papságunk czélszerübbnek ta r taná tar tózkodni, vagy hogy 
csak oly eszközökhez nyúlna, melyek nem elég hatályosak : 
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a világiak nagy részének bizodalma annyira megin-
gat tathatnék, liogy lelkismeretük habozni fogna, valljon 
továbbra is kövessék-e hit dolgaiban eddigi vezetőiket ? 

Nagy leend jutalmok igen t. urak, ha komoly törek-
véseiket és kitartó lépéseiket siker koronázza ; ha eltűnni 
lá tandjuk a sajnos szakadást, mely a kath . egyházat Hol-
landiától elválasztja, és ha tetszeni fog az Istennek, hogy 
a közelebbi egyetemes zsinat csalhatlan Ítéletét mondja ki 
az egyháznak, melylyel Jézus Krisztus, Ígérete szerint, egész 
a világ végéig leend. A legmélyebb tisztelettel, alázatos 
szolgáik. S. L. Boers és S. W . Ií . M. Colombiju, a dordre-
chti episcopalis Clerezie plébániái egyháztanács tagjai . 
Dordrechten 1868. julius havában. 

Ezen levél a hollandi jansenista község valamennyi 
plébániai tanácsának megküldetett. A Tijd, mely szövegét 
eredetileg közié, a legnagyobb fontosságot tulajdonítja ez 
okmánynak s ugy tekinti, mint a világiak lépését és a kath. 
egységhez való visszatérés hő óhajtása határozott kifejezé-
sét, melyet a kath. egyház minden fia örömmel üdvözöl. — 
Mindazonáltal nem mulasztja el idézett lap e levél többrendü 
tévedéseit megczátolni és e nemű megjegyzéseit következő-
leg végzi : 

Ha a Clerezie papságának komoly szándéka Romában 
megjelenni azon eltökélléssel, hogy magát az egyetemes zsi-
nat határozatának alá vetendi : ugy e papság Romában két-
ségkivül tár t karokkal fog fogadtatni s nem egy alkalma 
leend tani tmányát kifejteni és védelmezni. De szükség, hogy 
minden dissensio elvégre is végét érje, és megérkezzék a 
pillanat, mikor a vitatkozást be kell zárni és határozni. Ki 
itélend e pillanat fölött ? kétségkivül a zsinat maga. Miután 
a tárgy eléggé megvitattatott és kimerittetett : a zsinat ha-
tároz és határozatát megállapítja — akkép, hogy senkinek 
sem állhat jogában a vitatkozás bezárása ellen tiltakozni. 

Az idézett levél értésül adja, hogy a Clerezie által 
támasztott kérdések megvizsgálása nagy nehézségekkel já r . 
Ez lehetetlen. A Clerezie ügyeit régóta ismeri az egész 
egyház még pedig azon számos adatok nyomán, melyeket 
saját papsága bocsátott közre. — Továbbá azt mondja, hogy 
Roma soha sem akart ez ügy érdemleges megvizsgálásába 
bocsátkozni. Nem volna-e az igazsággal megegyezőbb beval-
lani, hogy a Clerezie mindig kibúvókat keresett, hogy ne 
kelljen magát alávetnie ? Ismételjek ez állításunkat ; mert 
nem elég csupán, hogy papsága hajlandó legyen Romába 
menni. Ha valóságos eredményt akar , azon elhatározással 
kell oda mennie, hogy feltétlenül alávetendi magát a zsinat 
határozatainak, bármilyenek legyenek is azok. Es lia ily 
egyenes, őszinte szándékkal uienend oda, biztosithatjuk, 
hogy feladata könnyű leend és IX. Pius atyai jóakarat ta l 
s szeretettel fogadandja őket. 

Ez esetben az egyesülés nem csak lehetséges, hanem 
teljesen biztosítottnak is tekinthető ; és vajha mihamarább 
látnók a napot, melyben mindnyájan egy lélekben egyresülve 
örvendve hangoztassuk a „Te Deum"-ot, hogy csak egy a 
pásztor s egy az akol. 

K O N S T A N T I N Á P O L Y . Mialatt a Phanar-ban, a syn-
odus és vegyes-tanács közgyűlésének kebelében, ellenterven 
dolgoznak, mely, mint mondják, lényegesen változtatni akar 

a porta által ajánlott kétrendbeli egyezkedési te rven, de 
melynek kevés kilátása lehet a porta általi helybenhagya-
tásra s még kevésbbé a bolgárok beleegyezésére, minthogy 
egyházok jövendő főnökének székhelyét Konstantinápo-
lyon kivül, a Duna part jaira szándékozik áttenni : a bolgár 
küldöttség viszont maga részéről nemzetbeli püspökeit Kon-
stantinápolyba hívja, hogy velők és több bolgár rustsuki, 
sistowi és tirnovai előkelőkkel megvitassa a porta kettős 
tervét és elhatározza : valljon azok valamelyike egyszerűen 
ugy a mint van, vagy a netán szükséges változtatásokkal 
fogadtassék-e el ? E püspökök a következők : ft. Hilarion 
makariopolisi, kit nemzete egyhangú óhajtása az u j hierar-
hia fejéül kiván. F t . Anthim preslavai püspök, ^ki a görög 
patriarcha joghatóságát elismerni állandóan vonakodván 
sumlai székhelyét elhagyni volt kénytelen. Jelenleg Kon-
stantinápolyban tartózkodik és igazgatója a Chalki szigeten 
levő theologiai tanodának. — Ft . Dorotheos, sophiai püs-
pök, szint' azon oknál fogva székhelyéről távozni kény-
tolen, ideiglenesen Berkoftsában tartózkodik — ft. Paissios 
rahovai püspök, ki ugyanaz okból Vratsára tétetett át — 
ft. Sophronios lovicz-i püspök. — Panaret bolgárosult gö-
rög, egykori philippopoli püspök, ki a patriarcha által, mivel 
nevét a misekánonban nem emiitette, kiközösittetett, — főt. 
Paissos Philippopolis jelenlegi püspöke, ki Chalki szigetéből 
száműzetett, minthogy a görögök pár t já t , jóllehet maga is 
görög eredetű, elhagyva a bolgárok részére állott. 

A nevezett egyházfők nagyobb része máris Konstan-
tinápolyban tartózkodik száműzetésben s igy csak három-
nak kelle valóban oda utaznia. A görög patriarcha jogható-
sága iránt ellenkezésök azonban nem az egyedüli, mely szé-
kök elvesztését és száműzetésüket okozá. A tulajdonképeni 
ok egészen anyagi, mely egyúttal mély bepillantást enged 
tennünk a szakadár egyház állapotába. A püspökök ugyanis 
az őket megillető jövedelem egyrészében egynémely előke-
lőkkel kik mint behajtók és pártfogolók szerepelnek, az úgy-
nevezett „ s t o r b a d s i k k a l — osztozkodni szoktak. Egy-
szerre azonban ugy kezdtek vélekedni, hogy nagyobb hasz-
nuka t látják és könnyebben felgazdagodhatnak, ha jö-
vedelmök elég tetemes részét nem fogják többé a „tsorbad-
zsikkal" megfelezni, — s ez volt vesztük. Ugyanis ez utób-
biak, kik legalább is ugy szeretik a dividondát, mint tisz-
teletreméltó társaik, nem késedelmeskedtek azonnal a népet 
ellenök lázitani, arról vádolván őket, hogy nemzetellenesek 
— s ez őket egy szép reggel kiveté székeikből. Reméljük, 
hogy az uj bolgáregyház rendezői véget fognak vetni ha-
sonló botrányoknak, liiztositván a püspökök s papok szá-
mára az élet szükségeit s azon függetlenséget, mely nélkül 
tekintélyöket aligha meg fogják őrizhetni. 

Előrelátható, hogy mind e tanácskozások s ide-oda 
tervezgetések; javaslatok és ellenjavaslatok igen hosszura 
fognak nyúlni s öt-hat hó előtt aligha valamely eredményre 
vezetni. De a porta el van határozva az ügyet mihamarább 
s minél haladéktalanabbul befejezni ; minthogy a görögök 
és bolgárok közötti kölcsönös ellenszenv valamennyi vegyes-
népességű vidéken mindinkább fokozódik s könnyen tett-
legességekbe törhet ki, mit megelőzni a kormány főgondjai 
közé számit. 

A görög patriarcha „unguibus et rostro" védi oecu-



menicitása végfoszlányait, mely a bolgár egyház secossiója 
által igen is kérdésessé válandik. A porta a lehetőségig 
tiszteletben fogja tartani jogait és kiváltságait; de odáig 
bizonyára nem menend „nova Koma legorthodoxabb patri-
archájának" védelmezésében, hogy politikailag is magára 
zúditsa négy millió alattvalójának lelki lázadását. Ez na-
gyon is sok lenne egy muzulmán kormánytól, és ezt senki 
nem is meri tőle követelni. 

Az „armeno-gregorian" sajtó átalán véve ellenséges-
nek mutatkozott az encyclica irányában, — és Boghoz pa-
triarchát szemrehányással is illette a miatt, hogy azt Testa 
abbé kezeiből elfogadta; mig a görög egyház feje aztmég csak 
megérinteni sem akarta. Vannak azonban kik a felelethez,me-
lyet Boghoz megigért és zsinata meghallgatása után adand, 
némi reményt kötnek s néhány püspök olküldetését az egye-
temes zsinaton még lehetségesnek tar t ják . Azt is mondják, 
hogy a franczia követség is ezen irányban érvényesiti tevé-
kenységét és lépéseitől eredményt vár. Anélkül, hogy ennek 
valóságáról kezeskedhetnénk, kételkedünk is benne, hogy 
egyszerű politikai lépések, még ha valóban tétettek volna 
is, elég hatályosak leendnének azon elfogultság ellenében, 
mely a keletieket egyátalán eltölti s melynélfogva azt hiszik, 
hogy a katholikus egyházzali egyesülés nemzetiségöket ve-
szélyeztetné sőt okvetlenül megsemmisítené ! 

Ez elfogultság, párosulva a rosszul felfogott, vélt füg-
getlenség szellemével, mely mindinkább anarchiává fajul, 
képezi a legáthatlanabb akadályt ezen egyház egyesülésének. 
Az etsmiadzin-i ugy mint a konstantinápoly patriarcha a 
pápában nem akarnak elismerni többet, mint testvért, velők 
egyenlőt, de nem főnököt. Evégre liazudtatják a történel-
met és hagyományt ; s ily hangulat mellett hogyan remél-
hetnők, hogy jobb érzelmekre térjenek s Romához köze-
ledjenek? Emberileg véve tehát nem hiszünk annak való-
színűségében, hogy akár a gregoriánus örmények akár a 
görögök engedve a szentszék által hozzájok intézett felhí-
vásnak, megjelenjenek az 1869-i egyetemes zsinaton. 

CHINA. Lebouque atyának Chien-chinböl auguszt. 
Jerrier atyához irt levele részleteket közöl a lázadók had-
járatáról és a missiok állapotáról, melyből a következőket 
közöljük : 

„Háromhavi ápolás és nyugalom után, igy ir az atya, 
még most sem vagyok teljesen meggyógyítva. Sebeim az 
igaz valamennyire behegedtek; de az, melyet a bárddal 
ütöttek fejemen és melyen vérem fele elfolyt, ép azon helyen, 
melyet hetenkint borotváltatunk, még eléggé fáj . — Kezdek 
hozzálátni szokásos munkámhoz, míglen u j veszély jő és 
kényszeritend vele felhagynom. Igy áll a világ Chinában. 
Szeretném ha arról tudósíthatnálak, hogy nincs már Pé-tsé-
lyben sem lázadó sem katona. De fájdalom nem ugy van a 
dolog. Egy- és másfélék mintegy 2—300 ezeren tanyáznak 
vidékünkön. A nien-fei-ek csak mintegy 50 ezeren levén 
ehelyett a császáriak, kik mindenféle országbeliek és mes-
terséget űzők, kivált pedig szívből s megszokásból chinai 
kereskedők, azaz útonállók — 200 ezeren vannak. — A 
„mennyei birodalom" összes hadiereje itt táboroz. Van, nem 
tudom hány császári herczeg, chinai generalissimus, ta tár 
vezér és admirál stb. Es mit mivelnek a vitézek és főurak ? 

Esznek és isznak. Az időt, melyet a vendégeskedés igénybe 
nem vesz, já tékkal , opiumpipázással töltik. 

A gyorslábuak feladata ezalatt bejárni a vidéket s 
annak lakóit megvigasztalni és biztosítani. (!) E kirándu-
lásokat mindig lóháton s nagy zsákokkal ellátva végzik, 
melyeket aztán, arany ezüsttel, ruhanemüekkel és élelmi sze-
rekkel megtöltve hoznak vissza. Közeledtükkor a népesség, 
kivált a nők megfutnak tűzhelyeiktől sokkal inkább félve 
tőlök, mint maguktól a lázadóktól. Nem képzelhető rakon-
czátlankodás és bűn, melyet naponta el nem követnének. 

E sokszerü foglalkozás nem igen engedvén időt a nien-
feiek üldözésére, ezek egész kényelemmel elhelyezkedtek a 
császári seregek kellő közepén. Igen, igen ; mintegy négy 
hó óta 40 ezernyi nion-foi egy körülbelül 25 mértföldnyi 
térségen, moly a Lün-lean-ho és Jen-ho folyók vagyis csa-
tornák között létezik, a lázadók egész kényelemmel tanyáz-
nak, mig 200 ezer császári katona és csaknem ugyanannyi 
felfegyverzett nép kétfelül a folyó túlsó par t ja in őrködik. A 
lázadók koronkint közelednek : okkor aztán nagy harczi 
lárma támad, — a lázadók hátat fordinak, — s ezzel min-
dennek vége. — Különben az ágyú éjjel-nappal szól és a 
puskázásnak nincs végezhossza ; de mindez csak azért tör-
ténik, hogy az ellenséget rettegtessék vagyis ami valószínűbb 
— hogy ő chinai felségét és annak táborvizsgálóit meggyőz-
zék, miszorint seregei folyvást üldözik a nien-feieket és sza-
kadatlanul csatáznak. — Pedig tulajdonkép mindeddig még 
egyetlenegy csatát sem vivtak. — Nem rég egy szerencsét-
len tábornok 1500 emberével jőve éjszakfelől és nem tudva, 
hogy az ellenség oly közel táboroz, gondtalanul halad olőre, 
hogy a csatorna jobb par t ján társaihoz csatlakozzék. Tien-
tsiböl indult ki, hol őt biztostták, hogy az ellenség legalább 
is harmincz mértfd távolságban táboroz. Hogy ne érezte 
volna magát teljes biztonságban ? De imo egyszerre körül 
van véve és saját s mintegy ezer emberének életével fizeti 
meg vigyázatlanságát. Igen sajnálom e főtisztet. Mintegy 
hat év óta benső viszonyban állottam vele és nem egyszer 
fontos szolgálatokat tett nekem. Egyike volt azon békés és 
nyiltjellemü embereknek, milyeket a chinaiak s tatárok 
közt r i tkán találni, s milyhoz hasonlóra még nem is 
akadtam. 

Jóllehet a nien-feiok nem igen nyugtalankodnak a 
császáriak közelsége miatt, — remélhető mégis, hogy nem 
fogják megkisérleni az átjövetelt a folyó azon oldalára, 
melyen mi vagyunk, — legalább addig mig elég eleséget 
találandnak ott, a hol négy hónap óta tanyáznak. De ha 
egyszer a fagy beálland s az át járásra sem hidak sem csó-
nakok nem kellenek, seregeink aligha fogják őket az átke-
lésbon megakadályozhatni . 

Addig is munkálkodunk mint ha csak legnagyobb 
békében élnénk. Tom-kuam, Oukiaio, Kutsemg, és Mim-
Kim tar tományokat , melyek kerületemhez tartoznak s me-
lyeket a lázadók folyvást bebarangolnak, egy év óta nem 
látogattam m e g ; de katecliumenjeik s számos pór barát-
jaik, részint Tsam-kia-tsum részént más missiói-állomá-
sunkhoz közel fekvő keresztények lakta helyekre menekül-
tek ; sem nem ara that tak e szegények sem nem vethették 
el őszi magvaikat s tökéletes koldusok. Ez igen nagy teher 
reánk nézve ! Egyébiránt reméljük, hogy a gondviselés 
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segitend raj tunk azon jámborok által, kik a missiói ügy 
iránt érdekkel viseltetnek. 

Daczára a félévnek, melyet a lázadók miatt veszte-
gelve kelle töltenünk Bongon, Stevoni atya és én a Hon-
it ien-fu kerületben 600 felnőttet és 1500 haldokló csecsemőt 
részeltettünk a sz. keresztségben. Ha békének fogunk ör-
vendhetni, legalább is háromannyit remélünk megnyerhetni 
apostolkodásunk harmadik éve folytán, melyet az imént 
kezdettünk meg. 

VEGYESEK. 
— P e r g e r János kassai püspök ő mlga az autonomiai 

előmunkálatok érdekében tanácskozmányt tartott. 

— Ó szentsége karácsony ünnepén fogadta a bibor-
noki testületet a szokott üdvkivánatok tolmácslása végett. 
A szentatya beszéde szép eszmemenetben rajzolá az egyház 
küzdelmeit ; az emberiségnek az anyagiakba való túlságos 
elmerülését és az innen származó jogtalanságokat, különö-
sen a divatba hozott annexiokat. 

— Stern Mihály ekkép panaszkodik az U. Ll-ban : 
„Az esztergomi kerületi rabbi, midőn boldogult ipam felett 
halotti beszédet tartott volna, a megholt férjezett leány-utó-
dainak szemére vetette és vétkül tulajdonitotta, hogy saját 
istenadta hajukat — és nem parókát viselnek. Későbben az 
úgynevezett vigasztaló-szombaton a kerületi rabbi megláto-
gatta Piszke községünket, templomunkban nyilvános beszéd-
ben lehordta azokat, kik disznóhúst árulnak. — Nem tu-
dom, van-e joga egy rabbinak valakit azért megsérteni, hogy 
olyas czikket árul, melyet izraelitának egy K. e. mintegy 
1500 évvel hozott törvény szerint megenni nem szabad. 
Különösen feltűnő azon körülmény, hogy a tiszteletes rabbi 
ipamnak megengedte, hogy életmódja föntartása végett még 
disznóhúst is árulhat. Most újévi ünnepünkön a piszkei 
község elöljárója levelet kapott az esztergomi rabbitól, mely-
ben felszólittatik, hogy azokat, kik oly iszonyú vétket elkö-
vettek, hogy ily förtelmes czikket árulnak, a templomban 
meg kell büntetni, t. i., hogy az ünnepen a Kohanimok által 
mondani szokott áldástól kizárassanak. íme a magát ortho-
doxoknak nevező rabbi egyik példánya !" 

— Kanzler tábornok a Sz.-Mihály-egyletnek adott vá-
laszában kijelenti, hogy különös kórháznak fölállitása a 
romai hadsereg közt létező németek számára nem engedhető 
meg, de annál szükségesb két német irgalmas nénikének 
oda küldetése a beteg katonák ápolása végett ; évi eltartá-
suk fejében 1200 f rank szükségeltetik; az egylet sietni fog 
e kivánalmat teljesíteni, valamint gondoskodik a reconvales-
censek számára szükséges gyapotöltönyökről is. 

— A szentatya mult évi december 21-én titkos eonsisto-
riumot tartott, melyben a spanyol egyház szorongatása fö-
lötti fájdalmának adott megható kifejezést. Yancsa János 
szamosujvá'ri püspöknek a fogarasi érseki székre való emel-
tetése kihirdettetett, és a palástnak megküldése is elrendel-
tetéít. A praeconisált püspökök többnyire in partibus infi-
delium czimüek. 

— Orihuela városának (Valenciában) katholikus la-
kossága erélyes tiltakozást intézett a prov. kormányhoz a 
cultus-szabadság ellen ; általában igen sok fölirat meneszte-
tik a vallásegység föntartásának érdekében. 

— Antonelli bibornokot Lavalette franczia miniszter 
táviratilag értesitette, hogy külügyminiszterré történt ki-
neveztetése által a franczia kormánynak a szentszékkeli 
barátságos viszonyai semmi változást sem fognak szen-
vedni. — Lavalette átvévén a tárczát azonnal kijenté kör-
iratában, hogy a Septemberi conventiot fön fogja tartani, 
és lia a franczia katonaság ki is vonulna Romából, erkölcsi 
védelmét azért ott hagyná ? ! E szavak gyanúsak .lehetnek 
a miniszter ur múltját tekintve. 

— A rhenusi porosz tartományból azon örvendetes 
hir közöltetik, hogy ott az ogyházias szellem igen emelke-
dőben van, miről különösen a különféle vallási egyletek ke-
letkezése és terjedése is tanúskodik. A crefeldi kath. gyü-
lekezet óta a sz. Bonifácz-egylet tagjainak száma a város-
ban 2500-ra növekedett,és az innen gazdagon folyó segélyek 
által nemcsak a buckau-magdeburgi missio-állomás tartatik 
fön, hanem az alapitványi tőke javára is marad valami. 

— A bécsi képviselők közt azon javaslat köröztetik, 
hogy a gyárakban a munka idő 10 órára határoztassék, 14 
év alatti gyermekek a gyárakba ne bocsáttassanak, és ezen 
határozat fölötti őrködés miatt különös gyermek-munka-
könyvek vezettessenek. 

— A brixeni herczeg-piispöknél, hir szerént, másod-
ízben is megjelent a kerületi főnök a házassági periratok 
kiadását sürgetvén. A főpásztor egy levelkét nyújtott neki 
át a feldkirchi kerületi törvényszékhez szólót, melyben ki-
jelenti, hogy a kérdéses periratok kiadása nem őtet, hanem 
a házassági törvényszéket illeti, melynek ő ugyan elnöke, 
de azért nem rendelkezhetik ügyeiben kényekedve szerént ; 
lia azonban a törvényszék ezen védokot nem fogadná el, 
még sem fizetné meg a kivetett birságot, hanem javait a 
szegények közt. kiosztván valamely kolostorba vonuland 
vissza. 

— Petrovics Lukács, a csak imént praeconisalt püspök 
és a zágrábi érseknek, Haulik bibornok ö emntjának coad-
jutora, szélhűdés következtében hirtelen elhunyt. 

— Egy, a Garibaldihoz igen közelálló személyiség, 
romai tudósítás szerént, a következőt irta az ottani forra-
dalmi bizottmánynak : „Készitsetek el mindent, catechisal-
jatok oly sok munkást és fiatal embert, mennyit csak lehet, 
de anélkül, hogy a „feketék" gyanúját fölébresztenétek. Leg-
közelebbi napokban nagy csiny fog történni Madridban t. i. 
a köztársaság ki fog kiáltatni. Nem sokára reá ugyanez fog 
történni Parisban és ekkor elkövetkezik a mi actionknak is 
ideje, és a capitoliumon ki fog kiáltatni a respublica. Ha 
Victor Emmanuel, mint hozzánk hasonló, velünk akar tar-
tani, jó ; lia nem, keressen magának menhelyet ott, hol majd 
Napoleonnak és a pápának adnak." Az őszinteséget nem 
lehet megtagadni az utasítástól ; ha nem koholt az egész, jó 
figyelmeztetés ! 

— A badeni kormány a Lindenbergen lakó tertiaria-
kat szétüzte azon szín alatt, hogy egyesületük valódi ko-
lostor, a badeni törvények szerént tehát tilos. Vannak ott 
Badenben bizonyosan más leánygyülekezetek is, ezek iránt 
is ily szigorú a kormány ? ! 

Kegyes adakozás. 

A deáki hivektó'l péterfillérül : . . . . 5 frt a. 
1 frt a Szent-László-Társulatnak adatott át. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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I. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : A katholikus egyház Araerikában. — 
XXXII I . Törvényczikk a népiskolai közoktatás tárgyá-
ban. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A kath. egyfiáz-Amerikában. 
m . 

A missioállomások természetéből következik, / 
hogy az Egyesült-Államokban tulajdonképeni java-
dalmak, akár kanoniák, akár plébániák mincsenek. 
Roma ugyan a missioállomásokat többször plébá-
niáknak nevezi, és Petrivel az éjszakamerikai alma-
nach is beszél parish-ról ; de a missiokerületek, mint 
a megyék kisebb fölosztásai, itt congregatioknak 
vagy községeknek neveztetnek. Ily község jelenleg 
van több háromezernél. 

Ha valamely helységben már több katholikus 
van, egy ideig többnyire valamely privatházban 
vagy kis kápolnában havonként vagy hetenként 
egyszer tartatik isteni szolgálat valamely közellevő 
áldozár által. A missio ily stadiumban „statio" nevet 
visel. Ha a statio saját templomot és lelkészt nyer, 
congregatiová emeltetik. Ha valamely városban több 
templom van, mindegyik más és más congregationak 
képezi központját. Sok templomnak nincs saját lel-
késze, ez nagy nehézséggel jár az áldozárok és a szük-
séges eltartás hiánya miatt. Például az altoni és cin-
cinnatii megyékben, melyek mégis a virágzóbbak 
közé tartoznak, nem csak az követeltetik, hogy a 
község sajátjából tartsa el a papot, hanem az is, hogy 
ily szerencsére a megyei seminarium czéljainak je-
lentékeny adományokkali előmozdítása által méltó-
nak mutassa magát. 

A lelkészeknek a missioállomásokon való alkal-
mazása kizárólag a püspököt illeti meg, ki teljes li-
bera collatio-val bir. Kegyúri jogok az Egyesült-Al-
lamokban sehol sincsenek; mert habár a templom-
épitésre vagy a pap eltartására szükséges összeg a 
községtől vagy annak egyes tagjaitól adatik is meg, 
ez nem alapit még kegyúri jogot, minthogy mint bi-

zonytalan adományok valóságos dos-t nem képezhet-
nek; miértis az úgynevezett trustees-eknek vagy is 
laicus gondnokoknak, kikre a vagyon kezelése biza-
tik, minden befolyása erélyesen kizáratik. Ezek tud-
nillik a község nevében azon jogot akarták magok-
nak tulajdonitani, hogy, mint az akath. községekben 
szokás, a papot magok választhassák vagy elbocsát-
hassák minden tekintet nélkül a püspök akaratjára. 
Ez ellen a püspökök két pápai rendeletet eszközöltek 
ki, tudnillik 1822- és 1828-ban, melyek által a köz-
ségeknek vagy trustees-eknek ily befolyása lehetet-
lennek nyilvánittatik. Ha valamely áldozár a trustees-
ek ily túlkapásában részt venne, fölfüggesztetik és 
elmozdittatik ; az ellenszegülő pedig interdictum alá 
vettetik. Hogy azonban ily és hasonló visszaélésnek 
elajó vétessék, határoztatott, hogy a püspök ezután 
egy templomot se szenteljen föl, mig nem biztosítta-
tik. hogy az neki teljesen átadatik az isteni tisztelet 
czéljaira. 

A püspöktől behelyezett papok nem investiál-
tatnak épen azért, mivel csak missio áldozárok, és 
mint ilyenek a püspök által, prout in Domino judica-
verit, elmozdíthatók, sunt ad nutum Episcopi amo-
vibiles. „Az áldozár, ki valamely helységben lelki-
pásztorkodik, inkább missionarius, mint plebanus; 
legelteti ugyan a juhokat, melyekre pásztori botja 
kiterjed, és azokra különös gondot visel, de azért az 
egész nyájnak szolgálatjára áll, s innen hatalma nem 
csak azon állomásra szoritkozik, melyen van, hanem 
a megye határáig kiterjed és azért minden helyre s 
minden alkalmaztatásra meghivattathatik. A hivatal 
ezen változtatása épen ugy illeti a püspököt, mint 
clerusát." (Annalen 1861) Itt azon esetre történik 
vonatkozás, hogy egyik püspök megyéjének admi-
nistratioján kivti.1 székhelyén a plébániái teendőket 
és az attól távolabb eső collegiumban a tanári tisztet 
is teljesité, sőt az architectus állását is betölté. 

Egyébiránt a tartományi zsinatok a missionarii 
és pastores közt különbséget tesznek, és ez utóbbiak 
alatt azon áldozárokat értik, kikre bizonyos, állandó 
lelkipásztorkodás van bizva. Ha több áldozár van 

4 



alkalmazva eg y templomuál vagy ugyanaz.on egy 
districtusban, a püspöknek kötelessége egyet közü-
lök mindig pastor-nak kinevezni ; a többiek adjuto-
res vagy angolosan assistans; lia a püspök ezt nem 
tenné, a szolgálati évek szerént alakul ezen viszony. 
Az almanachokban a pastores sokszor „rectors" név 
alatt fordulnak elő. 

Az egész Unióban jelenleg van 7 érsek, 35 püs-
pök, 1 fölszentelt püspök és 3 apostoli vicarius; ösz-
szesen 40 főpásztor. Az első nemzeti zsinat alkalmá-
val tudnilük a pápa az akkori érseket, Keuricket, 
apostoli delegátussá nevezte, és neki valamint utó-
dainak tiszteletbeli elsőséget adott az Unió minden 
érsekei és püspökei fölött a zsinatban, más gyüleke-
zetekben stb., s Baltimoret az éjszakamerikai egyház 
metropolisává tette. Ezt a Propagandának egy hatá-
rozata is kifejezte, melyet IX. Pius 1858-ki julius 
25-én megerősitett. Ugyanazon tartomány többi püs-
pökei közt az elsőbbség nem a consecrationak, mint 
szokás, hanem a püspöki szék elfoglalásának napja 
szerént rendeztetik, mint ezt aCongreg. Conc. 1859 i 
mart. 26-án kelt rendelete határozta, 

Ámbár pedig az Unió püspökségei tisztán mis-
sioi püspökségek, melyekben némelykor alig van 
néhány missioi állomás, és a benlakók legnagyobb 
része akatholikus; a püspökök mégis teljhatalmú, 
valódi püspökök. Sőt épen azért, mivel megyéik mis-
siopüspökségek, nem csak azon jogokkal birnak, me-
lyekkel egyéb székhelyi püspökök, hanem még többel 
is különös kiváltságok folytán. Ugyanazon oknál 
fogva azonban a Propagandának vannak alávetve, 
parancsainak és rendeleteinek kötelesek engedelmes-
kedni, általa a szentszékkel közlekedni, a hivatalos 
jelentéseket hozzá intézni stb. 

A püspökök kineveztetése a szentszék által tör-
ténik, mint Angolországban és Irlandban, és a com-
provincialis püspökök kijelölési joggal birnak. A2-ik 
baltimorei tartományi zsinat e részben, fölszólittatván 
a Propaganda által, a következő methodust, quae 
servari debet incommendandisSedi ap. Sacerdotibus. 
ex quibus novi episcopi eliguntur, állapította meg: 
A püspök halála után következő három hónap alatt 
a tartományi zsinatban a tartomány összes püspökei 
szóval kijelenteni tartoznak véleményüket azon há-
rom áldozár felől, kik a megholt püspök helyébe a 
szentszéknek javaslatba hozandók, és az eredmény 
a Propagandának bejelentendő. Mivel azonban az 
emiitett időköz alatt mindenkor tartományi zsinat 
nem tartható, minden püspök köteles aláirt, bepecsé-
telt és általános helyettesére czimzett okmányt in 

duplo, in scriniis suis letéve tartani, melyben három 
áldozárnak a neve foglaltatik, kiket ő halála esetében 
a püspöki székre méltónak itél. Mihelyt valamely 
püspök meghal, az általános helyettes egyiket ezen 
két okmány közül a metropolitának küldi meg, a 
másikat a legközelebbi püspöknek, vagy a két szom-
széd közül az öregebbnek. Ezen püspök tartozik az 
érsek előtt véleményét vagy megjegyzéseit azonnal 
elmondani az okmányban kijelelt egyének fölött; az 
érsek pedig ezen véleményezés vagy a rationabile 
tempus bevárása után a tartomány összes püspökei-
vel, tehát az imént emiitettet sem kivéve, közli a ja-
vaslatot és véleményét is, szükség esetében pedig még 
másokat is hozhat javaslatba. A suífraganeusok közül 
ezen közlemény után mindegyik a maga részéről 
különösen, egyenest a Propagandánál teszi előterjesz 
tését elmondván a 3, legfölebb 6 javaslatba hozott 
egyén fölötti véleményét. Ezen előterjesztésben mind-
azáltal a püspököknek tartózkodniokkell mindattól, 
a mi az electio, postulatio vagy nominatio jogának 
csak árnyékát is viselhetné; egyedül csak véleményt 
vagy merő ajánlatot nyilvánítanak, proprie sic dictam 
commendationem, mely a Propagandának legszaba-
badabb elhatározását legkevesbbé sem koidátoz hatja. 
Ha az emiitett okmány a püspök hagyatékában nem 
volna föllelhető, az általános helyettes ezt köteles a 
legközelebbi, illetőleg legöregebb püspöknek följe-
lenteni, kinek azután kötelessége, az érseknél meg-
tenni a hármas javaslatot. Ha ezt elmulasztaná, az 
érsek függetlenül jár el a fönebb leirt módozat sze-
rént. Ha érseki szék ürül meg, az érsek helyett a 
legöregebb suft'raganeus teszi mindezt, az eljárás 
teljesen ugyanaz maradván.*) 

Coadjutor is hasonlókép vagy a tartományi zsi-
naton hozatik javaslatba, vagy ha ez nem hivathat-
nék kellő idő alatt egybe, azon püspök, ki coadjutort 
óhajt, a fölebb emiitett módon közöl az érsekkel és 
többi püspökökkel három nevet, egyszersmind pedig 

*) Tehát itt sincs nyoma az oly autonómiának, minőt 
nálunk szándék behozni. Ha ugy kell lenni, legyen egyhá-
zunk e tekintetben liberálisabb, de mindenesetre némi fi-
gyelmeztetésül szolgálhat az amerikai egyház eljárása, 
hogy kellő mértéket szükséges tartani a világiaknak az 
autonomia keretébe való fölvételénél és annak gyakorlatá-
ban. Miből egyszersmind kiderül, mily elragadtatás az, mi-
dőn a még nem is szervezett autonómiát nálunk némelyek 
már a püspök kinevezésénél is szerepeltetni akar ták , és 
készek voltak majdnem az agitatio terére is lépni azok 
ellen, kiket a fölség elidegenithetlen jogánál fogva a püspöki 
székre emelt. Ne quid nimis; ez minden ügyben megbo-
szulja magát. 1-k. 
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a Propagandához is kérelemlevelet intéz, a püspö-
kök szintén egyenesen a Propagandához küldik ja-
vaslatukat. A coadjutorok többnyire cum jure suc-
cedendi neveztetnek ki. 

Tulajdonképeni dijt a püspökök nem húznak, 
többnyire önkéuytes adakozásra és őket megillető 
jövedelmi részletekre vannak utalva. Az önkénytes 
adományok vasárnap és ünnepeken erre kijelelt vi-
lágiak által az isteni tisztelet alatt gyűjtetnek. Ha 
a püspök tulajdonosa a templomnak, őtet illeti az 
egész összeg, mely a templomi székek kibérléséből 
befoly; ha pedig a templom a községé, ez fizet neki 
bizonyos összeget. E szerént, például, a baltimorei 
érsek a gondnokoktól kap 400, az uj-orleansi 1000, 
az uj-yorki 1200 tallért. A megye többi templomai-
tól a püspök vagy kikötött összeget kap, tudnillik ott, 
hol a cathedraticum divik ; vagy önkénytes adomá-
nyokat a canonica visitatio alkalmával. Továbbá a 
pöspök, ha templomának sirkertje szintén az ő tulaj-
dona, a temetési és sir-dijat is huzza ; és pedig gyer-
mektemetésnél 3, fölnőttekénél 8 tallért; szintén az 
esketési stóla is az övé (8 tallér) ha ezt az assistans-
nek nem engedi át. Ezen jövedelmi források az ónban 
korántsem elegendők a messze kiterjedt megyékben 
a missio sokféle szükségleteiuek fedezésére, és köny-
nyen elképzelhető a gond és aggodalom, ha a püs-
pök, mint több templomnak birtokosa, papjainak el-
tartásán és a templomok szükségleteinek fedezésén 
kivül még ezeknek adósságait, kamatjait is kényte-
len fizetni. Egyébiránt a püspökök a különféle mis-
sioi társulatoktól is nyernek segélyezést. 

A világi áldozárok száma igen növekedett 
ugyan, de még mindig csekély, ha meggondol-
juk, mily messze terjedő területeken vágynák a ka-
tholikusok elszórva, mily sokféle népfajból össze ál-
litva, és mennyire körül vannak véve hitetlenektől, 
ép ugy, mint eretnekektől. Az áldozárok fele angol 
nyelvű; német van 800, franczia 400, olasz és spanyol 
14, a többi hollandus. 

Az áldozárok vagy in foederatis provinciis or-
dinati vagy in eas cooptati. Ez utóbbiak Európából 
vándoroltak be és ma is a többséget képezik. Habár 
mindjárt az első püspök alapitott papnöveldét, mégis 
a, benszülött clerus képzése csak lassan haladott. A 
papi hivatás ugyanis itt kezdettől fogva nagy aka-
dályokra talált. Ez már az „Unió" természetében 
rejlik, mint ahol az ifjúság az absolut szabadság esz-
méjéhez és a korai emancipatio szükségének átérzé-
séhez korán szoktattatik. A bevándorlott clerus azon-
ban nem oly üledéke Európának, mint rendesen a 

bevándorló népek, sőt maga Wigiers is megvallja, 
„hogy a papság az erkölcsi jelesség igen magas fo-
kán áll. Ezernyi nélkülözések és fáradalmak közt 
vándorolják be az áldozárok a nyugati kevesbbé 
mivelt államokat, hogy a pogány indiánoknak vagy 
az elszigetelve élő keresztényeknek az egyházi vi-
gasztalást nyújthassák." (Statistik II, 474.) Nagy 
tiszteletet vivott ki magának a kath. clerus a negy-
venes években is a ragályos betegségek alkalmával 
tanusitott önfeláldozása által, valamint legújabban 
is a polgári háborúkor. 

A mi már a bevándorlott papságot közelebbről 
illeti, ők teljesen megyei papok, és mit ilyenek a 
püspöknek canonszerü engedelmességgel tartoznak, 
mihelyt szabályszerüleg föl vannak véve vagyis mi-
helyt általok a literae testimoniales és dimissoriales 
az illető püspöknek bemutattattak és ettől in perpe-
tuum el lőnek fogadva. Minekelőtte azonban ez tör-
ténnék, a püspök megvizsgálja a fölveendő áldozárok 
érzületét ; ily vizsgálat kellő megtétele, mint a zsinat 
is bevallja, a püspökre nézve igen nehéz. Nem egy 
könnyen vétetik föl oly áldozár, ki 6 hónapon tul 
bevándorlása után elmulasztotta magát valamely 
püspöknél jelenteni, kinek hatósága és tekintélye alatt 
akarna a jövőben működni. 

A belföldi clerus mindig bizonyos megye számára 
szenteltetik föl, és ünnepélyesen meg kell Ígérnie, 
hogy azon megyében akar maradni és püspökének 
engedelmeskedni, mig abból szabályszerüleg el nem 
bocsáttatik. A fölszentelés többnyire a missio czi-
mére történik. Mindazáltal a zsinat határozata szerént 
csak azok szentelhetők föl ezen czimre, kik a missiora 
tökéletesen képesek, s esküvel is egész életüket ezen 
szolgálatnak szentelik. 

Ezen clerus nevelésére az 1856-ban több ame-
rikai püspök által alapitott löweni és az 1859-ben 
megnyitott romai collegiumon kivül vannak papnö-
veldék, melyeknek szaporítására a papok nagy hiá-
nya miatt mindent elkövetnek a püspökök. 1808-ban 
csak 2, 1830-ban 9, 1840-ben 29 papnövelde volt, 
ma pedig 38 van. A new-yorki egyháztartomány 
1864 óta központi papnöveldével bir. A növendékek 
száma nem határoztathatik meg biztosan; clerical 
students vagyis olyanok, kik a papi pályára készül-
nek és valamely kolostorban vagy növeldében laknak, 
1844-ben voltak 177 ; 1856-ban 322 ; 1857-ben 1019, 
és 1862-ben 1109. Ezen idő óta az almanachokban 
mindannyi nem soroltatik elő. Mindegyik első püs-
pöknek fő gondja volt, azonnal növeldét alapítani 
benszülött papság nevelésére. A kezdet természete-

4 * 
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sen mindig csekély és nehéz volt, az eltartási alap 
alig emlithető. 1850-ig a philadelfiai növeldét kivéve 
a többi megyei seminarium csak a collegiumok és 
nevelőintézetek jövedelméből tartatott fön, melyekben 
a hittanulók is nyertek oktatást. Azóta adakozások 
jöttek szokásba a seminariumok gyámolitására ; igy 
1866-ban a philadelphiai megyében 172,000 forint 
gyűjtetett. 

A lelkészek jövedelmét illetőleg az ugyanazon 
precarius forrásból származik, mint a püspöké. A 
stipendium ordinarium pro Missae applicatione */2 

dollárt teszen ; mi St. Louisban az élelmiszerek drá-
gasága miatt 1 dollárra emeltetett. Az angolul be-
szélő missioi áldozárok rendesen 6 — 800 dollárnyi 
dijt kapnak, a németek 3 — 400 ; a nagyobb váro-
sokban itt-ott 1000, máshol az előbbinél kevesebb is. 

Éjszakamerikában a clerus a világi joghatósá-
gok alá van rendelve, peres ügyeiben is oda kell for-
dulnia ; a baltimorei zsinat azonban rendeli, hogy a 
papok a világi hatóságokhoz ne folyamodjanak, ha-
nem a püspök előtt tárgyalják jogi kérdéseiket. 

1 k. 

XXXIII. Törvényczikk 

a népiskolai közoktatás tárgyában. 

(Szentesitést nyert 1868-ik évi deczember hó 5-én. — Kihir-
dettetett: a képviselőházban 1868. évi december hó 5-én, a 

főrendek-házában 1868. évi dec. hó 6-án.) 
MI ELSŐ F E R E N C Z J Ó Z S E F , 

Isten kegyelméből austriai császár, Csehország királya stb. 
és Magyarország apostoli királya. 

Kedvelt magyar országunk és társországai hü főrendci 
és képviselői közös egyetértéssel a következő törvénye zik-
ket terjesztették szentesités végett Felségünk elé : 

I. F e j e z e t . 
A tanitás kötelezettsége és szabadsága. 

1. §. Minden szülő vagy gyám, ideértve azokat is, kik-
nek házában gyermekek, mint mestertanitványok vagy há-
ziszolgák tartatnak, kötelesek gyermekeiket vagy gyámo lt-
ja ikat (ha nevelésökről a háznál vagy magántanintézetben 
nem gondoskodtak) nyilvános iskolába járatni , életidejök 
6-ik évének betöltésétől egész a 12-ik, illetőleg 15-ik év 
betöltéseig. 

2. §. Azonben a testileg vagy szellemileg gyönge gyer-
mekeket, a tiszti orvos bizonyítására, az iskolai szék (117. 
§.) rövidebb vagy hosszabb időre fölmentheti az iskolába 
járás kötelessége alól. 

3. §. Ragályos bajban, vagy elmebetegségben szenve-
dők, avagy tanithatlan tompa elméjűek kizárandók a nyil-
vános intézetekből. 

4. §. Ha a szülő (gyám vagy gazda) a tankötelezett 
növendéket az iskolától visszatartja, ebbeli kötelességének 
teljesítésére komolyan figyelmeztetendő. És ha az e czélra 

szolgálható erkölcsi eszközök felhasználása sikertelennek 
bizonyulna be s a tankötelezett növendék az iskolától to-
vábbra is viszszatartatnék : a kötelességét ekként teljesitni 
nem akaró szülő (gyám vagy gazda) első izben 50 krra, 
második izben 1 fr tra , harmadik izben 2 frtra, negyedik 
izben 4 frtra büntettessék az iskolai pénztár javára. Sőt 
ha még ezen négyszeri büntetés sem térítené a szülőt (gaz-
dát vagy gyámot) kötelességének teljesítésére: akkor az 
illető iskolai szék erről a felsőbb iskolai hatóságnál jelentést 
tesz, mely aztán az iskolától viszszatartott tanköteles gyer-
mek számára a községi hatóságnál külön gyám rendelését 
is szorgalmazhatja. 

5. §. A mulasztást igazoló esetek a közoktatási mi-
niszter által kiadandó rendeletben állapittatnak meg. 

6. §. A szülőknek és gyámoknak szabadságukban áll 
gyermekeiket háznál vagy bármely vallású magán- és nyil-
vános intézetekben, úgyszintén más helységben lévő tanin-
tézetben neveltetni. 

Erről azonban a szülök vagy gyámok a helybeli isko-
lai széknek bélyegmentes bizonyítványt tartoznak előmu-
tatni; valamint az illető iskolai hatóságok is kötelesek 
ügyelni, hogy az ily gyermekek legalább is oly oktatásban 
részesüljenek, minőt a törvény szerént berendezett nyilvá-
nos elemi népiskolában nyerhetnének, és a kötelezett évek 
tartamáig tanittassanak. 

7. §. A háznál tanult növendékek kötelesek évenként 
vizsgát tenni le valamely megfelelő nyilvános tanintézet 
illető tanítói előtt. 

II. F e j e z e t . 
A népoktatás, tanintézetek köre és állíthatása. 

8. §. Népoktatási tanintézetek: az elemi és felsőbb 
népiskolák, polgári iskolák és tanitóképezdék. 

9. §. A népoktatási tanintézetek vagy nyilvános vagy 
magániskolák. 

10. §. Népoktatási nyilvános tanintézeteket a törvény 
által megszabott módon állithatnak és fenntarthatnak a 
hazában létező hitfelekezetek, társulatok és egyesek, közsé-
gek és az állam. 

III . F e j e z e t . 
A hitfelekezetek által felállított népoktatási tanintézetek. 

11. §. A hitfelekezetek mindazon községekben, hol 
híveik laknak, saját erejökből tar thatnak fenn és állithat-
nak föl nyilvános népoktatási tanintézeteket; az ily tan-
intézetek felállítására és fenntartására híveik anyagi hoz-
zájárulását a saját képviseletük által meghatározandó mó-
don és arányban, a mint eddig szokásban volt, ezentúl is 
igénybe vehetik ; azon intézetekben a tanitókat és tanáro-
kat maguk választhatják, azoknak fizetését maguk hatá-
rozhatják meg s a tanítási rendszer és módszer iránt is, 
tekintetbe véve a 45. §. rendelkezését, intézkedhetnek, a 
következő feltételek alatt : 

1) hogy iskolai épületeik építésére és általakitására 
nézve a jelen törvény 27. és 28. szakaszai rendeleteinek 
eleget tegyenek; 2., hogy e törvény 29. és 34., továbbá a 
133. és 141. szakaszait, melyek a fi- és leánytanulók elkü-
lönzéséről, az egy tanító által tanítandó gyermekek számá-
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ról, a tanitó képességéről és másnemű foglalkozásáról szól-
nak, szintén szem előtt tar tsák ; 3., hogy népiskoláikban a 
tantárgyak legalább is a következők legyenek : a) hit- és 
erkölcstan ; b) olvasás és irás ; c) fejbeli és jegyekkel való 
számolás, és a hazai mértékek ismerete ; d) nyelvtan ; e) 
természettan és természetrajz elemei, figyelemmel az élet-
módra és vidékre, melyhez a gyermekek nagyobb részé-
nek szülői tar toznak; f) hazai földleirás és történet; g) 
gyakorlati utmutatások a mezei gazdaság és különösen a 
kertészet köréből ; h) a polgári jogok és kötelességek rövid 
ismertetése ; i) ének ; k) testgyakorlat, tekintettel a katonai 
gyakorlatra ; 4., hogy az iskola táblákkal, a mennyire le-
het, földgömbökkel, térképekkel, természetrajzi ábrákkal s 
általában a legszükségesebb taneszközökkel fel legyen sze-
relve ; 5., hogy az iskolákban a szorgalomidő faluhelyen 
éven át legalább nyolcz, városban legalább kilencz hónap 
legyen. 

12. §. A hitfelekezetek által fentartott vagy állítandó 
felsőbb népiskolák és polgári iskolákban a jelen törvény 
azon szakain kivül, a melyek a fiu- és leánytanulók elkii-
lönzéséről (29. és 63. §.) s az egy tanitó által tanítható nö-
vendékekről (34. §.) szólanak, a felső népiskola és polgári 
iskola tanfolyamai évszámát (61, 68. §.) és tárgyát (64, 74. 
§.) szabályozó rendeletek is megtartandók. 

13. §. Minden hitfelekezet állithat fel és tax-that fenn, 
tanitóképezdéket is azon feltétel alatt, hogy e képezdék a 
növendékek gyakorlati kiképzése végett gyakorló iskolá-
val legyenek összekötve, hogy azokban legalább azon tu-
dományok, és legalább azon terjedelemben taníttassanak, 
a melyeknek és a minő terjedelemben tanítása az állami 
képezdékre ezen törvényben el van rendelve (88. §.), hogy 
bennök évenkint nyilvános vizsgák tartassanak, azok 
eredménye a közoktatási miniszter tudomására hozassék, 
hogy végre az azokban végzett növendékek számára a 102 
és 103. §§-ban körülirt szigorlatoknak megfelelő vizsgák 
rendeztessenek. 

14. §. Minden hitfelekezetbeli népoktatási tanintézet 
az állam felügyelete alatt áll. Ennélfogva a kormánynak 
joga és tiszte : a) a felekezeti iskolákat is közegei által időn-
ként meglátogattatni; b) szigorúan őrködni, hogy a 11., 
12 és 13. §§-ban foglalt feltételek pontosan teljesíttesse-
nek : c) meggyőződést szerezni arról, hogy teljesitik-e az 
illető hitfelekezeti hatóságok azon kötelességet, hogy az is-
kola vagyonának biztos elhelyezésére és rendeltetése czél-
jára fordítására felügyeljenek, d) a hitfelekezeti hatóság 
ut ján, statistikai adatokat szerezni be. 

15. §. Ha a 11, 12 és 13. szakaszokban foglalt feltéte-
leket a hitfelekezetek főhatóságai a kormány által féléven-
ként történt három izbeli megintés után sem teljesitenék : a 
kormány közös községi iskola felalállitását rendelheti el ; 
s a község felhatalmaztatik azon hitfolekozetekre is kivetni 
a törvényben megállapított iskolai adót, a melyek a fenébb 
érintett szakaszokban foglalt feltételeket, mondott három-
szori megintés után sem akar ják , vagy nem képesek, saját 
felekezeti iskolájokra nézve teljesíteni. 

IV. F e j e z e t . 

A magánosok és társulatok által felállított népoktatási 
tanintézetek. 

16. §. Magán-egyének és társulatok is állithatnak fel 
elemi és felső népiskolákat, polgári iskolákat és tanitóké-
pezdéket, ha a) magán-egyének az általok nyitni szándé-
kolt tanfolyamra oklevéllel képesitvék, vagy azon téren 
müködésök folytán mind a tankerületi iskolai tanács, mind 
a kormány tudomása szerént, közolismerést vivtak ki. b) 
ha társulatok a kormánynak eleve bejelentett alapszabályaik 
szerént kifejezetten e czélra is alakultak. 

17. §. Ezen intézetek nyilvánosak lesznek, ha az ille-
tők a felállítandó tanintézet szerkezetében és tantervben, 
melyet a megnyitás előtt legalább egy hónappal a tankerü-
leti iskolai tanács ut ján a kormánynak bemutatni tartoz-
nak, mindazon kellékeknek eleget tesznek, melyeket ezen 
törvény a megfelelő és állami tanintézetekre nézve meg-
állapít. 

18. §. Állíthatnak azonban magán-tanintézeteket is, 
mely esetben ezen szándékukról a kormányt , az intézet 
szervezetének és tantervének bemutatása mellett, a tanke-
rületi iskolai tanács ut ján legalább egy hónappal előbb ér-
tesíteni tartoznak. 

19. §. Minden ily magán-tanitézet tartozik a tanítandó 
tá rgyakat és azok terjedelmét illetőleg megfelelni azon nyil-
vános tanintézeteknek, melyeket pótolni akar. 

20. §. Az ily magántanintézetekben is évenként nyil-
vános vizsgák tartandók, melyeknek napja a kerületi tan-
felügyelőnek és a helybeli iskolai széknek legalább egy hó-
nappal előre bejelentendő, hogy azon megjelenhessen illetőleg 
magát képviseltethesse. 

21. §. A viszonyoknál fogva kiválóan szükséges és 
kitűnő magán-intézeteknek a kormány erkölcsi és anyagi 
támagatást nyúj that . 

22. §. Ellenben, ha ezen tanintézetekben a jelen tör-
vény intézkedései meg nem tar tatnának, vagy ha a kor-
mány erkölcsi bajoknak jönne tudomására : a tankerületi 
iskolai tanács utján a vizsgálatot elrendelheti s annak ered-
ményéhez képest a tanintézetet bezárathatja ; söt rendkí-
vüli esetben az illető tanintézet működését a vizsgálat le-
folyta előtt is felfüggesztheti. 

V. F e j e z e t. 

A községi népoktatási tanintézetek. 

23. §. Oly községekben, hol a hitfelekezetek nem tar-
tanak fenn a törvény rendeleteinek megfelelő népiskolát, 
valamint az ezen tőrvényben kijelölt egyéb esetben is, a 
község köteles a szükséges népoktatási tanintézeteket fel-
állítani. 

24. §. Azon iskolák, melyek ckkép a község által ál-
l í t tatnak, közös tanintézetek, a községi lakosok gyermekei 
részére, hitfelekezeti különbség nélkül. 

25. §. Általáben nem tekintetnek ezentúl felekezeti 
iskoláknak azon tanintézetek, a melyek községi vagyonból 
és jövedelmekből a község összes tagjai által, felekezeti kü-
lönbség nélkül tar ta tnak fenn. 

Azon már fennálló hitfelekozetiiskolákra nézve mind-
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azáltal, a melyek eddigelé a község vagyonából és jövedel-
meiből tar tatnak fenn, szabadságában áll az illető község-
nek az eddigi gyakorlalot továbbra is fenntartani : de ily 
esetben a segélyezés a különböző hitfelokozeti iskolák közt 
igazságos, arányban osztandó meg, s egy hitfelekezet isko-
lájától sem vonathatik el, mig a tbbi hitfelekezetek iskolái 
i rányában is meg nem szüntettetik. 

26. §. Különféle felekozetetü községekben, ha egyes 
felekezetek képesek is a jelen törvény kivánatainak megfe-
lelő népiskolákat tartani fenn, de azon meggyőződésre jut-
nak, hogy közerővel virágzóbb állapotban tar thatnak fenn 
közös iskolát, a melyre az egész község, sőt az állam segé-
lyét is igénybe vehetik : a külön felekezeti iskolák közös 
iskolává alakithatók. Az ekkép egyesitett közös iskola telje-
sen községi iskolává lesz, melyre a jelen törvény mindazon 
rendeletei kiterjesztetnek, a melyek a községi iskolákról 
szólnak. 

27. §. Az újonnan épitendő iskolaépületek egészséges 
helyen épülttek, szárazak s a gyermekek létszámához mér-
ten (egy teremre 60 gyermeket, s minden gyermekre lega-
lább is 8—12 • lábnyi helyet számítva) " elegendő számú, 
tágas, világos és könnyen szellőztethető tantermekkel legye-
nek ellátva. 

28. §. A népiskolai hatóságok, felekezeti, községi, me-
gyei és kormányközegek egyaránt kötelesek minden hatás-
körükhöz tartozó eszközökkel oda hatni, hogy a már fenn-
álló iskolai épületek is, a mennyiben az előbbi szakaszban 
emiitett kellékeknek nem felelnek meg, mind a hitfelekeze-
tek, mind a községek által, mihelyt lehetséges, mindenütt 
az érintett kellékeknek megfelelőleg alakíttassanak át. 

29. §. A fiu- és leánygyermekek elkülönözve, s a 
mennyire lehet, külön termekben oktatandók. 

30. §. A község tartozik az iskolát földgömbbel, tér-
képpel, táblákkal, természetrajzi ábrákkal s minden szük-
séges és elegendő számú taneszközökkel felszerelni. 

(Foly. köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
/ 

N.-VARAD, jan. 1. Kétszeres kötelességünknek is-
merjük feljegyezni azon magasztos vallásos tényeket, me-
lyeket Jézus egyházának jámbor istenfélő hivei s szolgái 
az emberiség lelki j avára és épülésére, melyért élni-halni 
legszentebb feladatuk közé sorolják, folyton-folyvást vég-
hez visznek ; kivált korunkban, midőn nem kevesen talál-
koznak fent és alant, kik az emberiséget, a világot isteni 
rendeltetésétől eltériteni s idegeníteni törekosznek : hogy 
az nem sikerül, Isten után azon fáradhatlan buzgóságu le-
vitáknak és szamaritanusoknak köszönhető, kik minden 
alkalmat, módot felhasználnak, hogy az emberiséget vég-
veszélylyel fenyegető elvek- és törekvéseknek áramlatát 
meggátolják. Kiknek azért ezer hála s köszönet. — Ilyen 
azon, kegyelmes püspökünk által nagy áldozattal létre 
hozott s annyiszor kiemelt, szent Józsefről nevezett táp-
intézet, mely némileg erkölcsi menhelyül szolgál azon if-
j a k n a k , kiket az ajtatos szülök féltenek a hitetlenség er-

kölcsrontó mételyétől, melynek honunkban is mutatkoz-
nak tevékeny apostolai. 

Ezen intézetnek gyönyörű kápolnája a legfényesebb 
ünnepélylyel a bold. Szűz szeplőtlen fogantatása ünnepén 
szenteltetett fel; melynek fényét nem csak a felszentelést 
végző papság s jelenlevő ajtatos hívek buzgó koszorúja, de 
kiválólag az if júságnak szivet-lelket fölvillanyozó szép 
éneke is emelte. 

Igen, felszenteltetett a kápolna, hogy legyen alkalma 
az ifjúságnak, hol az örök bölcseségü s mindentudó lény-
nek, az Istennek hálát adhasson, tőle segedelmet kérhes-
sen s nyerhessen tehetségeinek oly módoni fejlesztésére, 
mely által a hazának hasznos polgára, s az egyháznak be-
csületes gyermeke lehessen, s örök üdvét bizton munkál-
hassa. E szent ajtatosságot követték a múzeumban tartott 
jelesnél jelesebb szavallatok, párbeszédek, ének- és zene-
darabok, melyek érzelemdu3 előadásából következtetni le-
hetett azon vallásos lelkületre, melyet hivatva van ez inté-
zet a gyermekek keblében felkölteni és ápolni. És ez igy 
van jól ! — Nem hagyhat juk továbbá érintetlenül azon esz-
me- és tartalomdus beszédet, melyet Körmöczy ő nsga a 
mult év utolsó estéjén, székesegyházunkban, szokott ra-
gyogó ékesszólással mondott. 

Ecseteié az Isten iránti hálának és lelki számvételnek 
nagy fontosságát és horderejét. Ép az ó-év utolsó estéje, 
mondá; az, molyen kiválólag felhivatunk arra, hogy Isten-
nek a vett jókért hálát adjunk ; erre a híveket inteni el 
nem mulaszthatja, mert az Isten iránti hálátlanság, fájda-
lom, vallásos magyar népünknél is kezd lábra kapni ; mert 
hazánkban is kezd beszivárogni azon veszedelmes és kár-
hozatos elv, melynél fogva, azt hiszik, hogy az ipar és 
szorgalom, ügyesség és takarékosság egyedül, Isten nélkül 
is képes boldoggá tenni az embert. 

Igy okoskodik a világ, mely az anyagi élvekbe van 
elmerülve s abban keresi boldogságát, igy beszél az, kinek 
keblét egy felsőbb, szellemi javak utáni vágy nem hevíti. 
De talán Jézus egyháza, azért, hogy főleg az Isten iránti 
hálára kötelez bennünket, ellensége a munkának, vagy 
felold attól ? Épen nem ! Hisz azon Isten imádására hiv fel 
bennünket, ki az eredendő bűn után mondá az első ember-
nek : arczád verítékével keresed kenyeredet. 

Avagy talán azért hirdeti a papság, mint a hitetlenek 
mondogatni szeretik, e szent és isteni tant, mert fényes p a -
lotákban lakik s dus javadalmakkal bír ? Oh nem! Hirdetni 
fogja azt akkor is, ha birtokaikból is kifosztatnék. Hisz Jé-
zus hirdette azt, ki mondá : a madaraknak fészkök vagyon 
s az emberfiának nincs hova lehajtsa fejét. Azt hirdette sz. 
Pál, kinek fényes palotája a börtön volt s minden java a 
kereszt. És három századon át hirdették a pápák, kiknek 
palotáik a földüregek és a sirok voltak. Intve intünk te-
hát mindenkit, hogy e legszentebb kötelmét kiki híven tel-
jesítse, ha boldog akar lenni : mert az Isten iránt i hálátlan-
ság oka mindazon szerencsétlenségeknek, melyek által az 
emberiség minden felöl szororongattatik : mert a hálátlanság 
beférkezett a családokba, törvényházakba, a fejedelmek 
palotáiba, a mint a tapasztalás azt napnál világosabban 
igazolja.Az egyháznak tehát, ép azért, mivel hivatva van a 
népek üdve felett őrködni, kötelessége e tant örökké hir-
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detni, mert egyedül Istent illeti a dicsőség, kitől minden 
áldás jő. Hogy pedig ezen igazságnak fontos voltát jobban 
felfogjuk s annak teljesitésére múlhatatlanul buzdittassunk, 
kiváló figyelmet érdemel a lelki számvétel ; mert tudjuk , 
hogy egykor Isten itélő széke előtt meg kell jelennünk, ki 
előtt, hogy biztosan megállhassunk, arra kell törekednünk, 
hogy tiszta és szoplőtlen lelkismeretre tehessünk szert, tud-
ván, hogy Isten a legszentebb lény s legcsalhatlanabb biró, 
ki megfizet kinek-kinek a mint érdemiette. Boldog tehát az, 
ki előtte kedvet talál ; boldogtalan, ki az ő kegyét elveszti. 
Ezek szigorú szavak, de Isten szigorún int és fedd, hogy 
tanitva javítson, és javitva üdvözitsen. Szükség tehát számot 
vetni magunkkal, Isten iránti szentebb kötelességünket mi-
ként iparkodtunk teljesíteni, hogy felismervén mulasztá-
sunkat azt jóvá tenni törrekedjünk, hogy igy boldogságunk 
alapját megvetvén a földön, azt elnyerhessük az égben. 

Ez rövid vázlatban azon beszéd, melyet olvasóinkkal 
megismertetni jónak láttuk, a mint csekély tehetségünkből 
kitelt. Isten velünk az u j évben ! M-

r 

PAKIS, dec. 2. Napjainkban, ugymond a „Monde," 
a legjobb katholikusok is oly veszélyeknek vannak kitéve, 
melyeket a legtöbben észre sem vesznek és sokan a forra-
dalmi eszmék folyama által akkint sodortatnak, hogy azt 
nem is tudják. Ugy vagyunk manap a politikával, mint a 
mi a vallást illetőleg történni szokott, midőn valamely té-
vedés az egyház valamely részét megkapja : még azok is, 
kik az eretnekség ellen küzdenek és az egyház hitéhez sziv-
ből ragaszkodnak, ki vannak téve a mételynek és többé-
kevésbbé befolyása alatt állanak azon tannak, mely ellen 
harczolnak. Nem tapasztaltuk-e ezt Francziaországban a 
jansenismus és gallicanismus korában? S adja Isten, hogy 
ez észrevételünk csak a múltra nézve álljon ! Mily ragályos 
azonban körülöttünk most is a levegő ! 

Több mint egy évszázada, a politika egyátalán any-
nyira eltért azon elvektől, melyek azt lényegesen alkot ják 
s a tudományok egyikének legnemesbjévé tennék, hogy az 
sok, még katholikus iró szemében is , már nem egyéb 
álarcznál, mely alatt szenvedélyei és érdekei lappan-
ganak azoknak , kik a közügyeket kormányozzák vagy 
azok kormányára vágyakodnak. A kormányzási tevé-
kenység rendesen a fejedelmek személyével azonosittat-
ván többnyire tú lhaj t ják a felelősséget, mely ra j tok nyug-
szik, a hibákat magának a felségi hatalomnak tulajdonítják 
s utoljára nem látnak benne egyebet emberi intézménynél, 
mely természetszeiüleg arra van h ivatva , hogy az egyház 
utait bevágja, azzal folytonos viaskodásban legyen s vele ugy 
álljon szemben, mint czéljainak örökös akadálya. Nem szán-
dékunk semmit túlhajtani s szivesebben elmaradunk a tel-
jes igazság mögött sem hogy azt tulozzuk, midőn eszméit, 
benyomásait és szellemét ecseteljük azon egykor lármás s 
még ma is elég számos tagu iskolának, melynek szólamai 
ma is sokfelől hangzanak anélkül, hogy látnók a mestert, 
és melynek tanai korántsem egyezők. 

Az egyik félnél csak egykedvűséget, feledést, elvo-
natkozást és hiszékenységét észlelünk, mely azt képzeli, 
hogy annál nagyobb hasznára van a két hatalom egyikének, 
minél inkább magasztalja azt a másiknak rovására. 

„A tapasztalás bizonyitja, igy szólnak ezek, liogy 
nem igen kell a kormányokra építenünk. Akár parlamentá-
ris legyen a kormány akár személyi, mindig sajnálatraméltó 
fogyatkozásoknak látványát tá r ja elénk. Soha nem volt — 
és soha nem is lesz jó kormány. Amit jó fejedelmekről be-
szélnek, az mind a regék országába tartozik." 

Ha ezekre hallgatunk, az egyháznak nincs szüksége 
senkire, mert „a pápa egyedüli szervezője a társadalomnak" 
s a legjobb mit a fejedelmek tehetnek, abban állana, hogy 
hagyják cselekedni a pápát. Ha el aka rnak szakadni, jó, az 
egyház elfogadja az elválást s „tudni fogja mitévő legyen;" 
itt a demokratia, mely elégséges elemekkel kínálkozik u j so-
cialis szervezkedésre. 

Mások, nem kevésbé jó katholikusok, nem elégesznek 
meg a világi hatalom megsemmisítésével ; hanem abban még 
a társadalomra nézve egy nemét a „malum nocessarium-"nak 
és az egyházra nézve inkább természetes ellenséget, mint 
szövetségest látnak. Ezek szerint az „a legjobb kormány, 
a moly lehetőleg keveset kormányoz" s a politikával foglal-
kozók nem tehetnek helyesebb dolgot, mint, hogy a hatalom 
tevékenységét minél inkább akadályozzák és megszorítják, 
mert ez annyi, mint előmozdítani a szabadságot, ezen oly 
becses — és oly tisztán felfogható kincset ! 

Végre vannak, kik még tovább mennek, gondolatai-
kat és vágyaikat határozottabban formulázzák, azt bizo-
nyos rendszerré alakitották, melynek tanait ahol csak lehet 
érvényesíteni iparkodtak s melyet, daczára a szentszék ha-
tározatinak és elvető Ítéleteinek, védelmezni meg nem szűn-
nek. Ezek szerint azt kívánni a hatalomtól, hogy védelmezze 
s pártfogolja az egyház igazságait, annyit tesz mint azt kí-
vánni, hogy oly kérdések felett bíráskodjék, melyek illeté-
kességén kívül esnek, annyit mint megállapítani az erőszak 
uralmát és aláásni a szabadságot, annyit, mint az emberi 
szellemet a rendőrség és sekrestye között agyonszorítani s 
azt akarni, hogy az egyház „emberi karhatalomra támasz-
kodjék" és megfeledkezni arról, hogy „Isten elég erős ön-
magát megvédeni" stb. 

Bocsánatot kérünk egynémely katholikus íróinktól, 
hogy véleményeiket igy egymás mellé állítottuk, s kér jük 
higyjék el, nem szándékunk őket egymással egybetéveszteni 
és egy kategóriába helyezni azoka t , kik egymástól nem 
különböznek egyébben mint a világi hatalom attributióinak 
többé kevesbbé teljes tagadásában. Szívesen megengedjük, 
hogy ott, hol némelyek talán csak különböző árnyalatot 
vélnek észlelni, mi az egyház iránti köteles hódolatnak tel-
jes felmondását lát juk. 

Többiben, megmondottuk már azoknak, kikkel kény-
telenek vagyunk ellenkező álláspontot elfoglalni, mily köny-
nyen felért jük hangulat jukat s anélkül hogy őket teljesen 
igazolni akarnók, szűkkeblűség nélkül elmondandjuk mind-
azt, mi nekünk mentségül szolgál, kifojtvén az okokat, me-
lyek a világi hatalomtóli idegenkedést szülték, és melyek 
annak részrehajlatlan pártfeloit számban olyannyira meg-
fogyasztották. 

De bármi számosok lettek légyen és legyenek jelenleg 
is visszaéléséi és túlkapásai a világi hatalomnak, bármi 
mértékben hiányozzék is annál a politikai tankövetkezete-1-
ség és bármint legyen is hütelen eddigi traditióihoz : misem 



jogosítja fel a keresztényt arra , liogy elszakadjon az egy-
háznak a világi hatalom jogai és rendeltetése felöli tanit-
mányától. És nem világos-e az egyháznak a szentírásban is 
feljegyzett azon taní tása: hogy Isten a társadalom kor-
mányzására két hatalmat rendelt, s hogy ezek mindegyike 
iránt nemcsak engedelmességgel „Omnis anima potestatibus 
sublimioribus subdita sit" (Rom. 13. 1) hanem hódolattal 
és tisztelettel is „regem honoficate" (I. Petr. 2, 4, ö. v. I . 
Tim. 2, 15. köv.) tartozunk, s hogy a világi hatalom szük-
séges, a végre hogy a társadalomnak biztositsa azon békét 
s nyugalmat, mely nélkül ez nem valósithatná Isten azon aka-
ratát , hogy Isten igazságának megismeréséhez mindenki 
eljusson, és azt gyakorolhassa ? Mikép lehet tagadni a feje-
delem hatalmát és hatalmának üdvös befolyását, midőn tud-
juk, hogy az „ad vindictam malorum, laudem vero bonorum" 
(I .Petr . 2.14.) van rendelve? És miként tagadhatni meg tölök 
a jó és rosz, az igazság és tévely közötti bíráskodást, 
tudva hogy e tisztüket ebbeli illetőség nélkül nem teljesít-
hetik és hogy az emberek hálájára való legfőbb jogczimö-
ket az teszi ki, hogy a gonosz nyelvüekot elhallgattatják 
„rex vero laudabitur in eo, quia obstructum est os loquen-
tium iniqua" ? (Ps. 62, 12). Kérdjük mindazoktól, kik is-
merik a katholikus tant, nem ezt tanitja-e az egyház-
ba feje szájából aka r juk hallani, emlékezzünk csak vissza 
Nagy sz. Leo szavaira, melyeket valamint XVI . Gergely 
ugy IX. Pius is trónraléptök után kibocsátott legelső ency-
clicajokban idéznek „Meminerint filii nostri, viri Principes, 
regiam potestatem non solum ad mundi regimen sed maxime 
ad Ecclesiae praesidium esse collatam." 

Hány katholikus van, ki egykedvüleg, kicsinylőleg 
sőt ellenségesen is tekint emez isteni intézményre, mely a 
végre van megállapítva, hogy fentartassék a társadalmi 
rend és nyugalom, biztositassék a jóakara tú embereknek a 
szabadság keresztényileg és becsületes emberekkint élhet-
niük, hogy a gonoszok akadályoztassanak s a jók bátorittas-
sanak, s az egyháznak éltető tevékenysége segittessék. íme 
ezért mondjuk, hogy ama nézetek nem igazolhatók s hogy 
azokat a katholikus lelkület el nem fogadhatja. — Legyen 
bár, hogy ez intézmény mindig hűtlen lett volna, s hogy 
soha sem lett légyen jó kormány, a mi bizonyára történelmi 
hazugság; még is azt mondani, hogy nem is leend soha jó 
ily kormány, annyi, mint kárhoztatni az institutiot magát, 
feltételezni, hogy Isten hibázott s ezélját el nem érte, — 
annyi, mint eltagadni a világ összes eddigi fejedelmeitől a 
szent indulatokat és ellenkezni az egyház fejének a maz ün-
nepélyes nyilatkozatával, miszerint „a két hatalom közötti 
egyetértés mindig jó és üdvös volt az államra ugy mint az 
egyházra nézve." Mondjuk ki Guéranger-val, ki egy sokkal 
kevesbbé katholikus érzelmű Írónak, mint milyenekhez mi 
szólunk, — irányában ekkint nyilatkozik : Létezik keresz-
tény állam. Jézus Krisztus e világra jött, hogy ezen államot 
megalapítaná. Nem egyszer teljes fényében ragyogott . Egy 
Theodóz, Nagy Károly, Nagy Alfréd, sz. István magyar ki-
rály, sz. I I . Henrik, sz. Lajos valósították azt ; és más 

számtalan keresztény fejedelem többé kevesbbé betöltötték 
egy ilyennek feltételeit." Nem ezen mindeddig elismert, 
bár nem mindig teljesen valósított feltételek adták-e Europa 
csak nem valamennyi államának és az uralkodó házak leg-
többjeinek, egész napjainkig létezésőket ? 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— N e h i b a János fölsz. püspök ő mlga a bajai nő-

növeldére 100, a kalocsai főkáptalan 200 frtot adományozott. 

— A nm. cultus-miniszter Földeákon az iskolát ma-
gas látogatásával szerencséltetvén teljes megelégedését 
fejezte ki a rögtönzött vizsga eredménye fölött ; ft. Oltványi 
Pál pápai kamarás és plebanus ur pedig a köszönet szaván 
kívül 1000 fr tnyi alapítványt tőn c nap emlékére, hogy 
annak kamatjaiból szegény, szorgalmas tanulók szegélyez-
tessenek. Mind a két eredmény egyaránt tanúskodik a pap-
ságnak az iskola-íigy kezelésébeni avatottságáról és áldo-
zatkészségéről. 

— A buda-krisztinavárosi buzgó plebanus F u n k 
Károly a közrészvét tagadhatlan jelei közt temettetett el 
f. hó 8-án. 

— A magyar- és erdélyországi kegyes tanitórendnek 
az 1868|9-ik tanévre kiadott névkönyve szerént a nagyér-
demű rend személyzete a következő : áldozár a l l arany-
miséssel együtt van 205 ; növendék 101, kik közül hárman 
a m. k. egyetemben hallgatják a hittant ; ujoncznövendék 
28 ; rendtárs 1 ; összesen 335. A rend gondviselése alatt 
álló 32 tanintézetben összessen 8569 tanuló nyert oktatást . 

— A munkás Z á d o r y hittudor- és tanártól u j érde-
kes röpirat jelent meg e czim alatt : „Földűnk nem hittani 
központja a mindenségnek." Bölcsészeti adalék mindenkel', 
hittanhoz. — H u s z á r Károly pedig kiadta a „történetek-
kel felvilágosított egyházi beszédeknek" harmadik évi fo-
lyamát. Bolti ára 2 frt . Ugyanaz közre fogja bocsátani az 
általa S c h m i d Kristóf után szerkesztett „bibliai történe-
tet" két kötetben 40—45 iven, ára 2 fr. 

— A limburgi püspökség egyike volt a legszegényeb-
beknek, a három kanonok mindig 3 külső plébánián szé-
kelt, hogy elélhessen ; a porosz király dotatiója által a püs-
pök most azon helyzetbe tétetett, hogy három önálló kano-
niát alapithatott, és az egyikre Gerlach tudort nevezte ki 
Padernbornból. 

— Az algiri érsek és a kormány közt az arabs gyermekek 
miatt fölmerült vita még most sincs befejezve. Mac-Mahon 
óhajtása volna, hogy az algiri érsek tétetnék át valamelyik 
franczia püspöki székre; mivel az érsek meg is volt már kí-
nálva, de nem fogadta el a javaslatot. 

— Cartoni iparos a forum romanumnál nagyszerű 
gyárt emelt és azon szerencsében részesült, hogy ő szentsége 
is kegyes volt megtekinteni a müvet ; persze ez is arra mu-
tat, hogy a pápa kárhoztatja az ipart, civilisatiot stb. 

— St. Pöltenben mult évi dec. 1-én nyittatott meg a 
kath. casino, mely a város egyik legszebb épületében nyert 
kellő helyiséget. Mindeddig 80 tagot számlál minden rang-
ból ; elnöke Regart tudor ; 30 többnyire conservativ szel-
lemű lap szolgál olvasmányul. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. 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-
tryarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, január. 16-án. <3* I. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : A katholikus egyház Amerikában. — 
A herczeg-primásnak a legújabb törvényekre vonatkozó 
körlevele. — Egyházi tudósítás. — Vegyesek. 

A kath. egyház Amerikában. 
ív. 

Minthogy a nyilvános oktatás, melyet a vallás-
talan állam nyújt és vezényel, már ezen oknál fogva 
is indifferentismuson vagyscepticismuson nyugszik; 
minthogy továbbá a tanitók- és iskola könyveknek 
is szabályszerüleg, sem katholikusok sem protestán-
sok nem levén, az állam példájára vallásnélküliek-
nek kell lenniök, mindamellett még is kivétel nélkül 
inkább protestáns szelleműek: igen világos, ho«y 
az ily állam-iskolák az azokat látogató kath. 
ságra nézve igen veszélyesek. Ezen veszély elhárí-
tása végett már az I. baitimorei zsinat atyái azon 
határozatot alkották, hogy az államiskoláktól elkü-
lönített iskolákat emelnek, és azokban az ifjúságnak 
egyházszellemü, vallásos oktatást nyujtandnak. A 
katholikusok átlátták azonfial, hogy ekkép kettős 
költségre lesznek kényszeritve, az államiskolákon 
kivül tudnillik saját iskoláikat is kénytelenittetvén 
föntartani, melyekre az iskolaadóból ők ugyan egy 
krajczárt sem kapnak; emellett ők a szegényebb 
osztályt is képezik többnyire szegény irlandiakból 
és németékből állván: mindazáltal a püspökökuek 
ezen határozatát örömmel fogadták készek levén ily 
áldozatra is azon meggyőződésben* hogy csak ezen 
az uton menthetik meg gyermekeik számára ősi 
kath. hitüknek legdrágább kincsét. 

Ezen nagylelkű áldozatkészség következtében 
minden kath. egyház mellett ma már elemi iskola is 
létezik, némely helyen több is a két nem szerént be-
osztva, melyeket legtöbbnyire szerzetes egyéne^ 
kezelnek. Rehrl missiónnarius erre nézve követke-
zőleg ir : „A katholicismus erejének ezen országban az 
iskolákból kell fakadnia. Az államiskolák által, me-

lyek itt mindenütt fönállanak, a kath. vallás elnyo-
matik. A városokban, hol számosb kath. lakosság 
van, majdnem mindenütt vannak kath. iskolák isko-
latestvérek, iskolanénikék és más szerzetesek alatt. 
Van ott igen sok, Európából bevándorolt jó tanitó 
is. Azonban más helységekben erre nézve még szo-
morú az állapot." A vidékeken tudnillik kevés, több-
nyire szegény katholikus van, és épen itt volna 
szükséges, hogy Europa az ő missionariusai által 
erélyesebben működnék közre az oktatás ápolásá-
ban leginkább azért, mivel különben sok gyermek 
hitének kárát vallja. Purcell érsek még 1863-ban 
is keserűen panaszkodott az eretnekek abbeli ra-
vaszsága miatt, mely szerént a szegény katholikusok 
gvermjggrrí mintegy az uton fogják el, saját rnenhe-
l^Kire viszik, hová kath. áldozár nem juthat be, a 

tehát a gyermekek rendszeresen megfosztatnak 
líitaktöl ; ezenkivül mindenféle cselfogást fölhasznál-
nak, hogy kath. gyermekeket vasárnapi £s egyéb 
iskoláikba csalogassák. 

Vasárnapi iskolák itt 1790-tól léteznek; a me-
thodisták tették az első kisérletet, melyet a katholi-
kusok csakhamar utánoztak. Sokan a gyermekek 
közül tudnillik hétköznap a kath. iskolákat nem lá-
togathatják sokszor szegénységből, mely miatt kény-
telenek kora-ifjuságukban gyári munkát végezni, 
vagy élelem és ruházatért házakban szolgálni ; sok-
szor pedig, mivel kisebb gyermek nem képes napon-
ként a 2 — 3 órányi távolságra fekvő iskolába járni. 
Ezen okoknál fogva vasárnapi iskolák emeltettek, 
melyekben a gyermekek ingyen-oktatást nyernek, 
különösen a katekismusban is. Ide számithatók az 
irgalmas nénikék vagy iskolatestvérek iskolái is, 
melyekben a szegények gyermekei szintén ingyen 
oktattatnak. 

A mi a fensőbb, kath. tanintézeteket illeti, van 
96 tudományos intézet fiatal gentelmenek, 212 aca-
demia kisasszonyok számára. 1863-ban volt 12 kath. 
egyetem és 76 nevelő intézet. A nevezetesb egyete-
mek, tulajdonkép a mi lyceumaink: a baltimorei, 
emittsburgi, st-louisi, new-orleansi, cincinnatii, chi-
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cagoi. bardstowni, fort-wayne-i. Az ifjak számára 
szervezett collegiumok vagyis a mi gymnasiumaink, 
a legújabb időben igen elszaporodtak. 

Mint a vallásnélküli elemi iskolák ellen katho-
likus tanodákat, ugy emeltek a püspökök az állami 
collegiumok ellenében kath. collegiumok at, hogy a 
kath. ifjúság, mely különben kényszeritve lett volna 
azokat látogatni, tévútra ne tereitessék. Ezen colle-
giumokat mindjárt kezdettől fogva saját felügyeletük 
alá vették, s jól tudván, hogy egyházi testületek 
több üdvöst eredményezhetnek mint egyes szemé-
lyek, sulpicianusokat Jezsuitákat, lazaristákat hívtak 
meg, s reájok bizták a vezényletet. A költségeket a 
püspökök és hivők kénytelenek viselni, a kormá-
nyok semmivel sem járulnak föntartásukhoz. Azon-
ban némely kormányok elég szabadelvűek voltak, 
ezen fensőbb kath. intézeteket egyete mi előjogokkal 
fölruházni, különösen hogy kitűnő növendékeiket 
tudori rangra emelhessék, habár ezen intézetek tel-
jesen a püspökök felügyelete alatt állanak, s a vi-
lági hatóságoknak legkisebb befolyásuk sincs azokra. 
A szentszék, mennyire tudva van, mindeddig egye-
dül a baltimorei kath. egyetemet hatalmazta föl, 
hogy hittudorokat is avathasson, kik itt^dôÂKS" 
divinitatis" czimet viselnek. 

A kath. fensőbb tanintézetek annyiban külön-
böznek a többitől, hogy a tanulók többnyire a colle-
giumban mint nálunk a convictusban élnek; az úgy-
nevezett externisták száma igen csekély. A növen-
dékek közül többen tekintélyes és gazdag prot. 
családok sarjadékai, sőt némely ily intézetben a 
többséget képezik ; mert a dissidensek családai sze-
rencséseknek tartják magokat, hogy gyermekeiket 
a papság és erkölcstisztaság védelme alá helyezhe-
tik. A prot. családok igen nagy bizalommal viseltet-
nek, és pedig jogosan a kath. tanárok tehetségeihez 
és tanítási modorukhoz, s meg vannak győződve 
ezen intézetek jelességéről. Tekintve a kath. taninté-
zetek jelességét, ekkép kivívott tekintélyöket és be-
folyásukat, a mostani tennesseei kormányzó, azelőtt 
methodista igehirdető, Mac Browelow, szemökre ve-
tette a methodista igehirdetőknek, hogy e részben a 
katholikusok által igen fölülmúlni engedik magokat, 
sőt hogy némelyek közülök iszákosság, erkölcstelen-
ség által önmagok rontják le saját tekintélyöket. 
Magától értetik, hogy a prot. igehirdetők mindent 
elkövetnek, miszerént a prot. gyermekeket ezen in-
tézetektől elvonják, annál inkább, mivel többen az 
ily gyermekek közül katholikusokká lesznek, habár 
a proselytismusnak még árnya is száműzve van. A 

prot. szülök, gyermekeiket ezen intézetekbe adják, 
nem csak a ház szabályaival ismerkednek meg, ha-
nem annak szellemével, mely nem egyéb, mint a 
katholicismus szelleme. 

Minden collegium mellett rendesen kath. tem-
plom is van, vagy legalább elég nagyságú kápolna, 
melyben az isteni szolgálat rendesen tartatik. Majd-
nem mindegyiknek van válogatott könyvtára is, ter-
mészettani gyűjteménye, apparatusa és műszerei. Az 
év végével nyilvános vizsgák tartatnak és a kitü-
nőbbek dijakban részesittetnek. 

Ily eredménynyel és szervezettel nem igen di-
csekedhetnek az állami iskolák. A tanitók nincsenek 
állandóan alkalmazva, minden perezben elbocsátha-
tók; ekkép történt, hogy a Massachusets-állam 2447 
tanitói közül 1850-ben csak 273 tanított ugyanazon 
iskolában egy éven át. Ezen precarius állás és az 
igen csekély fizetés — 20—40 tallér havonként — 
a tanitói állomást ép )en nem teszik igen keresetté, 
sőt ha szakférfiú vállalkozik is, jövedelmesb kereset-
mód akadtával, tüstént elhagyja a tanitói állomást. 
Igen gyakran tanitónők alkalmaztatnak, kik két har-
madával olcsóbban nyerhetők. 

A gyermekek kimivelésére sok fordittatik ugyan, 
e két hiány igen nagy hátrányára szolgál. Az első, 

"lij^y a kiképezés igen tökéletlen: 16 éves korában 
a gyermek már a fensőbb intézetekből is kivétetik, 
és valamely keresetmódra kell magát szánnia ; a ke-
nyérszerzés elébe tétetik a kiképzésnek. A másik 
hiány az, hogy a vallási oktatás egészen ki van 
zárva az iskolákból. Erre nézve mondja Döllinger : 
„Ez egyik legroszabb következménye annak, hogy 
nemzeti egyház hiányzik, mely a csecsemőt mind-
járt karjaiba fogadná, a keresztség által bekeblezné, 
nevelné, és mintegy a közélet légkörébe helyezné. 
A bibliát szabad ugyan olvasókönyv gyanánt hasz-
nálni, de egy szóval sem szabad magyarázni vagy 
valamely imát mondani. Vallásos érzületű ameri-
kaiak boszonkodva beszélnek a vallásnélküli isko-
lákról. Például Colwell ekkép szól: A keresztény-
ség ezen kizárása a nyilvános nevelésből valóságos 
öngyilkolási intézmény; az emberiségnek leggono-
szabb ellensége nem gondolhatott volna ki valamit, 
mi az országnak köztársasági intézményeire nézve 
kárhozatosb lenne, mint ily iskolák. És azért, foly-
tatja Döllinger, ha a sokféle secta más átkot nem is 
hozott volna Amerikára, mint ezen iskolarendszert, 
mely az ország ifjait hozzá szoktatja, hogy tudományt 
és életet egy részről, más részről pedig a vallást 
mint két teljesen elválasztott, egymástól független 
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ügyet tekintse, már ez elegendő volna, miszerént 
az az uj világ egyik legnagyobb calamitásának te-
kintessék. Jelenleg Amerikában azon szomorú ta-
pasztalatra jutnak, hogy a keresztény szellemet nél-
külöző nevelés nem csak hiányos, hanem positive 
romboló és hogy az erő kifejtése mellé az avval való 
visszaélhetést is párositja. és az emberekből hidegen 
számitó gazlelkeket képez." Ezt mondja Döllinger, 
az egyházilag is eléggé liberális tudós ! 

Az iskolákon kivül az unióbeli katholicismus-
virágzása azon sok vallási egyletekben is mutatko-
zik, melyek ott rövid idő alatt keletkeztek. Sok egy-
házban létezik az oltári szentségről, a boldog kimú-
lásról, a szenvedő lelkek vigasztalásáról, rózsafüzér-
ről czimzett társulat ; ifjak, szüzek, férfiak, nők kü-
lönféle egyletei; mértékletességi, jó és hasznos ira-
tok-, röpiratok-, zene-, olvasó-,iskolatársulatok; casi-
nok, templomépitési, diszitési, jótékonysági egyletek. 
A Vincze-egyletnek van 94 conferentiája, magában 
New Yorkban van 18, St. Louisban 12, Brooklyn-
ban 10, és e három város egyszersmind a központot 
képezi. 

A legújabban támadt egyletek közt említendő a 
sz. Péter-társulat, mely a .szentatya segélyezése vé-
gett alakult és már nagy összegeket gyűjtött péter-
fillér gyanánt ; a legújabb pápai kölcsönre is az 
amerikai katholikusok szintúgy mint az akatholiku-
sok 1866-ki septemberig 4,320,000 frtot irtak alá. 
A hitterjesztő egyletek szintén nagy lendületnek ör-
vendenek minden megyében. Az egyletezésben kü-
lönösen kitűnnek a németek, kik segély-egyletet is 
alakitottak a végből, hogy a számtalan titkos tár-
sulatok fondorkodásait ellen-sulyozzák ugyanazon 
előnyöket ajánlván meg, föltételül szabván az egy-
házhozi hű ragaszkodást. Különösen föladatul tűz-
ték ki magoknak ezen egylet tagjai, hogy harczolni 
fognak az antikath. sajtó üzelmei, a fölforgatási esz-
mék terjesztése, és a titkos társulatoknak az egy-
házra nézve szintúgy mint az egész kereszténységre 
veszélyes törekvései ellen ; más részről pedig a kath. 
névnek tiszteletet, üdvös tettek által érvényt sze-
rezni, tagjaik lelki üdvét elő mozditani, végre hit és 
nyelv rokonaikat betegség, elhagyatottságukban 
nem csak esetenként gyorsan, jól segélyezni, hanem 
kórházak, árvaintézetek alapitása által rólok tartósan 
is gondoskodni. Hogy azonban az akatholikus né-
metek se panaszkodhassanak, segélyegylet alakult 
a németek számára valláskülönbség nélkül is. mely-
hez a rom. kath. segélyegyletnek tagjai is mindnyá-
jan tartoznak. Az ekkép alakult különféle egyletek 

1855-ki apr. 16-án constitualták magukat, központ-
jok Baltimoreban van, és minden évben, többnyire 
pünköst körül közgyűlést tartanak mindig más és 
más püspöki városban. Az 1867-ben tartott 12-ki 
ily gyűlésben 115 egylet 20,000 katholikust kép-
viselt. 

Ily egyletek igen szükségesek a katholikusokra 
nézve, mert a különféle szakadatlan megtámadások 
ellen, melyeket a katholicismus kiirtására alakult 
társulatok az egyház ellen intéznek, csak is szilárd 
összetartás által küzdhetnek sikeresen. Van itt, pél-
dául. a radicalis eszmék terjesztésére alakult társu-
lat, mely nyiitan kimondotta abbeli szándokát, hogy 
a polgári háború bevégzése után a katholikusok el-
len inditand hadat, és azóta csakugyan igen élénk 
tevékenységet fejtett ki ezen irányban. — A katho-
likusok ily tömörülésének köszönhető a tekintély, 
melyet az egyház Amerikában élvez. „A kath. egy-
ház, mondja egy wurtternbergi, Amerikában sokkal 
hatalmasabb és jelentékenyebb, mint azt valaha gon-
doltam volna, különösen pedig — ellenkezőleg mint 
Európában — a legtöbb fővárosban igen virágzó. 
Nem csuda, ha ezen jelleg még a nyilvános életben 
is kiváló. Igen álmélkodtam, például, a fölött, hogy 
New-Yorkban az összes katholikus vendéglőkben 
az abstinentiára vonatkozó parancsolat sokkal job-
ban megtartatik, mint Németországban." (Absti-
nentia napja : minden péntek; böjti napok : az ad-
venti minden péntek, a nagyböjti 40 nap vasárnap 
kivételével; a kántornapok és a pünkösti, nagybol-
dogasszonyi, mindszenti, karácsonyi vigiliák.) A 
kath. egyháznak a nyilvános életre való befolyását 
bizouyitja az is, hogy ámbár a hatóság csak a vasár-
napnak szigorú megtartását sürgeti, a karácsony 
ünnepe most már általában megilletik ; mert néhány 
év előtt még ezen a napon is a boltok, gyárak, dol-
gozó termek ép ugy nyitva állottak, működtek, mint 
bármely hétköznapon; jelenleg azonban még a tör-
vényszékek, állami és városi hatóságok is kihirdetik, 
hogy ezen az ünnepen a hivatalos órák megszűnnek. 
Erről tanúskodhatnak továbbá a mindinká.bb elsza-
porodó kalvaria-hegyek a szokott kinszenvedési 
állomásokkal. A két elsőt Weninger atya állitotta a 
német községek számára Jowában; Cincinnati szin-
tén rendezett egyet ; egyes keresztek pedig majd-
nem minden községben láthatók. A benső vallásos 
élet jele a gyakori áldozás is ; a törvénytelen gyer-
mekek oly csekély száma, hogy az Europához viszo-
ny itva teljesen elenyészik. A megtéréseket illetőleg 
azoknak átlagosszáma évenként 15 — 20,000-retehető. 

5 * 
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Az amerikai közvélemény, mint Shea mondja, 
nem levén egyéb, mint az angol előitéletnek, ir pár-
toskodásnak, franczia hitetlenségnek, német szabad-
gondolkozásnak és divatos pogányságnak tarka egy-
velege, és mivel ezen, a katholikusokra nézve külö-
nösen ellenséges közvélemény uralkodik a sajtó 
fölött is : a katholikusok kényszeritve voltak a nem-
zeti irodalomtól különvált kath. irodalmat is terem-
teni. Már a függetlenségi harcz előtt és alatt is jelen-
tek meg tudományos munkák, azután vitairatok 
szerepeltek. A harminczas évekig kevés tudományos 
munka jelent meg katholikusoktól, de azóta oly hit= 
tani és profán munkák láttak napvilágot, melyek 
még Európában is méltó figyelmet ébresztettek; kü-
lönösen Kenrick érseknek moralja; John Grilmary 
Shea pedig az amerikai egyház történelem atyjának 
mondható. 

A periodicus irodalmat illetőleg — mely itt a 
fődolog, minthogy a teherhordótól kezdve egész föl a 
congressus tagjáig Amerikában mindenki olvas és 
pedig már zsenge ifjúságától kezdve hirlapot, és több-
nyire csakis abból képezi valamely ügy felöl Ítéletét: 
a katholikusok is a század elején elkezdék művelni 
e tért, de mindig püspöki jóváhagyás mellett; ily 
engedély nélkül semmiféle kath. irat sem adathatik 
sajtó alá. A világiaik hitbuzgalmának, ragaszkodásá-
nak szép jele kétségkívül, hogy saját organumjaik 
vannak, melyekben jól képzett apologeták az egy-
ház ügye mellett küzdenek. Először támadt a Truth 
Teller (igazság-barát) azután a Miscellany stb. több 
igen rövid ideig tartott, de addig üdvösen működött. 
Brownsonnak „Quaterly Review"-je 20 kötetig ment ; 
az első német lap ezen czim alatt jelent meg: „Wahr-
heitsfreund von Cincinnati," ma már nugy száma 
van ily irodalmi termékeknek minden kiválóbb 
nyelven de aránylag véve még mindég kevésnek 
mondható. 

Ezekre nézve még Shea következő szavait idéz-
zük : „A ki az Egyesült-Államokban a kath. iroda-
lomnak kezdetét, kifejlődését és jelenlegi állapotját 
tekinti, aligha tagadhatja, hogy annak haladása 
gyors és biztos volt, hogy befolyása növekedőben 
van, és ha gátló körülmények nem jönnek közbe, a 
nap nincs messze, melyen honfitársainknak éji és 
makacs tudatlansága annak fénye által teljesen el 
fog oszlattatni. Mindabban, mit eddig a katholikusok 
tőnek, az állam legkevesbet sem támogatott bennün-
ket; nem istenitette törekvéseinket a közvélemény, 
nem harsogtatta azok dicséretét a sajtó: maecena-
saink néhány könyvkereskedők voltak, és pedig épen 

53 zok,kik a többiekhezhasonlitva legkorlátoltabbkö-
rűek. Nekünk nem volt „ingyen könyveket terjesztő 
társulatunk," nem missioi bizottmányunk, missioi 
egyletünk, vasárnapi iskola-társulatunk, semmiféle 
oly intézetünk, melyet öreg, gazdag úrhölgyek 
vagy nagyravágyó öreg kereskedők gyámolyitanak. 
A mi történt, szabad elhatározás, önkénytes ösztön 
szüleménye volt, és számtalan akadálynak daczára 
létesittetett, melyek közé sorozandó a könyvkeres-
kedők közötti egyenetlenség, a papságnak szertelen 
félénksége az angol literatura irányában és a critiká-
nak túlságos szigora a kath. sajtó részéről." 1-k. 

A kerczeg-primásnak a Jegnjabb törvényekre vonatkozó 

körlevele 

Duae in ultimis Regni Comitiis latae sunt leges reli-
gionem et Ecclesiam proximo concernentes, quas nosse, et 
circa quarum materiem incumbentes sibi obligationes probe 
tenere oportet V. Clerum Curatum. 

Lex una définit reciprocam inter legitime receptas in 
Regno Christianas confessiones rolationem, lex altera stabilit 
judicatum in controversis mixtorum matrimoniorum causis. 

Lex prior disponit de transitu ex una ad aliam con-
fessionem, porro de mixtis matrimoniis, proliumque ex illis 
progenitarum religiosa educatione, item de dominicis ac 
festis diebus, denique de coemotcriis. Quae in eadem lege 
insuper occurrunt, in se clara sunt, nec uberiorem deposcunt 
explicationem. 

I. Lege novellari transitus ex una ad aliam confessio-
nem licitus declaratur, dummodo qui fidem mutare vult, de-
cimum octavum aetatis annum suporaverit, quae aetas in 
omni ad aliam fidem transire cupiente requiritur, praeter-
quam in sexus sequioris nuptui jam traditis personis, quae 
etiam praeattacta aetate minores ad aliam confessionem 
transire possunt. 

Artie. 26. 1790. §. 13. transitum aReligione Catholica 
ad alterutram ex evangelicis confessionibus Catholicae Re-
ligionis principiis adversari enunciavit, atquo ad impedien-
dam transitus temeritatem Regiae Majestati jus tribuit, re 
adhuc intégra, fini congrua media adhibendi. Artie. 3.1844. 
transitum faciliorem reddidit, certis ilium dumtaxat alligans 
conditionibus, quas a fide deficere volontés Catholici obser-
vare debebant. Dum e contrario Evangelici irrestricta polle-
bant libertate in amplectenda fide Catholica, quinquaspiam 
a politica lege stabilitas solemnitates ante transitum vel in 
transitu observandas habuerint. Deinceps in sequelam no-
vellaris legis acatholici ad fidem Catholicam transire cupi-
entes iisdem prorsus conditionibus respondere debebunt, sine 
quibus Catholicis fidem mutare cautum est. Nimirum juxta 
novellarem legem etiam acatholicus suam ad fidem Catho-
licam transeundi intentionem coram duobus, per se assu-
mendis testibus, Pastori insinuabit, et post quatordecim dies, 
vel ad summum ante effluxnm triginta dierum suam in 
hoc proposito perseverantiam coram duobus rursus abs se 
adhibendis testibus eidem Pastori declarabit, atque ab illo 
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super insinuatione semel ae iterum apud eum facta testimo-
niales litteras requiret , qui si testimoniales litteras sive 
super insinuationo prima, sive super declaratione altera 
extradare nollet, testimoniales requisitas exarare ad tes-
tes in insinuatione prima ac altera praesentes pertine-
n t . Transire volens ambas litteras testimoniales Parocho 
exhibebit, qui illis habitis eumdem in sinum Ecclesiae Ca-
tholicae recipere poterit, Pastoi'i autem transitum consum-
matum esse significant. Suapte intelligitur, quod in gré-
mium Eoclesiae cooptandum in fidei et morum dogmatibus 
rite instructum esse oporteat. 

Hae ipsae mutationes sive modifieationes artic. 3. a. 
1844. afficiunt etiam Catholicum posthac a fide deficere vo-
lentem, qui defectioncm intra quatuordecim dies consummare 
poterit, eadem concernentem Pastorem manente obligatione 
consummatam Catholici a fide defectionem Parocho Catho-
lico notificandi. Lex novellaris conformiter artic. 3. 1844. 
Parochum ad exaranda de déficiente Catholica requisita 
testimonia non obligat ; disponit enim, ut Sacerdotc testi-
monia extradare nolente, talia etiam a testibus in prima et 
altera insinuatione praesentibus exarari queant. Consultum 
itaque est teneritudini conscientiae, qua Parochus prohibe-
tur, quonimus defectioni a fide quocunque demum modo 
cooperari videatur. 

Dum autem hnius politicae legis de transitu ex una 
ad aliam confessionem recens latae meminimus, non possu-
mus V. Clero Curato in memóriám non revocare monita 
sacris Curionibus a. 1854. ab episcopis in eodem objecto 
impertita : ut nimirum transire volentis insinuationem sedato 
et ad omnem moderationem composito animo excipiant, pro-
cul absit quaevis in ilium, aut in confessionem, ad quam 
deficere parat , dirigenda exprobratio, qui potius cum man-
suetudine ad gravissimas intentionis suae sequelas serio ex-
pendendas refiectatur. Nec negligant Parochi occasionibus 
intervallo duarum vel respective quatuor hebdomadum occur-
suris ad confirmandum in fide Catholica parochianum talem 
opportune uti ; vel maxime autem ad suam fideliumque su-
orum obligationem pertinere reputent, f ra tr i vol sorori gra-
tiam ex Alto assiduis precibus implorare, sibique ipsis illam 
consolationem asserere, quod neminem ex illis, quos Pater 
Coelestis ipsis dederat, perdidorint. 

II . Ut novellaris legis circa mixta matrimonia dispo-
sitionibus respondere valeant sacri Curiones, sequentia ob-
servabunt : Matrimonia mixta ternis vicibus denuncianda 
sunt ; per se patet nonnisi ilia, quibus praevie j am cognitum 
quodpiaiu dirimens impedimentum v. g. ligaminis, vel ordi-
nis, aut voti solemnis non obstat. 

L e x civilis mixtorum matrimoniorum denuntiationem 
diserte praecipiens apud nos adusque non exstitit, nihilomi-
nus illa promulgari poterant, et etiam promulgata fuerunt. 
Quamvis enim Ecclesia Catholica a mixtis matrimoniis ab-
horreat, illorum tarnen promulgationem sive denuntiatiatio-
nem, sicut ipsa etiam mixta matrimonia tolerare maluit. 
Signanter apud nos proclamationes mixtorum matrimonio-
rum institui posse ex instructione S. Scdis Apostolicae jussu 
die 30. Április a. 1841. ad Archi-Episcopos et Episcopos 
Hungáriáé exarata, oppido liquet. Lex itaque novellaris? 
quae promulgationes sive denuntiationes mixtorum matrimo-

niorum tam in Ecclesia partis Catholicae, quam in Oratorio 
partis acatholicae fieri decernit, decreto hoc nihil disponit, 
quod eáset disciplinae apud nos de jure vigenti adversum. 
Circa modum denuntiationes idmodi matrimoniorum insti-
tuendi nihil mutandum, sed tenendus est modus ille, qui 
hucdum obtinuit ad exigentiam instructionis sub 16. No-
vembris 1840, dimissae. Promulgationes matrimoniorum 
Ecclesia quidem e gravissimis rationum momentis urget, 
maxime vero ideo, ut impedimenta matrimonialia facilius 
detegantur, et invalida matrimonia praepediantur. 

Quamvis autem stricta sit Parochi obligatio legem 
Ecclesiae de bannis nuptialibus latam observandi nihilomi-
nus proclamationes ad solemnitates essentiales matrimonii 
non pertinent. Nihil igitur a jure alienum statuit lex novel-
laris decernendo, quod ad mixtum matrimonium contrahen-
dum sufficiat promulgationes factas fuisse in uno loco, si 
nimirum in alio loco is, ad quem pertinebat, illas etiam pro-
vocatus facere detrectaverit, hocque ipsum testes scripto 
testimonio coraprobaverint. 

De institutis proclamationibus, si petantur extradan-
dae sunt testimoniales litterae, (lex civilis diniissionales di-
cit,) in quibus (dummodo nullum adsit dirimens impedi-
mentum) id solum enuncietur, quod peractis tribus denun-
tiationibus nullum tale impedimentum, ob quod matrimonium 
inter hos desponsos valide contrahi nequiret, detectum sit, 
nihil ultra addendo, unde consensus vel approbatio Sacerdo-
tis testimonium dantis subinferri posset, prout instructione 
die 20. Januari i a. 1845. édita constitutum est. 

Non facile eveniet casus, ut Parochus peractis promul-
gationibus, testimoniales litteras exarare detrectet. Quodsi 
tarnen casus iste accideret, e dispositiono novellaris logis 
litteras idmodi exarare detrectantem Parochum vel ministrum 
duo desponsorum testes accedent, eum ad extradandas testi-
moniales litteras provocaturi, quas si is nunc quoquo denc-
gaverit ab uno testium ad dandum eatenus responsum ultro 
provocabitur, u t rum impedimentum quodpiam circa inten-
tum matrimonium denuntiatum fuerit ne nec '? Super dato 
vel denegato responso testes testimonium dabunt, quod di-
missionis vicem plene supplebit. 

Quod lex novellaris ultro statuit, nimirum ut Parochus 
vel minister denuntiatum sibi matrimonii impedimentum 
reticens, praeter poenam disciplinarem a concornonto eccle-
siastica potestate dictandam insuper muleta pecuniaria us-
que summám 500 florenorum et carcere, qui ad sex usque 
menses protendi possit, plectatur, confidimus in Domino, 
nullum unquam futurum esse Catholicum Sacerdotem, qui 
his poenis se dignum reddat. Lex enim Ecclesiae, quae 
praecipit, ut detecta vel denunciata impedimenta matrimonii 
ad superiorem deferantur, sub gravi obligat ; cui non pro-
pter iram sive poenam, sed propter conscientiam promtissi-
mum exhibendum est obsequium. Mixta matrimonia, si illis 
nullum obstet impedimentum, praeter veti tum mixtae reli-
gionis desponsornm tam coram parocho partis Catholicae, 
quam coram pastorc partis acatholicae valide contrahi posse 
nemini apud nos ignotum est. Dum igitur lex novellaris hoc 
idem deciarat, nec quidquam novi statuit, nec quod indisci-
plinam Ecclesiae apud nos vigentem impingat. 

I I I . Gravissimam mutationem introduxit lex novella-
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ris circa educationem prolium e mixtis matr imoniis proge-
ni ta rum. Artic. 26. a. 1790. §. 15. s ta tu tum fui t , ut pro-
ies ex mixtis matrimoniis susceptae, si pater catholicus fuer t, 
illius religionem sequi obligentur, si vero mater fuerit ca-
tholica, tune proies masculae patr is religionem sequi possint. 
Artic. 3. a. 1844. nihil plane circa praecitat i articuli dispo-
sitionem mutavi t . Lex novellaris decernit, ut proies e mixtis 
matrimoniis progenerandae fllii quidem patris, et filiae ma-
tr is religionem sequantur, et quosvis huic dispositioni con-
trarios contractus, quasvis contrar ias ordinationes, aut re-
versâtes pro invigorosis coram ju re declarat. L e x eadem 
porro disponit. quod stabilitam sic religiosam prolium edu-
cationem nec mors , nec vinculi matrimonii dissolutio 
al terare valeat. Eandem porro normam praescribit quoad 
religiosam educationem prolium per subsequens paren-
tum matr imonium leg i t imatarum, quemadmodum etiam 
quoad religiosam educationem prolium extramatr imonium 
progen i t a rum, sive il logitimarum, si illae a pâtre pro 
suis recognoscantur, quae secus in religione matris edu-
candae erunt . Declarat l a x , quod parentum altero ad 
aliam religionem transeunte, proles, quae nondum septi-
mum aetatis annum at t igerunt , j u x t a sexum susceptam pa-
rentis fidem sequantur. De infantibus expositis, vel quorum 
parentes generatim non noscuntur, disponit lex, u t ii in re-
ligione illorum educentur, a quibus adoptantur , si vero ad 
hospitium hujusmodi parvulis sustentandis destinatum rece-
pti fuerint, hocque hospitium sit alicui confessioni proprium, 
in hac confessione, si denique neutrum horum obtineat, in 
illa religione educentur, quam major pars incolarum in loco, 
quo infans repertus est, profitetur. 

Haec sunt, quae lex civilis de educatione prolium e 
mixtis matrimoniis progenitarum disponit ; partem tamen 
catholicam, quae mixtum matrimonium contraint, coram 
Deo et conscientia gravis manet obligatio omnes proles 
in catholica religione educandi. Adusque catholica omnium 
prolium educatio obtineri ac in tuto locari poterat ; cum 
enim civilis lex patris catholici, in mixto matrimonio viven-
tis, omnes sine discrimine sexus proles in catholica patr is 
religione educandas jusserit , patris vero acatholici masculas 
proles in acatholica patr is confessione educari non praece-
perit, sed dumtaxa t permiserit, catholicae sponsae non fui t 
adempta occasio obtinendi, ut omnes proles in catholica re-
ligione educentur. Post hanc legem obligationi huic, quam 
Deus et Ecclesia imponit parentibus, satis facere ad mixta 
connubia convolaturi aegre poterunt . Unde consequitur, 
quod catholici fideles sine manifesta conscientiae suae lae-
sione hujusmodi matrimonia inire haud possint, si tamen 
non obstantibus parochi monitis talia matr imonia con-
t raxer in t , sibi omnino tr ihuendum habean t , quod be-
nedictionem nuptialem impetrare non valeant, quae im-
pertiri nequit nisi iis, qui conditionibus ab Ecclesia prae-
stitutis satisfaciunt, qua rum praeeipua est, securitas de 
omnibus prolibus in catholica religione educandis. Ob defe-
ctum hujus de omnium prolium catholica educatione securi-
tatis mixtis matrimoniis benedictio in Ecclesia impendi ne-
qui t ; fieri nihilominus poterit, ut matr imonium mix tum 
coram parocho catholico cont rahatur , qui sponsis volenti-
bus, matrimonio passive assistet, cujus passivae assistentiae 

praestandae modum praescribunt instruetiones die 22-aJuli i 
1840. et i terum die 16. Novembris e. a. editae, quarum reli-
quae etiam dispositiones, quae nimirum ad Sacramenti Poe-
nitentiae disponsationem, et impertiendam mulieri post par-
tum benedictionem referuntur, ad amussim observentur, 
est necesse. 

Si vero desponsi ab aeeeptanda passiva assistentia pror -
sus alieni forent,et ad illam declinandam non obstantibus paro-
chi monitis ministrum evangelicum fine contrahendi coram 
ipso matrimonii adiré mallent, in hoc suo proposito impediri 
non possunt, prout nec adusque poterant, quandoquidem 
matr imonia mixta etiam coram ministro par t is evangelicae 
valide apud nos ineuntur . 

IV. Vi artic. 26, 1790. §. 17. Augus tanae et Helveti-
cae Confessioni addicti festivitates Catliolicorum quoad fo-
rum externum, non tamen in privatis, ubi, praeter strepito-
sos, quivis alii labores peragi poterant, ad evitandas publi-
cas ofensiones observare debebant, quam obligationem lex 
novellaris sustulit, qua non aliud statuitur, quam ut festis 
diebus in vicinia templi, et occasione processionum ecclesia-
sticarum iis in foris ac plateis, por quas processiones ducun-
tur , removeantur ea omnia, per quae r i tus religiosus t u r b a r i 
posset. 

Parochorum erit pastorali suae sollicitudini commis-
suin fidelem populum adhortar i ac commonere, ut dies festos 
omni studio ac pietate sanctificet abstinendo a servilibus 
operibus, eaque omnia adimplendo, quae ad Dei cultum ob-
sequiumque diebus festis praestanda esse, Religio nos docet, 
et Ecclesia praecipit . „Neque enim, dicente Benedicto X I V . 
dies festi ad id instituti sunt, ut Christ ianus populus epulis, 
ebrietatibus, aliisque idgenus liberius vacet, sed ut fideles 
in precibus divinisque laudibus fréquentes et assidui sint, ut 
Ecclesiis intersint, Sacramenta ad animao vulnerum cura-
tionem insti tuta adhibeant, seduloque se exerceant in iis 
operibus, quae veram pietatem continent." Cons t : Nihil 
profecto. — Lege novellari diebus Dominicis omnes publici, 
nec inevitabiliter necessarii laboros prohibontur, hu jus exe-
cutionem procurare ad partes pertinet civilium Magi-
s t ra tuum. 

V. Denique e dispositione novellaris legis in coemete-
riis diversarum religiosarum communitatum membra mixt im 
et sine impedimento sepeliri possunt. l is in locis, in quibus 
quaevis ibidem existens religiosa communitas proprium coe-
meterium habet usus ratione sepulturae adusque vigens, 
posthac etiam vigebit. Experient ia autem docebit, an et 
quibus in locis praescribere adhibereque oporteat r i tum in 
singulis casibus benedicendi in com muni coemoterio fossam 
recipiendo defuncti Catholici corpori destinatam, quo nimi-
rum satisfiat pristino voto Sanctae Matris Ecclesiae, quae 
ut teneram suam sollicitudinem, filiorunique suorum etiam 
dignitatem evidentius Oátenderet : corpora fidelium in Do-
mino defunctorum in loco ad hoc specialiter destinato, et 
precibus sacrato sepeliri voluit, donee verbo vir tut is Dei ad 
vitam aeternam in gloria resurrectura sunt. 

VI . Alia lex ad judicatum in causis divortialibus ac 
vincularibus mixtorum matrimoniorum refer tur . Ecclesiae 
Catholicae de hoc objecto doctrinam dogmatice definivit SS . 
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Concilium Trident inum: „Si quis dixarit," quae quidem 
definitio etiam causas matrimoniales mixtae religion's de-
sponsorum respicit. Mirum proinde non est dictamine etiam 
Artie. 26. a. 1790. §. 17. causas matrimoniorum tameorum, 
quae j am tempore, quo ilia inita sunt, mixta erant, quam 
etiam eorum, quae alterutrius partis ad sacra Catholica 
transitu mixta effecta essent, cum utrobique de veri nominis 
Sacramento agatur, sedibus Catholicorum spiritualibus apud 
nos delata fuisse. Per noveilarem legem pro hujusmodi causis 
cognoscendis duplex forum stabilitur, pro parte nimirum 
catholica spirituálé catholicum, pro parte vero a catholica 
forum illud, ad quod causae matrimoniales acatholicorum 
pertinent, quod apud nos in Hungaria forum civile est. Son-
tentia itaque in foro civili pronuneiata controversam causam 
dirimet tantum pro conjuge acatholico. Suapte intelligitur 
forum spirituálé secundum principia acatholicorum propo-
sitam causam cogniturum ac decisurum esse. Unde sequitur 
fieri facile posse, ut matrimonii vinculum sententia fori ci" 
vilis dissolvatur, in foro autom catholica non dissolvatur 
quandoquidem acatliolici pluribus e causis matrimonii vin-
culum dissolvant, pro Catholicis autem stet illud Domini 
„quod Deus conjunxit, homo non separet." Videant itaque 
catholici in mixtis connubiis viventes, aut posthac victuri, 
cuinam periculo matrimonium suum remque suam famili-
arem objiciant. Non jam ipsis opitulabitur iiiipodimcntuiii 
ligaminis, quod ad' usque mixta etiam matrimonia affecit, 
atque impedivit, quominus acatholicus conjux divortium 
sive totale sive partiale aliis e causis sollicitare potuerit , 
quam quae etiam catholicae part i divortii petendi jus tri-
buerunt. 

Vinculi matrimonialis securitas pro parte catholica 
non amplius firmis Ecclesiae Catholicae principiis innititur ; 
liberum enim est acatholicae parti divortium suis e princi-
piis sollicitare. 

Sententia quidem in foro non spirituals catholico lata 
catholicum conjugem non obligat. Hinc tamen parum aut 
nihil consolationis in ipsum redundabit, quandoquidem pars 
acatholica, soluto pro eadem per forum suum vinculo e cau-
sis, ob quas illud pro parte catholica solvi nequit, libere ad 
alias naptias convolabit, catholica parte vinculo ligata ma-
nente. Haec cum ita sint DD. Curatorum erit, curae suae 
creditum fidelem populum de tenore praecitatae legis edo-
cere, ne nimirum ullum Catholicorum lateat deteriorem 
redditam esse conditionem partis catholicae in matrimonio 
mixto viventis quam illa staute §. 16. a. 1790. fuerit. 

Si unquam alias, nostris profecto diebus ad summas 
catholici populi indigentias pertinet, ut sedulo ac solide de 
matrimonio instituatur, „quod docente S. Thoma (in 4. dist. 
26.) institutum fuit in officium naturae in statu innocentiae ; 
deinde illi in statu naturae corruptae additum fuit, ut esset 
in remedium ; et tandem in lege nova a Christo institutum 
fuit in Sacramentum." Hoc magnum in Christo et in Eccle-
sia (Ephes. 5. 12.) matrimonii Sacramentum purissimi aeter-
nique amoris mysterium exprimit, quo Christus dilectam e 
proprio latere efformatam Sponsam, Ecclesiam nompe, non 
habentem maculam neque rugam prosequitur. Itaque, ne a 
filiis Sanctorum celebretur matrimonium more gentium, 
quae ignorant Deum, sacri Curiones frequentius edoceant 

fideles, qanta sit ejusdem Sacramenti dignitas, atque prae-
stantia, ut ita non humanam dumtaxat aliquam rem se ag-
gredi existimont, sed divinam, in qua singularis mentis inte-
gritás, et animi pietas requiritur, cumque difficile sit „bono 
peragi exitu, quae malo sunt inchoata principio" (can. 
principatus caus. 1. 9. 1.) moneant nupturientes, ut Sacra-
mentum et mysteria, quae in illo abduntur, prae oculis ha-
bentes, a peccatis omnibus emundati nuptias celebrent, quas 
in sanctificatione et honore (1. Thess. 4. 4.) habendas esse 
ab ipsa fide edocemur. Imprimis ad doctrinam Ecclesiae 
Catholicae de mixtis matrimoniis proponendam omni cum 
zelo, omnique cum pationtia incumbant sacri Curiones, ut 
fidelibus constet, ilia ab Ecclesia Catholica non approbari, 
sed ad praecavenda graviora scanda la ac mala nonnisi to-
lerari ; ut probe teneant, cujus reatus se participes faciant, 
hujusmodi nuptias cum violatione sanctionum canonicarum 
contracturi, cui periculo se, futuramque sobolem committant, 
et quae sunt similia. Ne autom haec ipsa institutio optato 
careat effectu, inculcare non desinent sacri Curiones fidei 
articulum de Catholicae fidei atque unitatis necessitate, ad 
consequendam salutem. Excitetur fidelis populus ad Catho-
licam fidem atque unitatem tamquam ad unicam salutis viam 
ardentiori usque studio custodiendam, atque adeo ad omne 
illius deserendae periculum vitandum. Quae quidem Catho-
licae unitatis tenendae necessitas, ubi fuerit impressa in 
cunctis fideliusn animis alteque defixa, baud facile deinceps 
irrita erunt monita, atque adhortationes, quibus ipsos aver-
tere conabuntur Curati ab idmodi matrimoniis. (Gregor. 
XVI. in Brevi ddto 27. Maji 1732. dimisso.) 

Quae porro ad observantiam praecitatarum legum 
attendenda sunt, ex illorum contoxtu patebit, qui iccirco 
istliic advolvitur. 

Datum Strigonii, die 30. Docembris, 1868. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
PARIS. (Vége.) Vajha Francziaország katholi-

kusai kissé mélyebben szívnák be magokba azon tisztele-
tet, melyet az egyház a világi hatalom iránt mindig tanú-
sított ; s vajha ne neveznék oly könnyen hizelgésnek vagy 
merő eszélyességnek a tiszteletteljes magatartást , melylyel 
a püspökök a fejedelmek irányában viseltetnek és nyilat-
koznak ; miután maga a pápa is, jóllehet egyiköknek sem 
alattvalója, nem csekélyebb tisztelettel szokott fordulni a 
világi hatalom személyesitöihez. Ha rosszul szolgáljuk az 
államot, midőn jogait túlozzuk ; szintúgy rosszul szolgál-
juk az egyházat is, midőn oly hivatást tulajdonítunk neki, 
melylyel nem bir és oly tevékenységet igénylünk számára, 
melyet nem óhajt gyakorolni. A társadalmi rend tökéletes-
sége nem abban áll, hogy minden az egyház által történjék 
s a világi hatalom paralyzálva legyen a szellemi hatalom 
által. Azt akarni értésül adni a fejedelmeknek, hogy nam 
többek egy náloknál magasabb hatalom ügynökeinél, kik 
azért viselik a kardot, hogy tar tsák fenn annak rendjét és 
sújtsák azokat, kik azt megzavarják, több ellenséget, mint 
szövetségest szerez az egyháznak ; s annyi, mint igazolni 
az elfogultságot és bizalmatlanságot, melyet a ravasz poli-
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t ika folyvást besúgott a fejedelmeknek s mely a két ha-
talom szövetkezésének legnagyobb akadályát képezte 
mindig. 

Bármit mondjanak is a tényleges világi hatalmak 
átalános liitetlenségéről, mi azt állítjuk, hogy ép most van 
legkevésbbé helyen tanelvileg csökkenteni akarni azok ha-
talmát, miután a világnak soha nagyobb szüksége nem 
volt e két hatalom szövetségére, melyet Isten annak kor-
mányzására rendelt. Ha a társadalomnak mikép azt az 
egyetemes kereszténység hiszi és reméli, megmentetnie és 
az egyháznak diadalmaskodni kell : ugy bátran kimond-
hatjuk, hogy ez csak a kettőnek még szorosabb egyesülése 
által történhetik ; mert ezek a rendnek feltételei. Ahelyett 
tehát, hogy akár egyikének, akár a másikának hatalmát 
és jelentőségét csökkentjük, — iparkodjunk inkább ne-
velni mind a kettőét ; és magának az elveszhetlen hatalom-
nak érdekében is mutassuk ki a másikának, mely eltéved-
het, mennyire árt önmagának, midőn túllépi az isteni ki-
nyilatkoztatás és maga a dolog természete által is neki ki-
tűzött határokat. 

Sokat beszéltek már, és nem ok nélkül, a hatalom ab-
solutismusa ellen. Egy kissé több elmélkedés, és kevesebb 
forradalmi szellem mellett talán felismerhették volna elemét 
és szülőokát az absolutismusnak, mely jelenleg csaknem 
Európaszerte uralkodik. 

Elismerjük hogy nagy és fontos kérdés ; de azon tár-
sadalomban, melyben uj jogot szabad kikiáltani, meg leend 
engedve az is, hogy mi, az örök jog párthivei, nyíltan ki-
mondhassuk mennyire eltért a jelen monarchiai jog a ter-
mészet és keresztény jogtól , mely annyi századokon át 
uralkodott Európában s mindannyi népeit egy egységes 
köztársaságban, a „keresztényjköztársaságban" egyesítette. 

V E G Y E S E K . 

— A fm. herczeg-primás a karácsonyi ünnepekre az 
esztergomi szegényeknek 200 forintot méltóztatott ado-
mányozni. 

— igen üdvösen cselekesznek több helyütt a képvi-
selő-választók, hogy jelöltjeiket fölszólítják, hogy nyilatkoz-
zanak : valljon minő magatartásúak fognak lenni az ország-
gyűlésen a kath. érdekekre nézve ? Egykét kielégítő nyi-
latkozat történt már. Sorsosinknak kötelmök a választókat 
ily nyilatkozatok sürgetésére figyelmeztetni, buzdítani. 

— A török imanok szent hadat hirdetnek a görögök 
ellen. Különösen Sami-Yerli-Effendi legközelebb Konstan-
tinápolyban arra tüzelte hallgatóit, hogy ragadjanak fegy-
vert a moliamedanismus védelmére és a mostani sultán kor-
mányának megdöntésére, mint a ki a giaurok kezében mái-
vak eszközzé lőn. A szónok azonnal elfogattatott, de be-
széde oly hatást tett, hogy már több népcsődület történt a 
fővárosban. 

— Nassau-tartományból 24,000 aláírással ellátott fo-
lyamodvány nyújtatot t be az országgyűlésnek a felekezeti 
iskolák megtartása mellett; még több is váratik. 

— A szentatya jövő aprilhóban ünneplendi aranymi-
séjét; számos országokban már előkészületek történnek, 
fölhívások intéztetnek a ri tka esemény kellő megörökíté-
sére ; föliratok, péterfillér gyűjtése stb. javasoltatik ; hisz-
szük, hogy nálunk is történendik valami. 

— A franczia császár a clerusnak az uj évi tisztelgés 
alkalmával ekkép válaszolt : „A papság szerencsekivánatai 
mélyen hatnak meg eügem mindenkor ; imáik gyámolyita-
nak és vigasztalnak bennünket. Azokból, mik történnek, 
láthatjuk, mily szükséges a kereszténység nagy elveihez 
szilárdan ragaszkodni mint melyek erényre tanítanak ben-
nünket, hogy boldogul éljünk, és a halhatatlanságra, hogy 
boldogul haljunk meg." 

— A belga koronaörökösről azon szép vonást közli az 
„Ung. Lld.," hogy súlyos betegségében 6000 frankot kért 
atyjától, ki midőn azt neki kézbesítette, kérdé : valljon 
minő czélra akar ja fordítani ezen összeget? „Két angyal-
nak akarom adni, feleié a szenvedő, kik szüntelenül körül-
lengik ágyamat," és ezt mondva átnyújtotta a 6000 frankot 
a két irgalmasnénikének, kik őt betegségében eddig ápolák. 
Szép elismerés, mely nagyobb dicséret és adomány a jó né-
nikékre nézve a 6000 franknál. 

— Azon alkalomból, hogy a leendő zsinat deczomber 
8-án fog megnyittatni, fölhozza az ,Unit. Cat t . / hogy ezen 
a napon még egy zsinat sem nyittatott meg. A nicaeai zsi-
nat ugyanis május hóban vette kezdetét 325-ben ; az I. kon-
stántinápolyi szintén májusban 381 ; az efcsusi 431-ki juni-
usban ; a II . konstantinápolyi 553-i májusban ; a III . kon-
stantinápolyi 680-ik septemberben ; a I I . nicaeai 787-ki 
septemberben ; a VI. konstantinápolyi ^69-i octoberben; I. 
laterani 1123-i nagyböjtben; II . laterani 1139-i nagyböjtben ; 
I I I . laterani 1179-i martiusban; IV. laterani 1215-i novem-
berben; I. lyoni 1245-i juniusban ; II . lyoni 1274-i májusban ; 
a viennei 1312-i octoberben; a florenczi 1439-i juniusban; 
V. laterani 1512-i májusban; és a tridenti 1545-i deczem-
ber 13-án. 

— Kinek tegyünk vagy hogyan tehetnénk eleget ? T. 
előfizetőink közül az egyik azt kivánja, hogy mellőzve egy-
házunknak más országokban és világrészekbeni viszonyait 
leginkább a magyar egyház ügyeivel foglalkozzunk; a má-
sik a napi lapokból elegendőleg értesülvén hazánk egyházi 
és politikai ügyeiről inkább szeretné, ha a világegyház ese-
ményei tárgyaltatnának még bővebben. Az egyik óhajtja, 
hogy uj körülmények merülvén föl minden áron azok 
kiegyeztetésének eszközlése legyen a lap czélja: a 
másik pedig csak a régi , az előbbi állapotok dicsére-
té t kivánja minél többször mint az egyházra nézve 
legjobbat hallani , olvasni. Ezek szellemi követelések, 
ezekhez járulnak az anyagi levonások; a könyvárusok az 
előfizetési összegből ezelőtt is lehúzták 10—15 százaléku-
kat, most már a pósta-hivatalnokok is ezt teszik; 21 frtból, 
például, levonnak az expeditioért 3 forintot ; mire a pénz a 
szerkesztők kezébe jut, ugyan csak meg van dézmálva ; ezt 
el kell tűrni ; de az előbbit mikép lehet kiegyenlíteni ? 

Kegyes adakozás. 

Jézus nevenapján Jézus földi helytartójának R. Gy. Pestről 3. frt. e 

Szerkesztői tudósitás. 
F r a t r i b u s i n d i s p e r s i o n s : Az apologiákat küsz önjük ; 

oly ellenfél irányában elég, a mit válaszoltunk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos F0LLÁE JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. 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 (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, január. 20-án. I. Félév. 1869 

T A R T A L O M : A katholikus egyház Amerikában. — 
XXXVII I . törvényczikk a népiskolai közoktatás tárgyában. 
— Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. — 

A kath. egyház Amerikában. 
V. 

Szoros értelemben vett egyh. javak vagy vagyon 
az Unióban nincs, só't nem is lehet. A törvény~'előtt 
minden tulajdon csak állam- vagy magánbirtok, és 
csakis vevés, természetes örökösödés vagy hagyo-
mány által szerezhető, még pedig oly egyének által, 
kiket az állam mint arra képeseket elismer. Ezen 
eset nem forog fön a püspöknél vagy áldozárnál mint 
olyannál, minthogy ő csak mint polgár jön tekin-
tetbe: és a mi vagyona van, az a törvény előtt csak 
magánvagyon. Ez áll a kegyes alapítványokra, egy-
házi társulatokra, intézetekre, növeldékre nézve is; 
hacsak hasonló egyletek nincsenek az államba be-
keblezve és ez által képesittetnek, hogy mint olya-
nok valamit szerezhetnek, örökölhetnek vagy másra 
is átszármaztathatnak. Ha ily társulat nincs az ál-
lamba bekebelezve, birtoka törvényszerüleg a társu-
lat főnökére vagy a község valamely más tagjára ad 
personam vihető át. 

A mi az incorporatiot vagy bekeblezést illeti, 
ez különös tárgyalást igényel, mely által valamely 
templom, collegium, kolostor vagy más intézet, sőt 
egész község is törvényszerüleg ugy igtattatik az 
államba, hogy az ily templom stb. mint erkölcsi sze-
mély tekintetik,az állam védelmében részesül,rendesen 
választott elöljárói által a magánszemélynek minden 
jogaiban részesittetik, (épen ugy, mint a biztositó és 
egyéb társulatok) bizonyos összegig örökölhet, szerez-
het,és a szerzeményt minden szabályszerüleg választott 
elöljáróságára átszármaztathatja. (Az a fölött kiállított 
okmány „Charterének neveztetik) Szerzetes testüle-
teknél ezen bekeblezés annál könnyebb, minthogy 
nálok a törvény által igénylett elöljáróságot főnökük 
képviseli és a testület birtokkezelési jogát reá viszi át. 

Mivel azonban az állam részéről az által a biztosí-
tott védelemből és azon felügyeletből, mely alá ekkép 
az ily testület helyeztetik, könnyen gyámkodás, meg-
adóztatás vagy más megrövidítés kisértethetnék meg : 
azért ily bekeblezés kath. társulatoknak, templomok-
nak vagy községeknek nem mindig ajánlható, és az 
egyes püspököknek bölcs belátásától függ, valamint 
a szerzetes főnököknek körültekintésétől is, valljon 
ily bekeblezés kikérendő-e és mikor? 

A püspök a hozzátartozó, de be nem keblezett 
templomokat stb. egyedül végrendelet által származ-
tathatja át utódjára. Ezt azonban név szerént kell 
megemlíteni a végrendeletben, minthogy az utolsó 
akaratnak az utód javára való határozatlan kifejezése 
annak neve tüzetes kijelelése nélkül jogérvénynyel 
nem bír ; ellenkező esetben a templomvagyon a fis-
cusra száll át. A püspökök közt égyedül a baltimo-
rei bír, régiebb időtől fogva már, corporativ jogokkal 
ugy, hogy nem csak a katholikus püspöknek, mint 
olyannak, hanem szakadatlan birtoklása is minden 
az ezen államban levő egyházi vagyonnak részére 
törvényileg biztosítva van. A többi államokban a 
templomok stb. vagyona csupán a koronkénti tulaj-
donosnak személyiségén nyugszik, és emelkedik 
vagy csökken, a mint az több vagy kevesebb mód-
dal bír, névszerént ha a telkek vásárlása vagy az 
épületek emelése mindjárt kezdetben adóssággal vagy 
anélkül történik. Szomorú tapasztalat azonban, hogy 
kivéve jó nagy számú templomokat a marylandi állam-
ban, a többiek nem csekély adóssággal vannak ter-
helve; sőt azon templomok tartatnak gazdagoknak 
melyeknek, vagyonuk épen nem levén, adósságuk 
nincsen. 

A baltimorei negyedik tartományi zsinat az 
egyházi vagyon biztositására határozott szabályt ho-
zott , mely a Propagandának 1840-i dec. 4-ről kelt 
határozata által is csekély módosítással helybenha-
gyatott. E szerént mindegyik püspök vagy egyházi 
előljáró hivatalába való lépésekor köteles azon püs-
pökötvagy elöljárót, vagy azok helyettesét, mint örö-
köst megnevezni, kire az ő halála után az egyházi va-
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gyónnak át kell szállania. Ily végrendelet két pél-
dányban állítandó ki ; az egyiket megtartja a vég-
rendelkező, a másik a baltimorei érsek, tulajdonkép 
most már az illető metropolita által a legöregebb 
püspöknek adatik át megőrzés végett. A végrendel-
kező a leendőd quasi-örököst minderről értesiti és 
inti őt, bogy az egyházvagyonra fölügyeljen, mig a 
szentszék a testator helyett utódot választand, kinek 
azután hiven átadandó leszen minden törvényesen 
kiállított okmányban. A quasi-örökös köteles is az 
utódnak pontosan számolni a vagyon időközi keze-
léséről az elhunyt halálának napjától egész az utódnak 
történt átadás napjáig. 

A források, melyekből az Unióban az egyházva-
gyon csergedez, különösen az európai missioegyletek 
által gyűjtött kegyadományok. A lyoni missioegylet 
az Egyesült-Államok egyházainak évenként mintegy 
650,000 frankot utalványoz; a müncheni Lajos-egy-
let 50 —100,000, az osztrák Lipót-egylet 15 — 25,000 
forintot. A Lipót-egylet adományai majd mind, a 
Lajosegyleté teljesen a német missiok javára küldet-
nek, a lyoni pedig a francziákat gyámolitja. A salz-
burgi egyházi lap minden évben, ha ezen tárgyra 
kerül a szó, méltán panaszkodik, hogy a Németor-
szágból felyó ádományok sem nem elegendők, sesn 
nem osztatnak szét bizonyos, megállapított terv 
szerént. 

A helyi pénzforrások a következők: a székektől 
járó dij, az offertorium pénz, hagyományok vagy 
ajándékok. A templombani székek, tudnillik mintegy 
árverés utján egy negyed, fél vagy egész évre, vagy 
élethossziglan is kibéreltetnek. A ki tulajdonosa a 
templomnak, az huzza ezen jövedelmet, de ebből kell 
részesítenie a püspököt, ellátnia a templomszolgát, 
az isteni tiszteletre szükséges költségeket fedezni, a 
templomot jó karban tartani és az adósságot fizetni a 
kamatokkal együtt. 

Az oblatumok vasár- és ünnepnapokon gyűjtet-
nek a templomban Credo alatt, néhány evvel megbi-
zott laicus által. Ha tetemesb költségről van szó, pél-
dául templom- vagy collegium-épitésről, aláírás 
rendeztetik ugy, hogy a püspök vagy az áldozár, ki 
az épitést inditványozza, házról házra jár egy jegy-
zékkel, melyen az egész javaslat tüzetesen le van 
irva és mindenkit, kinek a jegyzéket bemutatja, kér, 
hogy e jótékony czélra valamit adakozzék. Az ily 
vállalat rendesen jó eredménynek 'örvend, és nem 
ritkán történik, hogy protestánsok is nagylelküleg 
járulnak adományaikkal a vállalat létesítéséhez. 

Egyéb adományok egyházi czélokra az egyletek 

által gyűjtetnek, melyek czélul tűzik ki magoknak 
valamely templom építésének előmozdítását, vagy a 
templomok diszitését, egyházi készletek beszerzését, 
árvaházak segélyezését stb. ; továbbá végrendelet-, 
hagyományozáson kivül igénybe vétetnek hangver-
senyek, művészeti academiák és az úgynevezett 
fa irs-ek is, melyek abból állanak, hogy a különféle 
jótevőktől valamely intézetnek ajándékozott mű- vagy 
munkatárgyak kiállíttatnak, és mintegy árverés utján 
a legtöbbet Ígérőnek engedtetnek át. 

Mindebből világos, hogy az Unióban a clerusnak 
és templomoknak jövedelme igen precarius, minthogy 
legnagyobb részt a magánjótevőségtöl függ. Minthogy 
itt nincs fejedelem, ki templomokat épitene, kolosto-
rokat, növeldéket, collegiumokat, iskolákat, kórodá-
kat alapitana vagy adományozna meg; minthogy a 
clerusnak nincs biztos alapja a püspökségeknek vagy 
plebaniáknak jövedelmében; minthogy a hivők magok 
is, többnyire idegenek, azért jőnek Amerikába, hogy 
szegény anyagi helyzetükön segitsenek és tehetsé-
gűkhez képest tehát csak csekélységgel járulhatnak 
a legszentebb ügyhez is : azért az ottani egyház még 
most is mindig kénytelen a kath. Europa segítségét 
igénybe venni, melynek ez némileg kötelessége is, 
minthogy már számtalan gyermekét oda küldötte és 
küldi is folyvást. 

Az egyházi vagyon kezelése jelenleg, csekély 
kivétellel, egészen a püspök köréhez tartozik. A ki-
vételeket a trustees-ek intézményé okozza. Ezek va-
lamely egyházi községnek szabadon választott laicus 
elöljárói, kikre különösen az egyházi vagyon kezelése 
van bizva. Ezen rendszernek alapja a democraticus 
elvekben rejlik. Először a bevándorlott non-confir-
misták [alakították, azután a congregationalisták és 
presbyterianusok, kiktől minden vallásfelekezetre át-
ment. Czélja ezen intézménynek az volt, hogy az egy-
házakba becsempésztessék a világi kormány és hogy 
a papok teljes függésbe tétessenek a község tagjaitól. 
A kath. egyház gyengeségében, kezdettleges állapo-
tában azonnal nem védhetvén magát és a körülmé-
nyek is mostohán szövődvén, annak tagjai is utánoz-
ták a prot. egyházak ezen rendszerét, és magok ke-
zelték a templom vagyonát. Mily czélszerütlen 
azonban ily eljárás a kath. egyházban, mily 
könnyen nyújt alkalmat versengésre, szakadásokra, 
könnyen átláthatni a dolog természetéből, de tanusitja 
más is. 

A trustees-ek, mint bizalmi férfiak a községtől 
választatnak szótöbbséggel, minden 21 évet megha-
ladott férfiú bir szavazati joggal. A trustees-ek szá-



mánakpáratlannak kell lenni,de nem szabad 9-nél töb-
bet, 3-nál kevesebbet választani ; az egyik elnök, a má-
sik titkár, a barmadik kincstárnok stb. Igen természe-
tes,hogy itt is, mint máshol, nem mindig a legügyesebb, 
legjobb emberek választatnak, hanem a legszájasab-
bak, nem egyszer közömbösek és hitetlenek, kik csak 
külsőleg szinlelik a vallásosságot. Ezen bizalmi fér-
fiak korlátlanul kezelik az egyházak vagyonát, és az 
egyház egész külső kormányzata kezökben van. Nem 
ritkán eltulajdonítanak valamit a vagyonból, kényök 
szerént engedélyezik vagy megvonják az isteni tisz-
teletre szükséges költségeket, szeszélyök szerént ren-
dezik a papok fizetését, kiket sokszor csak ugy te-
kintenek, mint általok fizetett hivatalnokot; sokszor 
a pap, mester, orgonista választását is bitorolják 
magoknak. 

Ily és hasonló túlkapások némi meggátlása vé-
gett a baltimorei I. tartományi zsinat 1829-ben a 
következő határozatokat hozta: „Tekintve azt, hogy 
többféle viszályok és rendetlenségek támadtak a me-
gyékben az által, hogy laicusok, különösen a truste-
es-ek bitorlólag patronatusi jogot, vagy, a mi még 
csudálandóbb, azon jogot tulajdonították magoknak, 
hogy az egyházakhoz és missio-állomásokhoz papokat 
alkalmaznának, vagy azokat a püspök ellenére ön-
hatalmilag választják, az egyházi tisztkedés gyakor-
latát nekik megengedik, vagy azon papokat elfogadni 
vonakodnak, kiket a püspök helybenhagyott és kül-
dött; vagy az ilyeneket hivataluk teljesítésében gá-
tolják az által, hogy az eltartásukra szükséges esz-
közöket tőlök megtagadják : szem előtt tartva VIII. 
Piusnak, XII. Leónak iratait és a Congregationak 
illető határozatait, kinyilatkoztatjuk: hogy a laicu-
soknak azon joga, melynél fogva áldozárokat alkal-
maznak, őket lemondásra kényszeritik vagy elmoz-
dítják, egyházunk tanításával és szokásaival teljesen 
ellenkezik; nyilvánítjuk továbbá, hogy semmiféle 
patronatusi jogot, legyen az bár mily minőségű, és 
melyet a canonok elismernének olyan gyanánt, mely 
a trustees-eket vagy más személyeket és társulatokat 
megilletne, ezen tartományban el nem ismerünk. 
Szintúgy kinyilatkoztatjuk, hogy nincs joguk, a bármi 
néven nevezendő egyházi vagyonnak hová és mire 
fordítására." . . . „Kinyilatkoztatjuk, hogyha a község 
vagy a trustees-ek vagy valamely társulat az Or-
dinarius ellenére továbbra is megtartana oly papot, 
ki vagy föl van függesztve vagy jogosítványait el-
veszté; ugy szintén, ha azon papot, ki a püspök jó-
váhagyásával gyakorolja hivatalát, abban gátolná, 
ellene nehézségeket görditene, a szükséges eltartási 

eszközöket tőle megtagadná: az egyház, ha minden 
más mód már hasztalannak bizonyult, interdictum 
alá fog vettetni." 

A trustees-ek igen nagy elszaporodásának lehető 
meggátlása végett, és hogy ily veszélyes rendszert 
gyökerében támadnának meg, az amerikai püspökök 
elhatározták : hogy a dioecesisben levő minden egy-
ház ezután a püspökhez tartozzék ugy, hogy midőn 
a templom átadatik a püspöknek, mintegy mégvételi 
levél állittassék ki, mely által a püspök képesittetik, 
hogy a kezelő tanácsot vagyis trust-ot maga szervez-
heti. E végből ő a községtagokbői kiválasztja az 
alkalmas tanácsnokokat, kik a plebanus fölügyelete 
és a püspöknek benyújtandó számadás terhe alatt 
kezelik a templom vagyont, és szükség esetében ál-
tala le is tétethetnek. Hogy azonban az egyes köz-
ségeknek, melyeknek egyházi vagyona ekkép némi-
leg a püspök magán-vagyonává válik, kellő biztosí-
ték nyujtassék, hogy az általok épített vagy alapitott 
templom nem adatik át más községeknek vagy nem 
fordittatik valamely profán czélra és igy nem vona-
tik el vallási rendeltetésétől: a vételi vagy átadási 
okmányba mindig beigtattatik a clausula: N. kath. 
község használatára; mi által, habár a benemkeble-
zett község a törvény előtt nem létezik, a község 
még is jog- igényt tarthat az egyházi vagyonra, me-
lyet a püspöknek átadott. Ily módon a kath. colle-
giumok tanintézetek is magán javai a püspöknek, és 
változás esetére a fönebb jelzett módon szállnak át 
az utódra. 

Minekutána a püspökök ekkép a szentszék 
helybenhagyásával elhatározták, hogy jövőre sem 
templomot nem szentelnek föl, sem az isteni szolgála-
tot abban meg nem engedik ily okmány nélkül 
kezdetben több község vonta magára az interdictu-
mot ; jó ideje azonban, hogy minden rendesen foly. 
Az 1820-tól ujonan alakitott megyékben többé nin-
csenek trustees-templomok, a régiebb megyékben 
pedig legalább az ujabb egyházak mentek igy át a 
püspök birtokába. Az emiitett visszaélés legtovább 
a new-yorki államban garázdálkodott. Az itteni. 
1842-ben tartott első megyei zsinaton Hughes püs-
pök erélyesen követelte, hogy minden ujabban épült 
templom a püspöknek adassék át és rendelé : hogy 
sem község, sem laicus társulat vagy megyebeli pap 
sem birhat saját nevére bár mily nemű egyházi va-
gyont, templomot vagy házat, melyet a hivők neki 
vagy utódjának általában vallási szolgálatra de nem 
személyére adnának át, hanem minden ily vagyont, 
melyet most birnak, vagy jövőre birtokolni fognának, 
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a megye ordinariusára kell átszármaztatni. A tru-
steesekre nézve pedig határozta, hogy ne merészelje-
nek az egyházi vagyonból a szokott szükségleteken 
kivül valamit a lelkész engedelme nélkül máshová 
fordítani: vagy annak beleegyezése nélkül valakit 
templomi szolgálatra alkalmazni, vagy a templomban 
és hozzá tartozó más helyen világi gyülekezeteket 
tartani, a templom székeit nyilvánosan árverezni, 
hacsak a templom végső szüksége ilyesmit nem 
kivánna! 

Még néhány év előtt, midőn a knownothings-ok 
részéró'l a katholikusok zaklatása divatban volt, a 
new-yorki türvényhozás ugyan oly értelmű rendele-
tet bocsátott ki, hogy egyedül a községek, nem pedig 
a püspökök kezelnék az egyházi vagyont : mivel 
azonban a püspökök ezután sem változtattak semmit 
előbbi eljárásukon, 1864-ben ezen rendeletet ismétőn-
kényt vissza vonta.Ugyanazon esztendőben a new-yor-
ki tartományi zsinat pontosan meghatározta a trustees-
ek kellékeit, jogait és kötelmeit, névszerént, hogy, ha 
a lelkész és trustees-ek közt visz ály támadna, az ügy 
a püspök elé terjesztessék, és ennek Ítélete döntő erő-
vel bírjon. Továbbá, hogy egyedül a püspöknek van 
joga lelkészeket alkalmazni vagy eltávolítani s azok 
diját meghatározni; végre hogy egyedül a lelkész 
jogához tartozik orgonistákat, templomszolgákat, tani-
tókat és karénekeseket s mindazokat kinevezni, kik 
a templomban végeznek valamely foglalkozást, 

Ez rövid vázlatban az amerikai egyház szerve-
zete; sok, előttünk majd 112m me gfoghatlan van benne 
de annyi igenis világosan kiderül, hogy a clerus ép-
pen nem bőkezű jogainak a világi hivőkre való átru-
házásában, azoknak megosztásában; és ha engedé-
kenyebb, annyira korlátolja, mérsékli adományát 
hogy a hatalom mindig az ő kezében marad. Mennyi-
ben czélszerü ezt máshol is utánozni vagy m it volna 
jó belőle máshová átültetni? a kor ésbölcseség na gy 
kérdése ! 1-k. 

XXXVIII. törvónjczikk 
a népiskolai közoktatás tárgyában. 

(Folytatás.) 
31. §. A szegénységüket kimutató gyermekek könyve-

ket ingyen kapnak az iskolától. 
32. §. Köteles a község a szükséges iskolai könyveket 

és tanszereket évenként előre beszerezni, a tanulók között, 
a tanítók által, számadás mellett, a szükséghez képest ki-
osztatni. E könyvek és tanszerek vételére az összeg a tandíj-
jal együtt szedetik be. 

33. §. A tanitó-dijazásról e tőrvény értelmében a köz-
ség gondoskodik. 

34. §. Egy tanitó 80 növendéknél többet rendesen nem 
taníthat. 

Rendkívüli esetekben az illető iskolai felsőség adhat 
reá engedélyt. 

35. §. A községi népiskolák terheit első rendben a köz-
ség viseli, mely e czélra minden kebelbcli vagy hozzátartozó 
polgárra és birtokosra külön adót vethet ki. 

Ez adó azonban az állami egyenes adóknak 5°/0-át nem 
haladhatja meg. 

36. §. Azon községi tagok és birtokosok, kik a jelen 
törvényben kijelölt kellékeknek megfelelő hitfelekezoti is-
kolát tar tanak fenn, csak annyiban köteleztetnek a köz-
ségi iskola fentartásához járulni, a mennyiben azon összeg, 
a melylyel saját hitfelekezeti iskolájok fenntartásához pénz-
ben vagy terményekben járulnak, egyenes adóik öt száza-
lékát nem meriti ki. 

37. §. Oly pusztai vagy majorsági birtokok, melyek 
külön adóközséget képeznek, de a törvényes kellékeknek 
megfelelő népiskolával nem birnak, s ilyennek felállítására 
a 44. §. értelmében som kötelezhetők, az illető törvényha-
tóság által egyik szomszéd községhez csatolandók, s annak 
iskolaterheit a 35. §. értelmében viselni tartoznak. 

38. §. Minden község, mely e törvény értelmében köz-
ségi iskolát állit fel, köteles fekvő birtokban vagy készpénz-
ben iskolai alapot alkotni, s azt évről évre lehetőleg 
szaporitani. 

39. §. Ez iskolai alapvagyon gyarapítása végett min-
denütt, a hol a tagosítás és a legelőelkülönités még ezentúl 
fog megtörténni, azon alkalommal a már fennálló vagy neta-
lán felállítandó községi népiskola számára a felosztandó kö-
zös területnek mindenki illetményébe aránylag beszámítandó 
legalább egy század része elkülönittetik. 

40. §. A 35. §. értelmében kivetett adó és a 39. §. sze-
rint alakított iskolai alapvagyon jövedelme csak községi 
iskola állítására és fenntartására fordittatik. 

41. §. A községi birtokrendezésnél, a közös terület-
ből a 39. §. rendelete szerint iskolai czélokra elkülönített 
rész jövedelme, a hol községi iskola jelenleg nem létezik, a 
törvény kellékeinek megfelelő felekezeti iskola vagy iskolák 
segélyezésére fordittathatik. Azon esetre, ha ilyen köz-
ségben utóbb községi iskola állíttatik, e törvény 40-ik §-a 
irányadó. 

42. §. Az iskolaépületek és tanitólak építése és fenn-
tartása is a községet illeti. 

43. §. Ha a község kimutatja, hogy szükséges nép-
oktatási tanintézeteinek e törvény szerént felállítására és 
fenntartására a kellő anyagi erőt nem képes egészen előál-
lítani, illető hatósága utján segélyért az államhoz folyamod-
hatik. A közoktatási miniszter a folyamodó községet az 
állam költségvetésében e czélra megszavazott összegből 
segélyezi. 

A. Elemi népiskolák. 
44. §. Oly községben, a hol a törvény kellékeinek 

megfelelő tanintézettel biró egyház vagy egyház hívein ki-
vül más hitfelekezethez tartozó, legalább 30 tanköteles gyer-
mek is van, a kiknek szülői a fennálló felekezeti iskolákat 
használni nem akarják : köteles a község közös népiskolát 
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állítani. Az ilyen községi iskola kötlségei mindenek előtt a 
község azon közös vagyona jövedelmeiből fedezendők, ame-
lyek iskolai czélokra rendelvék, és pedig oly arány ban,a minő 
arányban áll a községi iskolába járó gyermekek száma a fele-
kezeti iskola vagy iskolák növendékeiéhez. Azon községi la-

' kosok és birtokosok, kik a jelen törvben kijelölt kellékeknek 
megfelelő hitfelekezeti népiskolát tar tanak fenn, csak any-
nyiban köteleztetnek az ekkép alkotott községi iskola fenn-
tartásához községi adóval járulni, a mennyiben azon összeg 
amelylyel saját felekezeti iskolájok fenntartásához pénzben 
vagy terményekben járulnak, nem meriti ki egyenes adójok 
öt százalékát. 

45. §. Ott pedig, a hol a más hitfelekezetekhez tar-
tozó gyermekek száma a 30-at el nem éri, ezen gyermekek 
is, a mennyiben szülőik oktatásukról más uton nem gondos-
kodnának, a létező felekezeti iskolába fognak járni , s szü-
leik ezen iskola költségeihez ugyanazon módon és arányban 
fognak járulni, mint azon hitfelekezet tagjai, mely az isko-
lát fenntart ja . — Miért is ilyen helyeken a hitfolekezeti isko-
lában a hit- és erkölcstan tanitása bizonyos órákra szorítandó, 
mely idő alatt a más hitfelekezethez tartozó gyermekek sa-
já t hitfelokezetük gondoskodása folytán és felügyelete alatt 
fognak hit- és erkölcstani oktatásban részesittetni. 

46. §. Egymástól legfölebb fél geographiai mértföld 
távolságra levő oly községek, melyek saját erejökből nem 
képesek törvényszabta elemi népiskolát fenntartani, e czélra 
egyesülhetnek s közös elemi iskolát állithatnak, vagy kö-
zös népiskolai tanitót tar thatnak. 

47. §. A tanyai lakosok gyermekei oktatásáról azon 
községek kötelesek gondoskodni, melyekhez a tanyák tar-
toznak ; és pedig : a) vagy tanyai iskolák állitása által ; 
b) vagy oly határokban, hol a tanyáknak egymástóli távol-
sága miatt tanyai állandó iskolák e czélnak meg nem felel-
nének, járókelő (ambulans) tanitók alkalmazása által. 

48. §. Az elemi népiskolai oktatás két tanfolyamot 
foglal magában, úgymint : 1. a 6 évig tartó mindennapi, és 
2. a 3 évre terjedő ismétlő iskolai tanitást. 

49. §. A mindennapi iskolába tartoznak járni a 6-dik 
évöket betöltött gyermekek 12-ik évök betöltéseig. Kivéte] 
csupán azon gyermekekre nézve engedtetik, a k ik négyévi 
elemi oktatás után felsőbb tanintézetbe (polgári iskola, kö-
zép-iskola) lépnek, s ott legalább két évig tanulnak. 

50-. §. A 12-ik évet betöltött s átalában azon gyerme-
kek, k ik a mindennapi iskola egész tanfolyamát bevégez-
ték, az ismétlő iskolába kötelesek járni . 

Ha ugyanazon helységben hitfelekezeti vagy egyéb 
népiskolák is volnának, melyekben csak 6 évi tanfolyam 
van, azon iskolákból kikerül t gyermekek is 15-dik évök 
betöltéseig kötelesek a községi ismétlő iskolába járni . 

51. §. A szegénységüket kimutató gyermekek tandij t 
nem fizetnek. 

52. §. A tanórák száma a tanulókra nézve hetenként : 
a mindennapi iskolákban legalább 20. legfölebb 25. bele-
értve a hit és erkölcstant is, de nem értve ide a testgyakor-
latot és a mezőgazdasági vagy kertészeti gyakor la toka t . 

Az ismétlő iskolában hetenként télen 5. nyáron 2. 
53. §. A mindennapi iskolába járó növendékek 10 

éves korukig, a szünidő kivételével, télen nyáron egyformán 

tar toznak iskolába járni ; a 10 évesnél idősebb gyermekekre 
nézve azonban a földmiveléssel foglalkozó községekben az 
iskolai szék megengedheti, hogy a szünidőn kivül még két 
hónapig a legnagyobb munkaidőben csak vasárnapi isko-
lába j á r j anak . 

54. §. A szorgalomidő faluhelyen éven át legalább 
nyolcz, városban legalább kilencz hónap legyon. 

55. §. A községi elemi népiskolákban köteles tantár-
gyak : a) hit- és erkölcstan ; b) irás és olvasás ; c) fejbeli 
és jegyekkel való számolás, és a hazai mértékek és pénz-
nemek ismerete ; d) nyolvtan ; e) beszéd- és értelemgya-
korlatok ; f ) hazai földleírás és történet ; g) némi általános 
földleírás és történet ; h) természettan és i) természetrajz 
elemei, különös tekintettel az életmódra és vidékre, mely-
hez a gyermekek nagyobb részének szülői ta r toznak; k) 
gyakorlati utmutatások a mezei gazdaság és kertészet kö-
réből ; 1) a polgári főbb jogok és kötelességek tani tása; 
m) ének : n) testgyakorlat, tekintettel a katonai gyakor-
latokra. 

56. §. A tanterv időnként való meghatározása a köz-
oktatási miniszter teendője. 

57. §. A községi elemi népiskolákba minden hitfele-
kezet gyermekei járhatván, hiveik hit- és erkölcstani okta-
tásáról az illető hitfelekezetek tartoznak gondoskodni. 

E vallásoktatásnak a közös iskolai órákon kivül és 
szintén nyilvánosan kell tar tatni . 

58. §. Minden növendék anyanyelvén nyerje az okta-
tást, a mennyiben ez a nyelv a községben divatozó nyelvek 
egyike. Vegyes a jkú községben ez okból oly tanitó alkal-
mazandó, a ki a községben divatozó nyelveken tanitani 
képes. Népesebb községekben, a hol többféle nyelvű lako-
sok tömegesen laknak, a mennyire a község ereje engedi 
különböző a jkú segédtanítók is választatnak. 

B. Felsőbb népiskolák. 
59. §. Oly falvak és városok községei, melyek kebe-

lükben legalább 5000 lakost számlálnak, kötelesek felsőbb 
népiskolákat, vagy ha anyagi erejök engedi, polgári isko, 
Iákat állítani s tar tani fenn. 

60. §. Egymástól legfölebb egy fél mértföldnyi távol-
ságra fekvő helységek együtt is állithatnak fel egy közös 
felső népiskolát. 

61. §. A tanfolyam a felső népiskolában a fiúk számára 
3, a leángyermekek számára 2 év. 

62. §. A felvétetni akaró növendéknek vagy (bélyeg-
mentes) bizonyítványt kell felmutatnia arról, hogy a 6 osz-
tályú népiskolai tanfolyamot nyilvános iskolában törvény-
szerént elvégezte, vagy pedig felvételi vizsgát kell letennie 
a felsőbb népiskola alapjául szükséges ismeretekből. 

63. §. A tanítási nyelvre és a vallás tanitására, úgy-
szintén az egy tanitó vezérlete alatti gyermekek létszámára 
nézve, valamint a szünidőket illetőleg, a fennebbi (34, 54, 
57, 58) §§-ok itt is érvényesek. 

A fiu- és leány-gyermekek ezen iskolákban minden 
esetben elkülönítve taníttassanak. 

64. §. Tantárgyak, a) Fiuk számára : a) hit- és erkölcs-
tan ; b) szépírás és ra jz ; c) anyanyelv ; d) a mely iskolá-
ban a tanítási nyelv nem a magyar, ott a magyar nyelv ; 



+» 4 6 n 

e) számtan és mértan, alkalmazási gyakorlatokkal ; f) ter-
mészettan és természetrajz, különös tekintettel a földmive-
lésre és iparra : g) földrajz és történet (általános és hazai) ; 
h) mezei gazdaságtan alapvonalai; i) hazai a lkotmánytan; 
k ) egyszerű könyvvitel ; 1) testgyakorlat, tekintettol a ka-
tonai gyakor la t ra ; m) ének. b) Leányok számára: a) hit-
és erkölcstan ; b) szépirás és rajz ; c) számtan ; d) anya-
nyelv : e) a mely iskolában a tanitási nyelv nem a magyar, 
ott a magyar nyelv ; f) földrajz és történet ; g) természet-
tan és természetrajz, (különös tekintettel a kertészetre és 
női foglalkozásra ; h) ének ; i) női kézimunkák. 

65. §. Egy felsőbb népiskolában legkevesebb két ren-
des és egy segédtanító működik. 

66. §. Tanórája egy-egy osztálynak hetenként leg-
alább 18; és legfölebb 24 óra lehet a hittani órákkal együtt. 

Egy tanitó hetenkint 30 óránál többet nem köteles 
tanitani. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS 
r 

PARIS. T. Pontlevoy atya Berryernek lelki vezére 
és végküzdelmében vigasztalója, egy röpiratot szentelt 
e hires férfiú emlékének, mely következőleg hangzik 1 

„Berryer ur egykor ezt irta egy papnak : „én önnel 
lelkem egész bizalmával beszélek u g y , mint Istennel; 
önnek pirulás nélkül vallom meg minden hibáimat ." S az, 
ki t ö ekkép legbensőbb bizalmával ajándékozott meg, ne 
tegyen-e hiteles tanúságot életéről, a mennyire ezt a legszen-
tebb t i toktartásnak kötelme megengedi ? Miért ne mondjam 
el róla én is amit tudok ? Berryer ur különben is mindig 
őszinte nyilt férfiú volt, ki ugy beszélt, amint gondolkodott ; 
mindenkor nyiltan megvallva hitét, s ha vallását nem űzte 
látványossággal, bizonyára még annál kevesbbé titkolta azt-
Jámbor lelkének egyik legkedveltebb jeligéje volt ; „Credidj 
propter quod locutus sum." S valóban, soha ünnepélyesebben 
nem nyilatkozott, mint épen halála által ; — az örökké va-
lóság küszöbén mondott szavai igazi : „fidei professio." 

Ne szóljak-e tehát, midőn azt tehetem, midőn az szinte 
kötelességem ? Mert igen — tartozom azzal a vallásnak, 
tartozom az igazságnak, mely őt megilleti. — Tartozom 
evvel továbbá istenes családjának is, mely az enyém egy-
szersmind, és melynek Berryer mindenkor hü barát ja és 
védelmezője volt. 

És ő maga is nem tartozott-e a lelkismeret szabadsága 
azon hős küzdérei közé, kiknek ügyében t. Roothan atya, 
akkorban jezsuitafőnök ezt irta Ravignanhoz : „az összes 
rend nevében fejezem ki nekik köszönetemet." Átlapozva év-
könyveinkot, akadunk ugyan egyes példáira hasonló buz-
galomnak, de mely azt felülhaladná, egyre sem. Kérem a 
minden jók kútfejét, ki egyedül sugalhatta be nekik a 
hősies bátorságot, melylyel ügyünknek, e gonosz napokban 
védelmére kelnek : pótolja gyöngeségünket, és öntse ki reá-
jok az „okosság kegyének bőségét." 

Tartozom ezzel Ravignan atyának is, — ki egy napon, 
midőn e világból távozandó volt, e kegyelt lelket lankadó 
kesével reám bizta, — s a melyet ma, mint drága letéte-
ményt neki visszaszolgáltatok. 

Végre tartozom vele magának Berryer-nek. Igaz, hogy 
pályája dicsőséggel koszorúzott volt e világon : de e dicső-
ségtől kénytelenek vagyunk megválni az élettel. Ennél 
nagyobbat, a maradandót, akarom neki megadni, melyet 
átviszünk magunkkal az örökkévalóságba, és melynek 
értelmében róla is elmondhatjuk : „defunctus adhuc loqui tur" 
még halála is ékesen szólló . . . . 

Berryer önmaga jellemzé magát gyermeksége egy naif 
vonásában, melyet nekem elbeszélt. Első áldozásra készülő 
korában, az ezt megelőző katechetikai oktatásokban részt 
vett ugyan, de szokásához képest oly csekély szorgalommal 
és nagy könnyelműséggel, hogy a vizsga alkalmával kije-
lentetett neki, miszerint kellő előkészülete híjával szó som 
lehet arról, hogy az áldozáshoz menjen. E nagy csapásra a 
gyermek kér, könyörög, ígér ; — de mind hijába. A m i t 
kinyernie sikerült összesen is csak abban állott, hogy meg-
engedtetett neki követhetni a legközelebbi előkészítő okta-
tást, hogy azután a jövőre jobb előmenetelt tanúsítson. Ezen 
előkészítő oktatások egyikén, még mielőtt az áldozás meg-
történt volna, ép^ő jelöltetett ki, hogy e l m o n d j a a többiek 
előtt, az áldozás előtt — és utáni közimákat. Elkezdi, de 
csakhamar fönakad. Megindulása oly nagy és oly közlékeny 
volt, hogy sirva fakadt és vele az egész gyermeki kis csapat. 
Gyaníthatni mi tör tént : a lelkész mélyen megindulva a 
kisdeden félres zólitja öt, s a tilalmat visszavonva ekkép szó 1 : 
,,Gyermekem elmehetsz az áldozáshoz. Kátédat ugyan nem 
tanultad meg, de — megértetted s ez többet ér. Megbocsá-
tok fejednek szived véget t ." 

Valóban e gyermekben már megvolt az egész férfiú 
jellemével, elméjével, egész történelmével. Lesznek küzdel-
mei — talán habozásai is ; — de elvégre a győzelem tökéle-
tes leend : a vallás diadalmaskodni fog a szivén és a szív 
minden egyében. 

Igaz, utóbb hézagot látunk Berryer vallásosságának 
történelmében ; de e hézag betöltésére elég, hogy megemlé-
kezzünk azon anyai szózatról, melylyel az egyház, hasonló 
körülmények között, gyermekeiért könyörögve, Isten előtt 
az enyhítő okokra hivatkozik : „Licet peccaverit, tamen 
Patrem et Filium et Spiritum Stum non negavit, sed credi-
dit et zelum Dei in se habuit, et Doum qui fecit omnia, fide-
liter adoravit." Igen, ha Berryer nem is cselekedett minden-
kor ugy, amint hitt — de mindenkor hitt, s tudják, hogy e 
hittel megőrizte magában az Isten iránti áhítatot. Élete lehe-
tett következetlen, de lelkismerete nem volt az ; — s szivé-
ből, mely belsejében mindig töredelmes és alázatos volt, 
lassankint s mindinkább elő-előtört azon vallomás, melylyel 
az ember öntetteit kárhoztatván Isten előtti megigazulását 
kezdi. 

Egyébiránt a gondviselés jókor kezdé előtte a malaszt 
utait egyengetni. Az if jú ügyvéd egy szintolykoru s egészen 
szive szerinti törvényszékivel ismerkedett meg, ki magát 
ekkor Ravignan Gusztávnak nevezé. Első pillanatra meg-
szerették egymást; mert érzék, hogy egymáshoz illenek. S 
csakugyan ezen ifjúkori barát volt az, kinek gyöngéd és 
erős keze vezetése mellett Berryer egykoron véghezvivé az 
élet azon kanyarulatát , mely a lelket kiindulási pontjához 
vezeti vissza. 

Nemsokára azonban a két barátnak el kelle válnia 
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egymástól. Ravignan rögtön eltűnt, az alázatos szerzetesi 
élet alá rejtőzött, s mintegy elveszett; Berryer ellenben foly-
ta t ta fényes pályáját . Az orleánsi érsek ezen időközből egy 
megható jelenetről tesz említést, melynek ő Issy magányá-
ban szemtanuja volt ; „egykor, úgymond, egy vasárnapon; 
szünóráink alatt egy csapat, már ekkor híres i f jú törvény-
széki és ügyvéd, élükön Berryerrel érkezik Párisból. Azért 
jöttek, hogy visszaköveteljék s elvigyék magokkal azt, k i t 
elveszettnek hittek. Tudjuk , hogy a sok szónak egy hatá-
rozottan kiejtett „nem" vetett véget; de azt kevesebben tud-
j ák , miszerint kevésben mult, hogy majdnem a szökevény 
tántorította el a csábitót. Ezóta Berryertől gyakran lehete 
hallani : miszerint bánja, hogy nem követte Ravignant „nem 
vagyok helyemen, szokta mondani, nekem is pappá kelle 
vala lennem." Oh ! kiált fel Dupanloup, ha ezen már ekkor 
hírneves ügyvéd is a szószékhez szegődik a sorompótól : 

akkor a tizenkilenczedik század, melynek már Bourdalone-ja 
került (Ravignanban) Bossuet-jétis megtalálta volna! Bizo-
nyára kár , hogy ily hatalmas ékesszólás nem szolgálta 
kizárólag „a legfőbb ügyet." 

Tíz év múlva Ravignan és Berryer ismét összekerül-
tek, más viszonyban az igaz, de mely őket csak annál ben-
sőbben fűzé egymáshoz, minél különbözőbb volt mindkettő-
nek állása; az egykori rokonszenv és elvközösség helyébe 
ezentúl a szolgálattétel kölcsönössége lépett. Először is a 
szerzetes járul t az ügyvédhez. Valamint nem egyszer már 
a jezsuiták üldözése képezte az előjátékot a kitörendő for-
radalomhoz, ugy 1845-ben is nagy veszély fenyegette őket. 
Május 2-án történtek a Palais-Bourbonban ama hírhedt 
interpellátiók, melyekben bennünket országos csapáskint 
denunciáltak, melyet a kormány legszentebb kötelességei 
mulasztása nélkül, megnem tűrhet." Másnap Berryernek 
kelle felelnie. Május 3-án jókor reggel Ravignan atya Ber-
ryerhez sietvén, a nagy szónokot szobájában fel s alá já rva 
és a nap küzdelmére készülve találta. Nyakába b o r u l j 
előre is köszönte jószándékát és bátoritá őt ; de inkább az 
Isten juta lmára , mint az emberek előtti siker reményére 
utalva. — „Kétségkívül, felele derék barát ja , az ügy el van 
veszve; de azért mégis meglesz nyerve . . . Jelenleg semmit 
sem remélhetünk. Ugy látom ezen emberekot előre kicsinált 
tervökkel magam előtt, mint egy márványfalat . Csakhogy 
méltatlannak tartom magamat, ily ügynek védelmére. No 
köszönjön semmit, hanem imádkozzék érettem." Berryer 
igazat mondott. A jezsuiták ügye elbukott a kamarában, 
de Berryer sokat nyert a közvélemény előtt. 

Egy napon mindkettejök közös örömére a szerepek 
vál toztak: a két regi jó bará t egymást u j néven szólitá. 
Berryer Ravignant „a ty jának" ez amazt „fiának" hivá. 
Igen, a szerzetesnok rég táplált óhaja nemcsak teljesült, de 
baráti keblének öröme várakozásán túl is teljesült. Nem 
buzgólkodott — e szünet nélkül annak lelki üdveért ? S 
kevéssel halála előtt buzgósága hevében ezt irá neki : „Fe-
lelős vagyok önért, — lelkemmel az ön lelkeért." Mire 1857. 
márczius 29-én a magát teljesen megadott sziv következő 
válaszát vette : 

/ 

„Jótevő barátom és tisztelt atyám ! Érzem, hogy Isten 
kegyével, önnek vezetése mellett, teljesen el vagyok tökélve 
követni az utat, melyen ön vezérlend. Nem mulasztandom 

el felkeresni önt, hogy megalázván magam, felerősittessem 
ön által. Auditui meo dabis gaudium et laetitiam et exulta-
bunt ossa humiliata. 

Elmém s lelkismeretem ki van elégítve. Hálát adok 
Istennek és áldom önt szivem mélyéből. Tar tsa meg szá-
momra, jó atyám, gyöngéd és őrködő szeretetét. Legyen 
segítségemre, mert igen szükségem van tanácsaira és báto-
rítására. 

Ölelem önt, kitől éltem békéjét és az üdv ut ján biztos 
megnyugvásomat várom. Berryer." 

E levélre Ravignan örömtől rezgő szívvel irá. „Ked-
ves barátom ! önnek öröme az én örömem, mert szivem az 
ön szive. Adjunk hálát az Istennek, — s jöjjön, kérem önt. 
Ölelem önt, mint gyöngéden szeretett testvéremet." 

E diadal után, mely oly sok más reá következőt ko-
ronázott meg : az apostol eleget látszott élni. Erejében kime-
rülten, reménytől ragyogó tekintettel feküdt betegágyán s 
három hónapon át nem akar t mással szólni csak Istennel ; 
— nem látni egyebet az égnél. De Berryer kivételt érde-
melt. Ez .bejöhetett hozzá. Soha sem feledem el, mennyi meg-
ható ékesszóllás s magasztosság volt e jelenetben, melynek 
tanuja voltam. A látogató könyzápor közt ereszkedvén le 
mindkét térdére, könyörgött a beteg áldása- és imáiért, és 
rebegé ígéretek között „isten liozzádját" : mig a haldokló 
viszont leirhatlan gyöngédséggel s emberfölötti tekintély-
lyel látszott prédikálni és lihegő szavakkal vigasztalt, báto-
rított és áldott . . . E végső találkozásra czélzott orleáns 
nagy főpapja, a szintoly nagy szónok, midőn halottas 
beszédében felkiált „óh engedje meg kimondanom a halott 
legrégibb barát ja itt ez órában: hogy szent társa még 
inkább felel érette Isten előtt a mennyben, mint felelt érette 
itt e földön." 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Manuale Sacerdotum. Collegit, disposuit et edidit P. Jo-

sephus Schneider. S. J . Superioribus approbantibus. 
Editio quinta. Coloniae, Bachem, 1868. 12. X X I V . 

et 827. pagg. 1 % Thlr ." 

„Manuale Clericorum. Collegit, disposuit et edidit P. Jo-
sephus Schneider S. J . Superioribus approbantibus. 

Ratisbonae, 1868. Pustet 12. VII I . et 773. p. 
i y 5 Thlr ." 

Ez iratok azon mindennapi szükséget pótoló munká-
latok közé sorozandók, melyeknek szerfölötti hiányát nem 
egyszer érezék már általában az áldozó papok, különösen 
pedig az isteni tisztelet szertartásai körül épületes gondos-
sággal buzgólkodni törekvő fiatal lelkipásztorok. 

Szerző, a kölni jezsuita atya P. Schneider, ki már, 
egyáltalán a hivő közönségnek is szánt imádságos- és ajta-
tossági-könyvek czélszerü létesítésében, oly jó nevet és 
elismerést vívott volt ki magának ; az imént bemutatandó 
müveinek, melyek inkább a lelkipásztorkodási irodalom 
körébe vágnak, „Manuale Sacerdotum" és „Manuale Clerico-
rum"czimet adott. S hogy czimüknekmegfeleljenek,czélul azt 
tűzte ki a t. sz., és ugyan a „Manuale Sacerdotum"-ban, hogy 
„ii, quibus cura animarum commissa est, admanum habeant 



tum quae in privata devotione, tum, quae iu missae 
celebratione, sacramentorum administratione et quorum 
dam aliorum sui muneris officiorum exsecutione usui 
esse possunt" ; a „Manuale Clericorum"-ban pedig, 
hogy a t. sz. szavait idézzük „habentur instructiones 
asceticae, liturgicae ac variarum precum formulae ad usum 
eorum, qui in seminariis clericorum ad presbyteratus ordi-
nem instituuntur." . . . 

A czél bizonyosan legszentebb ; de elérhetésének ut ja 
mily nehéz és fáradságos lehet, első pillanatra eléggé fel-
fogja és elgondolja EZ J â ki tudja, mennyi különféle helyről 
lehet és kell a felhasználandó, rendezendő anyagot lehető 
körültekintő gond- és pontossággal egybehozni, összeállitani. 
S hogyha a t. szerző mégis szerencsésen keresztül hatolt e 
nem kevesebbé fáradalmas, mint tövises ösvényén az egy-
beállításnak, rendszerezésnek,minden figyelmes olvasójának, 
csak egy kis méltánynyal birjon megérdemlett tiszteletére, 
elismerésére tette magát méltóvá. 

A munkálatok fölött krit ikát irni, vagy nyomról 
nyomra kisérő ismertetésébe bocsátkozni szükségtelennek 
tar t juk ; mert különben sok, igen sok helynél kellene meg-
állapodnunk, sőt majdnem az egészet csonkittatlanul idéz-
nünk. . . . Miért is csupán és egyedül a könyvek tartalmá-
nak lehető rövid előadására szorítkozunk. Ennélfogva szó-
lunk külön-külön e két iratról, és ugyan először a régiebb 
eredetű 

„Manuale Sacerdotum"-ról. 
Hat éve jelenleg, hogy a tudós szerzőt a lelkészkedő 

papság és egyháza iránti lelkesen tevékeny részvéte e mun-
kálatának nyomda alá készitésére, közrebocsátására bírta, 
s annak jeles és hasznos volta nem különben az ügy fontos-
sága alig egy év multával szükségessé tette a második, sőt 
nem nagy időközökben a harmadik, negyedik és ez évben 
már az ötödik (5-ik) kiadását is; melyet sz. kisebb alakban, 
alkalmasabb jVademecum'-ul kiállítani jónak talált. 

De hogy már a könyv tartalmának rövidke föltün-
tetését megkezdjük, mindenek előtt kijelentendőnek vél-
jük, miszerént az két főrészre oszlik, melyek I.) az ajtatos-
sági, imádsági részlet ( = Pars ascetica), és II.) a lelkipász-
tori szertartási rész (P. liturgica, pastoralis.) 

Az első részben, mely minden buzgó léleknek épületes 
olvasmányul szolgálhatna, egyszerűen és világosan szól a t. 
sz. a „meditatio"-ról, nyújtván 67 vázlatos, és mégis tar-
talomgazdag elmélkedést a papi állásra hivatás-, a papi élet 
és erényekről, . . . a legfölségesebb oltáriszentségről, ugy 
szintén az egyházi év jelentősebb ünnepeire való épületes 
elmélkedéseket ; alkalmas imádságokat, melyek reggel, dél-
ben és estve, s egyébkor, névszerént a szentmise áldozatot 
megelőzőleg és követőleg sz. gyónáskor, lelkigyakorlatok 
alkalmával és az imádandó oltáriszentség látogatásakor . . . 
áhítattal mondhatók el. 

(Foly. köv.) 

VEGYESEK. 
— P e r g e r János kassai püspök ő mélt. a pesti oltár-

egylet sz. czéljainak előmozdítására 50 o. é. frtot kegyes-
kedett adományozni, melyet az egylet részéről ezennel a 
legforróbb hálaköszönet nyilvánittatik. 

— D o b r a Sándor lugosi g. k. püspököt imént meg-
ünnepelt aranymiséje alkalmával ő cs. k. ap. Fölsége titkos 
tanácsosi czimmel méltóztatott legkegyelmesebben föl-
ruházni. 

— O z s e g o v i c h Imre zengi püspök életének 94-ik 
évében f. hó 8-án elhunyt. Áldás kiséri hosszas főpásztori 
tevékenységének emlékét ; béke hamvainak. ! Coadjutora 
Soie püspök ő mlga vette át a kormányt. 

— Ki az, ki Szepessy főpásztori székét foglalja el ? 
Pécs városában mindenki tudja nevét, Slaby J ó z s e f ő ! 
mondatik a ,Századunkéban ; csakhogy maga az igy toasti-
rozó sem tudja nevét, mert nem József, hanem F e r e n c z 
ő ! ily elhibázott pathosz és a lapnak szelleme miatt nem 
csuda, ha paródiának tartatik, a mi mondatott, és a levelező 
inkább ellenségeiil tekintetik a ngs káptalani helyettes urnák 
mint barátjaul. 

— Fuad basa Romában fölüdülvén betegségéből, láto-
gatást tőn a szentatyánál, ki őt a legnagyobb szívélyessé g-
gel fogadta, és, hiteles értesülés szerént a többi közt a sul-
tánt a keresztények iránt tanúsított türelemért „meilleur 
ami"-nak nevezte az európai fejedelmek közt. Fuad basa 
uralkodójának a fölötti sajnálkozását fejezte ki, hogy euró-
pai ut ja alkalmával a pápánál nem tisztelkedhetett, erre a 
szentatya mondá : Ki tudja, ha valljon nem fogom-e én őt 
fölkeresni Konstantinápolyban? Tudja ön, hogy Krisztus 
nekem az egé'z földet adta, hogy országom a dardanellákig 
sőt azon túl is terjed és mindamellett legkevesbbé sem fenye-
geti a sultán birodalmát. Valóban,a mi a szomszédságot illeti, 
ő fölsége majdnem azon helyzetben van, melyben én, mert 
neki is meg van Piemontja Oroszországban, nekem pedig a 
czárom az olasz forradalomban. Mindkettőnket egyenlő ve-
szély környez, és a thronon levő fejedelem-társaink ugyan-
azon rendszabályokhoz nyúlnak a kereszt mint a félhold 
ellen. Ön uralkodója legalább hisz a prófétában, a többi 
kormányok ugy járnak el, mintha Istenben sem hinnének." 
(Augsb. Pz.) — Ha ezt a „Volksfreund" közölné, alkalma-
sint ezen számát is lefoglalnák ! 

Nyilatkozat. Tisztelt előfizetőim, illetőleg aláíróim 
megnyugtatása végett kötelességemnek tartom ezennel egész 
tisztelettel kijelenteni, miszerint „Hitszónoklati kalászok," 
vagyis bibliai és más válogatott történetekkel felvilágosí-
tott egyházi beszédek czimü munkám okvetlenül napvilágot 
fog látni; csak némely közbejött, de előre nem láthatott 
akadályok késleltetik még egy kissé annak megjelenését. 
Legyen azért szabad t. pártolóimat még egy kevés várako-
zásra tiszteletteljesen ezennel felkérnem. Egyszersmind van 
szerencsém ez alkalommal azt is tudatni, hogy az emiitett 
munkára az előfizetést két forintjával o. é. a jótékony czél 
iránti tekintetből, melylyel annak kiadását egybekötöttem, 
a könyv megjelenéseig folyvást elfogadom. Aztán természe-
tesen a bolti ár lépend életbe. Isten velünk ! Kalocsa, 
január 13. 1869. Szőllősy János, s. k. hitszónok. 

Szerkesztői tudósítás. 
F a c s k ó r a : Azon könyvkereskedéssel senki sincs most össze-

köttetésben, a többi el van intézve. 

Kegyes adakozás. 
P o n g r á c z Bódog ploesti plebanus péterfillérül 2. frt. 54. kr 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
I Nyomatott Pesten 1869. K o e s i Sándornál. 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 IRODALMI FOLYÓIRAT. 

( A 
Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldnnasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, január. 23-án. 1. Félév. 1869. 

TARTALOM: A három mennyei tanu. — XXXVIII. 
törvényczikk a népiskolai közoktatás tárgyában. — Egyházi 
tudósítás. — Vegyesek. 

A három mennyei tanu. 
Az uj-szövetségi szent könyvek mondatai közt 

egy sincs nagyobb horderejű a hitre nézve mint sz. 
János elsó' levele 5-ik fejezetének 7-ik verse, mely 
bizonyossággal, a legvilágosabban hirdeti a Szenthá-
romság tikát, és egyszersmind megalapitja a három 
isteni személy egylényegüségét. „Hárman vannak, 
kik bizonyságot tesznek az égben : az Atya, Ige és a 
Szentlélek, és e három egy." E nevezetes versnek 
authenticitása lehető legbizonyosabb. A latin egyház 
ősi időktől fogva olvasta az általa használt fordítás-
ban; beszőtte liturgiájába mintalapdogmájára nézve 
a legfontosabb tanúságot, mig a keleti egyház, lát-
szat szerént, alig sejtette annak létezését. A tudósok-
nak csak igen csekély része vette észre a két egyház 
közti ezen különbséget anélkül azonban, hogy avval 
komolyabban foglalkozott volna, és a versnek hiány-
zását némely codexekben vagy a copisták figyelmet-
lenségének, feledékenységének, vagyr épen az aria-
nusok gonoszkodásának tulajdonították. 

De midőn a nyomda föltalálása után sajtó alá 
adatott az uj-szövétség eredeti szövege is, ezen hiány-
zás magára vonta a tudós világ figyelmét. Az Eras-
mus által nyilvánitott kiadásban 1516 és 1519-ik 
évről, botránkozva vették észre az idézett vers hiány-
zását. Erasmus valóban nem találta azt az általa 
használt kéziratokban, a latinból pedig görögre át-
fordítani helytelennek találta; de megígérte, hogy 
közbe fogja szúrni egy másik kiadásban, ha valaki 
föl mutathat oly görög szöveget, melyben az foglal-
tatik. És ezt meg is tette, miután egy angolországi 
görög kéziratból ezen mondat megküldetett neki ; 
ezen vers azután átment az alcalai kiadásba is 1514-
ben, mely azonban csak 1520-ban lett a közönségnek 
átadva. Ezen időtől fogva található az minden görög 

kiadásban egészen a legújabb időkig, és fölvétetett 
minden nagyobb nehézség nélkül a görögök számára 
rendezett kiadásokba is. 

Luther e tekintetben kevesbbé mutatkozott en-
gedékenynek, és nem akarta beszőni az általa készí-
tett német fordításokba; mi több, az 1546-i kiadásban 
kötelez minden kiadót, hogy fordításában semmi vál-
tozást, javitást ne merészeljen tenni, hogy ezen testa-
mentum mind végig Luther testamentuma gyanánt 
tekintethessék. Azonban daczára tiltakozásának for-
ditása későbbi kiadásainak majdnem mindegyikében 
előfordul ezen vers ; sőt mondatik, hogy később Lu-
ther maga is visszavonta ezen határozatát; ez ke-
vesbbé valószinü, de annyi bizonyos, hogy 1532-i 
nyilvános föllépése alkalmával ezen verset olvasta 
és kommentálta is mint hittudós, melyet mint kriticus 
különben elvetett. 

A kérdés ettől fogva csak a tudósok és szent-
irásmagyarázók közt lett vitatárgya anélkül, hogy 
a nagy közönség érdekeltetett volna általa, egész — 
Michaelis-ig, ki „Újszövetségi bevezetésének" 4-ik 
kiadásában (1787 — 88) uj tüntetéssel nyitotta meg 
a vitát, és nyiltan kijelentette, hogy ő e 7-ik verset 
nem tartja authenticusnak. Véleményében osztozott 
Wetstein és Semler; kik ellen kisebb-nagyobb siker-
rel küzdött Knittel Németországban és az angol 
Travis; a vitát egész a nép rétegébe azonban Porson 
angol fődiakonus ülteté át levelei által, melyek 
1790-ben jelentek meg, valamint Griesbachnak egy 
értekezése is, mely az általa 1806-ban kiadott újszö-
vetséghez volt mellékelve. Ezen korszaktól kezdve e 
7-ik verset a rationalisták mindnyájan apocryphnek 
tartották vala, mint a prot. criticusok is, sőt sokan a 
katholikusok közül is sodortatni engedték magokat 
a köz áramlat által, és ma fájdalommal vegyült ál-
mélkodás fogja el az embert, látva, hogy e dicső 
mondat hiányzik Scholz bonni, Tischendorf lipcsei és 
Wordsworth londoni tudorok kiadásaiban. 

Mindamellett ezen versnek védelmezői épen nem 
hitték magokat legyőzötteknek. 

Wiseman Angolországban és Romában 1833-ban 
7 



H 50 é t -

két levelet tett közzé e vitatárgy fölött, melyekben 
az elődökre támaszkodva uj, nagy fontosságú érve-
ket hoz föl azon vita eldöntésére, melyet igen is ha-
mar bezártnak hittek. 

Le-Hir abbé, kinek iménti halála pótolhatlan 
veszteség a bibliai tanulmányokra nézve, mély ta-
nulmányozásnak tette tárgyává e helyet, melynek 
eredményét egy értekezésbe foglalta, mely azonban 
ki nem lett adva, mert a -szerény tanár majdnem le-
győzhetlen tartózkodásban szenvedett nagy tudomá-
nyának termékeit a nyilvánosság elé bocsátani ; mind-
azáltal néhány czikknek, melyeket úgyszólván ki kel-
lett tőle erőszakolni,kiadása bizonyítja,hogy irálya egy 
szinvonalon állott exegetikai ismereteinek, józan kriti-
kájának magasságával. Valroger, szintén oratorianus 
atya, újszövetségi szép bevezetésében tüzetes elemzését 
közölte Le-Hir értekezésének, melyből látható, hogy 
ő még mélyebben hatott az érdekes kérdésbe, mint 
elődei. 0 e 7-ik versnek authenticitását bebizonyítja 
azon tévelyek által, melyek ellen sz. János harczolt ; 
az apostol eszméinek lánczolata, okoskodásának fo-
lyama által, melyet ezet ezen versnek hiánya telje-
sen megakasztana ; a következtetés által, melyet ab-
ból lehoz és mely semmikép sem egyeznék meg a 
praemissáklcal ; fölhalmozza a régi szentatyák bizony-
ságait, kik azt idéztek, megfejti mások hallgatásának 
okát, megállapítja az afrikai és spanyol codexek te-
kintélyét, melyek e verset föntartották és fölvilágo-
sítja, mint maradhatott az el a görög kéziratok egy 
részéből; talán Eusebius befolyása által, kit Constan-
tin megbizott, hogy ügyelne föl a szent könyvek 50 
példányának másolására, melyek később mintegy 
anyairatokul használtatnának a többi példányok 
kiállitásánál ; idézi Wiseman után azon keleti példá-
nyokat, melyekben ezen vers prima manu Íratott vagy 
melyekben tervszerüleg, készakarva kivakartatott, 
áthuzatott. Szóval Le-Hir egész tömegét hozza föl a 
belső szintúgy, mint külső bizonyitékoknak, melyek 
kétségen kivül helyezhetik e vers eredetiségét, hite-
lességét. Valroger azon nyilatkozattal végzi elemzé-
sét, hogy csak röviden érinté mindazt, mivel ezen 
jeles dolgozat az elődök ebbeli munkájához járult, 
azt is azért, hogy türelmetlenül sürgesse mindenki 
annak mielőbbi kiadatását. 

Azonban uj hős lépett a küzdtérre, bátor és 
• ügyes harczos, Forsterben, ki Londonban a követ-

kező munkát adta ki : „A new Plea for the authentic 
of the text of the three heavenly Witness" stb. vagyis 
„Uj érvelés a három mennyei tanúról szóló mondat 
authenticitására." Czélpontul Porsont tűzi ki, ki 

" • . < • • V. -I > , • 
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Angolországban meghonosította az ellenkező véle-
ményt; egyenesen megtámadja őt és nem csak kike-
rüli az ellene intézett csapást, hanem fegyvereit egyen-
kint kicsavarja kezeiből. 

A vers authenticitása ellen fölhozatni szokott 
okok leginkább háromra vezethetők vissza; mondják 
ugyanis: 1) hogy azt nem idézik a görög és latin 
atyák az első hat században ; már pedig ha ezen vers 
létezett volna, az igazhivők bizonyosan nem mulaszt-
ják el vala azt fölhozni az arianusok ellen, kik ez 
által egyszerre tönkre lettek volna téve; 2) hogy az 
egy görög codexben sem találtatik, kivévén a Mont-
fortianust, mely azonban, Porson szerént, csak 1522-ik 
évből származtatható és az is interpolálva lőn Eras-
mus megcsalhatása végett; végre 3) hogy ezen vers 
ártana az apostol okoskodásának. 

A mi az első ellenvetést illeti, annak megczá-
folására az authenticitás védői hivatkoznak Tertul-
lianra, sz. Cyprianra, afrikai Victorin-, thapsaci Vir-
gil- és a Carthagoban, 484-ben egybegyűlt 400 püs-
pökre, sz.Fulgentius-és Ágostonra, kik közül néhány an 
nyiltan idézik ezen verset, mások eléggé tiszta sza-
vakban vonatkoznak reá. Ugy látszik, hogy az egy-
házi irók ezen sorozata a 2-ik századból egész az 
5-ig, elég tekintélylyel bírhatna az ellenkező véle-
ményüekre; de csalódunk, mert a rationalista Ítésze-
teknek saját modoruk van meg szabadulni oly érvek-
től, melyek őket szorítják, genirozzák ; ha az idézetek 
nem feglalják magokban teljesen, szóról szóra a ver-
set, ezer cselfogáshoz nyúlnak azok horderejének 
eltörpitésére ; ha pedig tiszták, világosak, határozottak, 
akkor gyanakodnak, vagy kereken is kimondják, 
hogy azok közbe vannak csúsztatva, a szöveg inter-
polálva van. De valljon ki csúsztatta volna be az 
atyák müveibe ezen verset azon korszak után, 
melyben, mint az ellenfél állítja, az nem találtatott 
bennök ? 

Forster, ki mélyen tanulmányozta az atyák 
iratatait, belátott tanitmányukba, irályuknak saját-
ságaiba, az idézetek tüzetes elemzése által bebizo-
nyította tudatlanságát vagy gonoszkodását azon 
exegetáknak, kik elcsavarták vagy megcsonkították 
a szöveget, csakhogy ne kénytelenittessenek azt el-
fogadni. 

Egyébiránt Porson és Griesbach korától a Gond 
viselés megengedte, hogy szerencsés fölfedezések által 
uj érvek szolgáltathatnának az igazság védőinek ke-
zébe. Egyike ezeknek itt igen is helyén van. Sz. 
Ágoston ugyan beszélt némi vonatkozással ezen 
versről, de némi sajnálkozással nélkülözték az exe-
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geták annak nyilt, világos idézését e nagy tudor 
munkáiban. Es ime a forró óhajtás teljesült, fölfe-
deztetvén sz. Ágostonnak „Speculum" czimü müve, 
mely Romában találtatott a sz. keresztró'l nevezett 
egyház könyvtárában, s melyet Mai bibornok tett 
közzé Nova Bibliotheca Patrum-féle munkájában. 
Ezen Speculum gyűjteménye a szentiratok, külön-
féle czim alá sorozott mondatainak; föltünteti a régi 
italica forditást; a szerkesztés régiebb sz. Jeromos 
javításainál, vagy legalább annak az egyház általi 
elfogadtatásánál. A kézirat, melynek a nevezett bi-
bornok fac-simile-jét is elkészité, oly irás-nem, mely 
a 6. vagy 7-ik századra mutat. A második fejezetben, 
melynek czime: „De distinctione Personarum," sz. 
János 7. és 8-ik verse egész terjedelmében fölhozatik, 
és kizár minden kétséget; az idézet ekkép szól: Quo-
niam très sunt, qui testimonium dicunt in terra, Spi-
ritus, aqua et Sanguis, et hi très unum sunt in Christo 
Jesu. Et très sunt qui testimonium dicunt in coelo, 
Pater, Verbum et Spiritus et hi très unum sunt. 

A fönebb idézett tanuk, mint az olvasó észreve-
hette, mindnyájan az afrikai egyházhoz tartoztak, 
mibö'l világos, hogy a kérdéses vers mindenkor ol-
vastatott az afrikai példányokban; már pedig mind 
Wiseman bibornoknak, mint Le-Hirnek és több má-
soknak meggyó'zó'dése szerént is az afrikai egyház 
volt bölcsője a szentkönyvek legrégiebb latin fordí-
tásának, vagy legalább, az őrizte meg azt legjobban 
eredeti szerkezetében; távol esvén Görögországtól 
kevesbbé volt kitéve azon veszélynek, hogy a külön-
féle görög, keleti recensiok szerént az ő példányai 
is minduntalan javíttatnának vagy módosittassanak. 

Azonban nem egyedül az afrikaiak azok, kik 
nekünk föntartották e verset ; Spanyolország szintén 
szolgáltat nekünk tanúságot Etherius és több mások-
tól a 7-ik századból; Olaszország a 6-ik századból 
Cassiodortól ; a gallok pedig két századdal előbb 
ageni Thebadiustól. 1-k. 

(Folyt, köv.) 

XXXVIII. törvénvczikk 

a népiskolai közoktatás tárgyában. 

(Vége.) 

C. Polgári iskolák. 
67. §. Nagyobb községek, melyeknek anyagi ereje 

engedi, kötelesek felső népiskola helyett polgári iskolákat 
állitani és tartani fenn, a község lakosai számára, feleke-
zeti különbség nélkül. 

68. §. Polgári iskolákban a tanfolyam fiuk számára 
6 év, leánygyermekek számára 4 év. 

69. §. Azon növendéknek, a ki polgári iskolába ki-
ván fölvétetni, bizonyítványt kell fölmutatnia arról, hogy 
a népiskola első négy évi folyamát elvégezte, vagy felvé-
teli vizsgát kell letenni a polgári iskolába léphetésre meg-
kivánt ismeretekből. 

70. §. Egy tanitó 50 növendéknél többet rendesen 
nem tanithat, rendkívüli esetekben az illető iskolai felsőség 
adhat reá engedélyt. 

71. §. A fiu- és leánynövendékek a polgári iskolák-
ban teljesen elkülönitendők. 

72. §. A polgári iskolákban, a községek anyagi ere-
jéhez és a tanfolyamok számához (79. §.) képest négy—hat, 
de legalább három rendes és egy segédtanárnak kell lennie. 

73. §. A polgári iskola egy-egy osztálya növendékei-
nek tanórája hetenként legalább 24, legfőlebb 26 lehet, be-
leértve a hit- és erkölcstant is. 

74. §. A polgári iskola tantárgyai : a) hit- és erkölcs-
tan ; b) anyanyelv, irálytan és irodalom ; c) a hol a taní-
tási nyelv nem a magyar, ott a magyar nyelv ; d) a hol a 
tanitási nyelv a magyar, ott a harmadik évfolyamon kezdve 
a német nyelv ; e) számvetés, kiterjesztve a polgári politi-
kai számvetésig ; f) mérta* ; g) földrajz és h) történelem 
hazai és egyetemes ; i) természetrajz, k) természettan, 1) 
vegytan, tekintettel az iparra, kereskedésre és gazdaságra ; 
m) mezei gazdaság .vagy ipartan, tekintettel a község és 
vidék szükségére; n) statistika; o) köz-, magán- és váltó-
jog alapvonalai ; p) könyvvitel ; q) rajzi, a mértannaí ösz-
hangzatba véve, és szépirás : r) ének ; s) test- és fegyver-
gyakorlat. Rendkívüli tantárgyak, a mint. a község ereje 
engedi, és rendkivüli órákban : latin, franczia sat. nyelvek 
és zene. 

75. §. A tanitási nyelvre és a vallás tanitására nézve 
a polgári iskolákban a jelen törvény 57., 58. szakaszainak 
szabályai érvényesek. 

76. §. A 74. szakaszban elsorolt tantárgyakra nézve 
a fiúgyermekek számára alkotott polgári iskolákban a tan-
terv ugy állapitandó meg, hogy a polgári iskola első négy 
évi folyama alatt, habár kimerítőbben, ugyanazon tantár-
gyak taníttassanak, a melyek a középtanoda (reálgymna-
sium) négy alsó osztályában taníttatnak, a latin nyelv ki-
vételével. A többi tantárgy a tanfolyam első négy évében 
legfőlebb megkezdethetik, s főleg a polgári iskola két utolsó 
évi folyamában adandó elő. 

77. §. A polgári iskola tanterve, tekintettel a mege-
lőző két szakasz rendeleteire, időnként a közoktatási mi-
niszter által állapittatik meg. 

78. §. A közoktatási miniszter állapítja meg azt is, 
hogy a leányok számára alkotott polgári iskolákban a 
fentebb elsorolt tantárgyak közül melyek hagyassanak el 
s minő más tantárgyak vétessenek föl azok helyett. 

79. §. Minden község legelőbb is azon kötelességének 
tartozik eleget tenni, hogy azon népoktatási tanintézete-
ket létesítse lehető legtökéletesebben, melyeket ezen tör-
vény értelmében felállítani köteles ; ha azonban ezen kö-
telezettségének eleget tett, jogában áll a felsőbb népokta-
tási tanintézeteket akár egészben felállítani, akár pedig 
azoknak csak egy vagy két évi folyamát hozni létre. 

7 * 
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VI. F e j e z e t . 

Az állam által állított népoktatási tanintézetek. 
80. §. Azon népnevelési tanintézeteken kivül, melye-

ket a törvény értelmében a községek kötelesek fentartani, 
a közoktatási miniszternek jogában és tisztében áll, bár-
hol, ha szükségesnek látja, tisztán államköltségen, a helyi 
körülmények által igényelt népoktatási tanintézeteket ál-
litani, melyek a 23—78. §§-ban megszabott módon szerve-
zendök s a vármegyei iskolatanács és tanfelügyelő ható-
sága alatt állanak. 

VI I . F e j e z e t . 

A tanitóképezdék. 
a) Tanitóképezdék. 81. §. Az állam az ország külön-

böző vidékein 20 tanitóképezdét állit fel. 
'82. §. A képezdének egy gyakorló-iskolával kell ösz-

szekötve lennie, melyben a növendék tanitók gyakorlatilag 
képeztethessenek. 

83. §. A tanintézethez legalább 2 holdnyi kertnek 
kell csatoltatni, hogy a növendékek a földmivelésben, a 
gyümölcs- és szölőtenyésztéshen gyakorlati oktatást is 
nyerjenek. 

84. §. A tanári személyzet egy igazgató tanárból, 
két rendes egy segédtanárból és a gyakorló-iskolában mű-
ködő egy tanítóból áll. 

85. §. A rendes tanárok fizetése 1000 f r t és 100 fr t 
szállásbér. Ezen felül az igazgató tanár az igazgató teen-
dőkért 200 f r t tiszteletdíjat kap. A segéd-tanár fizetése 
450 f r t , az iskola épületében lakás, fűtéssel és a köztartás 
asztalánál szabad étkezés. A mintaiskola tanítójának fize-
tése lakáson kivül 700 frt . 

86. §. A tanitóképezdében olyan ép testű növendékek 
vétetnek fel, k ik a 15-ik évet már meghaladták, s az anya-
nyelv, számvetés és földrajz ismeretében, s a történelem-
ben legalább annyi jártassággal bírnak, a mennyit a gym-
nasium vagy realiskola 4 első osztályában tanitanak. A 
belépni kívánó növendék erről vagy nyilvános iskolai bi-
zonyítványát köteles előmutatni, vagy felvételi vizsgának 
kell magát alávetni. 

87. §. A képezdei tanfolyam 3 év. 
88. §. Kötelezett tantárgyak : a) hit- és erkölcstan, 

b) neveléstan, c) oktatási módszertan, d) földrajz és e) 
történet (általános és a hazai) ; f ) anyanyelv, g) magyar-
nyelv, h) németnyelv, i) természettudományok és azok-
nak a földmivelésre és iparra való alkalmazása ; k ) gaz-
daságtan, gazdasági és kertészeti gyakorla tokkal ; 1) ha-
zai alkotmánytan ; m) mennyiségtan és mértan ; n) ének 
és zene (különösen hegedű és zongora) ; o) szépírás és 
ra jz ; p) testgyakorlat tanítása ; q) a gyakorló iskolában 
a tanítás gyakorlása. 

89. §. A közoktatási miniszter által időnként kia-
dandó tantervben határoztatik meg, hogy a tan tárgyak 
közöl mindegyik osztályban, melyik s minő terjedelemben 
tanít tat ik. 

90. §. E képezdék hitfelekezeti különbség nélkül ál-
lami intézetek levén, a növendékek vallásos oktatása az 
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illető hitfelekezetek tiszte. A hit- és erkölcstan ezen külön-
tanitóinak tiszteletdiját az állam fizeti. 

91. §. A tanítóképezde épületei a tanitáshoz és a nö-
vendékek élelmezéséhez megkívántató helyiségeket foglal-
j ák magokban. 

92. §. Mindegyik képezdében köztartás állíttatik, 
melyben mérsékelt díjért minden növendék teljes élelmi 
ellátást nyer. A köztartási dijat évenkint a képezdeigaz-
gató tanácsa határozza meg. A köztartáshoz szükséges fát 
és cselédséget az intézet fizeti. Egyébiránt a köztartásban 
való részvétel a tanuló tetszésére hagyatik. 

93. §. Mindegyik képezdében több szegény szorgal-
mas jó magaviseletű tanuló helyett a kőztartásra az inté-
zet fizeti be a kellő dijat . Szegény, szorgalmas és jó maga-
viseletű növendékek közül többen ösztöndíjban is része-
sittetnek. 

94. §. Az élelmezés és ösztöndijbeli jótéteményeket 
az igazgató-tanács osztja ki, a hozzá benyújtott bizonyít-
ványok és a tanári kar ajánlata alapján. E jótétemények 
egyenlő jó magaviselet és szorgalom mellett szegény tani-
tók gyermekeinek adandók, s a felekezeti iskolák tanitói-
nak gyermekeire is kiterjesztetnek. 

95. §. Az intézet épületében a rendet az igazgató 
tar t ja fenn és a t isztaságra felügyel. 

96. §. Minden képezde egy lehetőleg szakmunkákból 
álló, s a tanulók által is szabadon használható könyvtárral 
látandó el. A könyvtár gyarapítására évenkint bizonyos 
összeg fordittatik. 

97. §. Fegyelmi ügyekben, s a tanulók személyes vi-
szonyában első fokon a tanári karból álló tanári szék in-
tézkedik. 

98. §. A tanári szék fölött az igazgatótanács áll. Ez t 
az illető tanfelügyelőnek elnöklete alatt az igazgató-tanár 
és a közoktatási miniszter által kinevezett öt tag képezi. 

99. §. Az igazgató-tanács a közoktatási miniszter 
utasításai szerint vezeti a képezde anyagi és szellemi 
ügyeit ; felügyel a tanári ka r működésére s itél a tanári 
székből hozzá felebbezett ügyekben. 

Az igazgató-tanács Ítéletei ellen is azonban fontosabb 
ügyekben a közoktatásügyi minisztériumhoz folyamodhat-
nak a felek. 

100. §. Az igazgató-tanács tagjai az elnökön s az 
igazgató-tanáron kivül összejövetelök alkalmával netaláni 
utiköltségök megtérítését s napidijakat kapnak az intézet 
pénztárából. 

101. §. Évenkint egyszer a tankerületi felügyelő és 
az igazgató-tanács tagjainak jelenlétében nyilvános vizs-
gák tar ta tnak. 

102. §. A tanfolyam bevégzése után egy évre, de leg-
fölebb két év eltelte alatt , a mely időt gyakorlati tanitás-
sal tölthet a tanuló, köteles minden növendék a képezdei 
összes tantárgyakból, írásbeli dolgozatokból és különösen 
a tanitás gyakorlásából vizsgát állani ki, és csak e feltétel 
sikeres teljesítése után nyerhet tanítói oklevelet. 

103. §. A k ik felső népiskolai és polgári iskolai taní-
tói állomásra aka r j ák magokat képesíteni, azoknak a 102. 
§-ban megállapított vizsgán kivül a felső népiskola vagy 
polgári iskola tantárgyából és azoknak tanítási módszeré-
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bői, a kormány által arra rendelt hatóság előtt még egy 
szigorlatot kell kiállaniok. 

104. §. A kik 102. és 103. §§-ban meghatározott 
vizsgákon kétszer visszavettetnek, többé vizsgára nem bo-
csáttatnak. 

105. §. Magán tanitóképezdéket csak oly egyének ál" 
lithatnak, a kik elemi vagy felsőbb népiskolát avagy pol-
gári iskolát tartanak fenn, a melyekben a tanitóknak ké-
pezendő egyének gyakorlati kiképzést is nyerhetnek. Az 
ily magánképezdék növendékei azonban valamely nyilvá-
nos tanitóképező intézetben kötelesek letenni azon elméleti 
és gyakorlati vizsgákat, a melyeknek a nyilvános tanitóké-
pező intézetek növendékei a törvény szerént alávetvék. 

b) Tanitónö-képezdék. 106. §. Az állam az ország kü-
lönböző vidékein tanitónőket képező intézeteket is állit föl, 
a melyekben különösen a felső nép- és polgári iskolákban 
lévő leányosztályok számára tanítónők képeztessenek. 

107. §. A tanítónőket képező intézetekben egy benn-
lakó tanítónő felügyelete alatt a növendékek is mindnyá-
jan bennlaknak és közösen étkeznek. 

Az igazgató-tanács csak kivételesen engedheti meg a 
künlakást. 

108. §. Felvétetnek a 14-ik evőket^, betöltött oly leá-
nyok, kik a felső népiskolai tanfolyamot egészen bevé-
gezték. 

Mindenik növendék a felső népiskola tantárgyaiból 
szigorú felvételi vizsgát tartozik kiállani. 

109. §. A tanfolyam 3. év. 
110. §. A tanitónőket képező intézetben férfi taná-

rokon kivül, női tanulmányokra kellő számú [és képzett-
ségű tanitónők is alkalmazandók. 

111. §. A tanitónőket képező intézetek köteles tan-
tárgyai : a) hit- és erkölcstan ; b) szépirás és rajz]; c) anya-
nyelv és helyes-irástan ; d) magyar nyelv ; e) német nyelv ; 
f) földrajz és történet ; g) noveléstan ; h) számtan ; i) 
természettan és természetrajz (különös tekintettel a ker-
tészetre és női foglalkozásra, p. o. a főzésre ;) k) ének ; 
1) gazdaasszonyság és háztartás szabályai ; m) női munkák ; 
n) a tanítás gyakorlása a gyakorló iskola leányosztá-
lyában. 

112. §. Egy-egy intéztebe felvehető növendékek szá-
mát a kormány határozza meg. 

113. §. Tandí j nincs. A benlakók szállást, mosást 
ingyen, élelmet pedig mérsékelt árért nyernek. 

Több szegény és kitűnő szorgalmú leányért az inté-
zet fizeti meg a köztartási dijat. Ezek számát az igazga-
tótanács felterjesztésére, a közoktatási minister határozza 
meg. 

114. §. Az évi vizsgákon felül az egész tanfolyamot 
bevégzett növendékek összes tanulmányaikból szigorú vizs-
gát taztoznak kiállani, s csak ugy nyerhetnek oklevelet. 

A ki e vizsgán kétszer visszavettetik, többé nem bo-
csáttatik vizsgára. 

115. §. A növendékek fölött fegyelmi ügyekben a 
képezdei igazgató tanár és a rendes tanítónők ítélnek első 
fokon, másodfokon az igazgatótanács. 

Egyébiránt a tanitónőképezde, a tanitóképozdével 
ugyanazon hatóság alatt áll. 

VIII . F e j e z e t . 

A népiskolai hatóság. 
116. §. Mindennemű községi népoktatási intézet köz-

vetlenül a község hatósága alatt áll. A község hatóságát 
az általa választott iskolai szék által gyakorolja. 

117. §. E végből minden községben legalább 9 tag-
ból álló iskolai szék alakittatik, melynek tagjait a kebel-
beli lakosok közöl, lehetőleg az oktatásügyhöz értő egyé-
nekből, képviselőtestülettel bíró községekben és városok-
ban a képviselőtestület, egyéb községekben a községi la-
kosok közgyűlése választja. A választott tagokon kivül a 
helybeli lelkészek és községi népiskola tanítója, vagy a 
tanítói testület választott képviselője is tanácskozási és 
szavazati joggal bíró tagjai az iskolai széknek. 

118. §. A községi iskolai szék három évre választa 
tik. Tagjai azonban mindanynyiszor újra választathatnak-

119. §. Ha az illető község az iskolai szék megvá-
lasztását a három év letelte után két hétnél tovább halo-
gatná, az iskolai szék tagjait a község tagjaiból a tanke-
rületi iskolai tanács nevezi ki. 

A kinevezés azonban csak egy évre érvényes ; ez 
idő elmultával csak az esetben újítandó meg, ha a község 
választási jogával ekkor sem élne két hét alatt. 

120. §. Választások érvényességére az iskolai szék 
tagjai két harmadának, más érvényes határozat hozására 
általános többségének jelenléte szükséges. 

121. §. Az iskolai szék a tanítót a 136. §. szerint vá-
lasztja ; hetenként egy-egy tagja által meglátogattatja a 
helybeli iskolákat ; a tandijt illetőleg határoz; őrködik, 
hogy a gyermekek rendesen já r janak az iskolába ; a mu-
lasztók gondviselőit meginti, s szükség esetén megbünte-
tésüket szorgalmazza a bíróságnál ; szigorúan felügyel a 
tanításra s az iskolai törvények pontos végrehajtására; fel-
ügyel az iskolai alap kezelésére s a községi elöljárósággal 
egyetértőleg gondoskodik annak gyarapításáról ; rendelke-
zik az iskolai épületek kellő javításáról, az iskoláknak 
taneszközökkel való ellátásáról ; továbbá a tanitó és a tanu-
lók szülői s gondviselői között fenforgó panaszokban és 
minden nevezetesebb fegyelmi kérdésekben első fokú bíró-
ságot képez ; az évi vizsgákon jelen van ; a gondnokoktól 
számot kér, s eljárásáról évenként, sürgős és fontosabb ese-
tekben gyakrabban is jelentést tesz a községnek. A község 
elöljárói e jelentéseket a megyei vagy városi tankerületi 
iskolai tanácshoz minden alkalommal fölterjesztik. 

122. §. A községi iskolai szék választ az iskolák 
száma szerént egy vagy több gondnokot, ki az iskola va-
gyonát kezeli az iskolai szék utasítása szerént, az épüle-
teket javí t ta t ja s a hivatalnokok fizetését kiszolgáltatja, s 
évenként az iskolai szék elé részletes és okmányokkal iga-
zolt számadást terjeszt. 

E számadások, miután az iskolai szék által megvizs-
gáltatnak , felülvizsgálat végett a községhez, s onnan a 
tankerületi iskolai tanácshoz tétetnek át. 

123. §. Az egész ország vármegyék szerént azoknak 
megfelelő számú tankerületekre osztatik fel. 

A királyi városok közül csupán Buda-Pest együtt 
képez külön tankerületet. 
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124. §. A tankerületbeli összes község népoktatási 
intézetek ügyeit az oktatásügyi miniszter által kinevezett 
tanfelügyelő és az elnöklete alatt álló iskolai tanács kezeli, 
a hitfelekezeti iskolák felett pedig a tanfelügyelő közbejöt-
tével gyakoroltatik a felügyelet. Egy tanfelügyelő több tan-
kerületben is működhetik, ha területeiken összesen 300-nál 
több község nincsen. Ha teendőinek halmozottsága igényli, 
a kormány másod felügyelőt vagy segédet nevezhet mellé. 

125. §. A tankerületi iskolatanács következőleg ala-
kul : 1. minden vallásfelekezet, melynek a vármegye terü-
letén egyházközségei vannak, választ saját kebeléből egy-
egy tagot ; 2. a tanmegye területén levő összes községi nyil-
vános tanitók magok közül négy tagot választanak ; 3. a 
többi tagokat a vármegyei bizottság választ ja saját kebelé-
ből ; ezek száma legalább 14, legfőlebb 34 ; 4. a moly me-
gyében királyi városok vannak, a 3-ik pontban meghatá-
rozott tagoknak egy részét ők választják azon arányban, 
melyben lakosságuk létszáma a vármegyei összes lakossá-
gának létszámához van. 

126. §. A tankerületi iskolai tanács öt évre választa-
tik. Tagjai azonban az öt év elteltével ú j ra megválaszt-
hatok. 

127. §. Buda-Pest, mely e törvény szerént külön tan-
kerületet képez, városrészenként több iskolai községre 
osztatik, ugyan annyi iskolai székkel. Ez iskolai székek a 
városrészek városi választói által 3 évre választatnak. Tag-
ja ik azonban ú j ra választhatók. Ez iskolai székek teendői 
ugyanazok, a melyek a 121. §-ban elsorolvák, a tanitók 
választásán és az iskolai vagyon kezelésére való felügye-
leten kivül, a mely teendők Budapesten a városi iskolai 
tanácsot és a városi képviselő-testületet illetik. A budapesti 
(tankerületi) iskolai tanács a képviselőtestület által és 
ugyanannyi évre választatik;, mint a képviselő-testület. 
Tagja i azonban ú j ra választhatók. A városi iskolai szék-
nek, hivataluknál fogva, tanácskozási és szavazati joggal 
biró tagjai a helybeli lelkészek, felekezeti különbség nélkül, 
s a községi tanitói testület két képviselője. 

128. §. Tankerületi felügyelő : 1. a tankerület terü-
letén levő összes, ugy községi, mint felekezeti és alsóbb és 
felsőbb népoktatási tanintézeteket évenként legalább egy-
szer meglátogatja, s a törvénynek azokban való pontos vég-
rehaj tására szigorúan felügyel ; 

2. a községi és állami tanodákban a közoktatási mi-
niszter utasítása szerént intézkedik, annak tanügyi rende-
leteit a tanügyi kerület területén levő községi magán- és 
társulati iskolákban végrehaj t ja , s a kormánynak mind-
azokról, mind a felekezeti iskolákról évenként részletes 
jelentést nyúj t be : 

3. a tankerületi népiskolai tanácsnak és netalán egyéb 
tanodák (p. o. tanitóképezdék) igazgatótanácsának elnőko. 

129. §. A felügyelők és segédeik rendes fizetést 
húznak. 

130. §. Az iskolai tanács: 1) A községi iskolai szék 
által megvizsgált számadásokat felülvizsgálja. 2) A községi 
iskolát illetőleg a szülőknek a tanitókkali ügyoiben és min-
dennemű népiskolai fegyelmi ügyekben másodfokú biróság. 
3) A községi iskolai széknek a tanitó, vagy a tanítónak az 
iskolai szék elleni panaszaiban itél (ismét egyenesen a köz-

oktatási minisztériumhoz folyamodhatnak a felek) s átalá-
ban Ítéletet mond az iskolai széknek eljárása felett. 4) Ta-
nácskozik a tanügyi kerület tanügyi viszonyairól, s a mi 
hiányokon maga nem segíthet, azokról jelentést s illetőleg 
javaslatot intéz a megyéhez vagy városi képviselőtestület-
hez, a mely a közoktatási miniszterhez tesz felterjesztést. 

131. §. Az iskolai tanács minden negyedévben összeül 
s ez alkalomra tagjai útiköltséget és napidijt húznak. 

132. §. Az iskolai tanács működéséről, s a tankerü-
letben a tanügy állásáról évenként jelentést teszen a megyei 
bizottság vagy városi képviselő testület elé. Ez évi jelentés 
az illető bizottság vagy képviselőtestület által minden évben 
felterjesztetik a közoktatási miniszterhez. 

I X . F e j e z e t . 

A tanitókról. 133. §. Tanitói hivatalra ezentúl csak 
oly egyének képesítettek, a kik valamely nyilvános képez-
dében az egész tanfolyamot bevégezték s a kötelezett vizs-
gákat letevén, (bélyegmentes) tanitói oklevelet nyertek ; 
vagy ha nem végeztek is nyilvános képezdei tanfolyamot, 
mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgát nyilvános ké-
pezdében sikerrel kiállották. 

Azon nem okleveles tanitók, a kik a jelen törvény 
kihirdetésekor már hivatalban voltak, állomásaikon meg-
hagyatnak ugyan, de kötelességök az iskolákat vizsgáló 
főhatóság előtt tanitásbeli jár tasságukat és ügyesságöket 
igazolni. A kik ezt igazolni nem tudják, a nyári szünnapok 
alatt a legközelebbi képezdében póttanulásra köteleztet-
hetnek. 

134. §. Tanitói vizsgát egyes szaktudományokból és 
azok tanitási módszeréből is lehet tenni. Az ekkép nyert 
tanitói oklevél azonban csak azon tantárgyak tanítására 
képesít, a melyek abban ki vannak jelölve. 

135. §. Polgári iskolákba, kivételesen oly szakférfiak 
is meghivathatnak szaktanítóknak, a kik tanitói oklevéllel 
nem birnak ugyan, de egyes tudományok több évi folytonos 
mivelése által az irodalom terén, magukat kitüntették. 

136. §. Taní tókat a tankerületi iskolai tanács küldöt-
tének elnöklete és vezetése alatt a községi iskolai szék vá-
laszt szavazás által. 

A választás eredménye az illető iskolatanácsnak jó-
váhagyás végett bejelentendő. 

137. §. Segédtanítóknak nemcsak okleveles tanitók, 
hanem képezdei tanfolyamot végzett i f jak is meghivathat-
nak. A meghívás joga szintén az iskolai széket illeti. Ha a 
község a szükségessé vált segédtanítói hivatalt betölteni 
elmulasztaná, vagy e hivatal betöltését halogatná : a tan-
kerületi iskolai főfelügyelő nevezhet ki segédtanítót, kine-
vezéséről a megyei iskolatanácsnak jelentést tevén. 

138. §. A tanitók élethosszig választatnak, és hivata-
lukból csupán súlyos hanyagság, erkölcsi kihágás, vagy 
polgári bűntény miatt mozdíthatók el, a tankerületi iskola-
tanács Ítélete folytán. 

Ily ítéletek azonban megerősítés végett a közoktatási 
miniszter elé terjesztendők. 

139. §. A megürült tanitói állomások legfeljebb fél év 
alatt betöltendők. Ezen idő alatt az iskolában segédtanító 
alkalmazandó. 
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140. §. A tanitó halála esetén özvegye és árvái a ha-
lálozás napjától számítandó fél évig az egész fizetést és 
lakást élvezik. 

141. §. A tanitó országos, vármegyei, városi, községi 
és egyházi képviselő, valamint esküdtszéki tag is lehet 
ugyan, de semminemű hivatalt a tanítóság mellett nem vi-
selhet. Olyan teendőket azonban, melyek helyben és a tan-
órákon kivül véghezvihetők, az iskolai felsőség előleges 
engedelmével elvállalhat. A felekezeti iskoiatanitók az iste-
nitiszteleten és temetéseken segédkezhetnek. 

142. §. A tanitó fizetését a helyi viszonyok szerint az 
iskolai szék állapítja meg a tankerületi iskolatanács, jóváha-
gyásával. Azonban tisztes lakáson és legalább egynegyed 
holdnyi kerten kivül is a fizetés nem lehet kevesebb, mint : 
a) az elemi népiskolai rendes tanitóé 300 fr t . o. é. ; b) elemi 
népiskolai segédtanítóé 200 forint o. é. ; c) felső népiskolai 
tanitóé 550 frt. o. é. ; d) felső népiskolai segédtanítóé 250 ft. 
o. é. ; e) polgári iskolai tanitóé nagyobb városokban 800 ft. 
o. é. ; kisebb helyeken 700 frt. o. é. ; f ) polgári iskolai se-
gédtanítóé nagyobb városokban 400 frt. o. é., kisebb helye-
ken 350 frt. o. é. 

143. §. Ott a hol eddig szokásban volt, vagy a hol a 
helyi viszonyokhoz mérve czélszerünek mutatkozik, ama 
fizetések aránylagos része terményekben, ezek árának 10 
évi átlagát számítva állapittatik meg, mely terményeket 
az illető községek elöljárói szedik be és szolgáltatják ki. 

E termények mennyisége egyszer moghatároztatván, 
alább nem szállittathatik. 

143. §. A hol a tanítók jelenleg a 142-dik §-ban kitett 
összegeknél nagyobb fizetést húznak : ott annak élvezeté-
ben ezentúl is meghagyandók. 

145. §. A rendes tanítók évi fizetésének 2 százalékát 
a község évenkint visszatartja a segélyezési pénztár szá-
mára, s azt a megyei iskolatanácsnak beszolgáltatja. Az 
ekkép minden tankerületben begyült pénzt összesítve az 
oktatásügyi miniszter kezeli, róla évenkint lehetőleg rész-
etes nyilt számadást tevén közzé. 

E pénztárból az öregség vagy betegség miatt végleg 
munkaképtelenekké vált s igy állomásaikon nem marad-
ható tanítók, a munkaképtelenné vált tanítónők, vala-
mint az elhalt tanítók özvegyei (mig férjhez nem men-
nek) és árvái (16 éves korukig) segélyeztetnek, különös 
tekintettel a segélyezendő tanitó vagy özvegye számosabb 
tagokból álló s szükségben szenvedő családjára. 

146. §. Elhalt tanítók szegény árváinak neveltetésére 
az állam pénztárából is adatik segély és pedig oly módon : 
1) hogy az évenként megszavazott összeg legalább 100 
gyermek között osztatik fel ; 2) a gyermekek bármely he-
lyen és bárminő tanintézetben tanulhatnak ; 3) csak 16 
éves korukig húzzák az árvák az állami segélyt. 

147. §. A községi nép- és polgári iskolai tanítók kö-
telesek minden tankerületben tanitói testületté alakulni. 
A tankerületi tanitói testület annyi körre oszlik fel, a hány 
járása van a megyének. A járási körök, a községek segé-
lyezésével, kötelesek évenként kétszer, az egész testület 
pedig évenként egyszer tanitói értekezletre egybegyűlni. 
A tanitói értekezletek szabályozására a közoktatási mi-
niszter rendeletet bocsát ki. 

148. §. E törvény végrehajtásával a vallás-és közok-
tatásügyi miniszter bizatik meg, ki a közoktatás ügyéről 
évenként jelentést tesz az országgyűlésnek.] 

Mi e törvényczikket s mindazt, a mi abban foglaltatik 
összesen és egyenként helyesnek, kedvesnek, elfogadottnak 
vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagy-
juk, megerősítjük és szentesitjük, s mind Magunk megtart-
juk, mind más hiveink által megtartat juk. 

Kelt Budán, ezernyolczszáz hatvannyolczadik évi de-
czemberhó ötödik napján. Ferencz József, s. k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
FREIBURG. (Baden). Napjainkban az egyház a leg-

gonoszabb elnyomatást épen a liberális kormányok részérő] 
szenvedi. Mialatt ezek az államnak az egyháztoli tökéletes 
elválasztását hirdetik, hogy cselekedhessenek, mintha ez 
nem is léteznék, és jogait tekintet nélkül letiporhassák : épen 
nem egyeznek bele abba, hogy az egyház is elválhasson az 
államtól s függetlenül működhessék; sőt azon vannak, hogy 
rabszolgájokká tegyék és lételének leglényegesebb jogaitól 
is megfoszszák. A kérdés, mely ez évben a freiburgi káptalan 
és az ujszabásu badeni kormány közt fölmerült, megérdemli, 
hogymint mintája a zsarnokságnak, melyet liberális kormá-
nyok Krisztus egyháza iránt követnek, felemlítessék. 

Alig egy hónappal Vicari Ármin érsek, az egyház sza-
badságának Rajna-parti hős bajnoka, halála után, az érseki 
káptalan tudomást szerezve a szentszék és a nagyherczeg-
ségi kormány közötti egyezkedés iránt, Jolly ministerelnök-
nek nyolcz egyént jelölt ki s ezek közt négyet Németország 
legünnepeltebb püspökei (Eberhard, Ketteier, Baudri és 
Martin —) s más négyet Baden legtiszteltebb egyházai közül 
(Kübel káptalani helynököt, Miller prépostot és Orbin s 
Weikum kanonokokat). De minthogy ezek egyike sem tar-
tozik a Jolly előtt kedves „poroszérzelmüek" közé: a minisz-
ter nem késett válaszolni, hogy a kijelöltek egyike sem ked-
ves a kormány előtt; mit a nagyherczeg május 18-iiratával 
maga is helybenhagyott kijelentetvén a káptalannak, misze-
rint ö királyi fensége egy „pót-kijelölés" mielőbbi felterjesz-
tését elvárja. 

De a káptalan erre nem hajlott, hanem szint e hó 27-röl 
kelt feliratában kijelenté, miszerént a felterjesztés egészen 
a nagyfejedelemség s a szentszék közt érvényben álló jog 
értelmében történt s a kormánynak nem állván jogában 
valamennyi ajánlottat visszavetni, a káptalan pótfelterjesz-
tést nem tehet. 

Ezalatt nevezett ministerelnökkel a szentszéknek egy 
leirata is közöltetett, mely kijelenti, miszerint a badeni kor-
mány korábbi, érvényben levő egyezkedés erejében tartozik 
legalább hármat meghagyni a káptalan által felterjesz-
tettek közöl. Mindennek daczára a minister május 30-ról 
értésül adta a káptalannak, hogy valamint Poroszágban 
szintúgy Badenben sem léphetnek püspöki székre „personae 
minus gratae." 

Ezután a miniszter, a káptalant behálózandó egy kis 
cselfogáshoz folyamodott. Parancsára ugyanis Prestinari 
államtitkár Karlsrulieból azon ajánlattal jött Freiburgba, 
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hogy a káp ta lan venne be a candidatió sorozatába egy u j 
egyént (már t. i. azt ki t a ko rmány meg fog nevezni) s az-
tán Orbin kanonokon kivül hagyja meg bármelyikét az 
előbb a jánlo t tak közöl ; azonfelül Kübel Vicariusnak, mint-
egy ju ta lmazta tásra nyúj tván neki k i l á t á s t , kijelenteté 
Faule r syndicus által, hogy igen kedves dolgot tenne a 
kormánynak , ha az officiumból Strehele tanácsost és Maas 
igazgatót eltávolitaná. E g y csapással két legyet aka r t ütni. 

Közben, a kápta lan felirata folytán, a szentszék 1868. 
jul ius 6. kelt breveje által holybenhagyta a nagyherczegsé-
gen kivüli püspökök felterjesztését, megdicséri a kápta lant , 
hogy a történt ferterjesztést megnem vál toztat ta s ezt tenni 
a jövőre is megti l t ja . E k k é p támogat ta tva a pápai leirat s 
az 1827. egyezmény értelme által a kápta lan julius 18. újó-
lag válaszolt kijelentvén, miszerint „sem hatalmában sem 
kötelességében nem áll a már május 8-án tett felterjesztésen 
túl még egy pót felterjesztést is benyúj tani ." S ez akadá-
lyok következtében az u j freiburgi érsek megválasztása 
manapig sem történt meg. 

A kápta lan tehát nem hajolhat meg a miniszterek 
jog ta lan követelései előtt, s annál kevesbbé, minthogy ettől a 
szentszék által is eltiltatott ; a miniszterek a római porosz 
követ jó szolgálatai daczára is, szinte nem b i rnak diploma-
t ikai uton boldogulni, mert nincsenek igaz uton s másrészt 
becsületbeli dolognak tekintik, a törvényes ú t ra visszaterel-
tetni ; de a dolog sem tü r halasztást , mert a nép, melynek 
két ha rmada katholikus, már türelmetlenkedik, s különben 
is gyűlöli misztereit, minthogy Poroszország hűbéreseivé 
a k a r j a őket tenni ; gyűlöli vallása joga inak folytonos 
sértegetései miat t , s ezután még inkább gyülölendi azon 
erőszakoskodás m i a t t , melylyel főpásztora kineveztetését 
akadályozza. 

íme a sok közöl egy példa, hova vezet az á l lamnak 
teljes elválasztása az egyháztól és egyúttal az egyháznak 
el nem választása az államtól, vagyis az állandó atheismus 
és az állandó clericalismus rendszere. Baden forradalmi 
kormánya , mely először kiáltotta az állam elválasztását az 
egyháztól, most nem a k a r j a tűrni az egyház elválasztatását 
az államtól —1 épen ugy, mikint az Olaszhonban van gya-
korlatban. A modern államokra nézve az egyház jogait óvó 
egyezmények elavultak s nem köteleznek ; de ugyanazon 
egyezmények igenis i f j ak és teljes érvényűek azon előjogo-
k a t illetőleg, melyeket az egyház a körülményekhez képest 
ugyanazon ál lamoknak megadandóknak tar tot t . A modern 
államok igénylik magoknak a jogot kibontakozni a con-
corda tumok kötelező erejéből ; de az egyház ellenséges, haj t -
hat lan és bitorló, ha ő is feloldottnak t a r t j a magát , ha nem 
tekinti egyszerre semmiseknek és érvényeseknek is egy-
szersmind a concordátumokat, semmiseknek amennyiben 
kötelezik a statust és érvényeseknek amennyiben megkö-
t ik az egyházat . Lehet-e ennél esztelenebb és zsarnokibb 
el járás ! ? 

Gondolják meg a liberálisok, hogy egyedül az egy-
háznak adott szabadság által biztositható Europa ingadozó 

társadalmi viszonya ; hogy csak ezen feltétel alatt ke rü l -
hető el a társadalmi harcz, s nyerhető meg a kathol ikusok 
bizalma a liberális kormányok számára. Gondolják meg, 
hogy a modern államok fen nem ál lhatnak, hacsak az egy-
háznak meg nem ad ják teljes szabadságát, hacsak törvény-
könyveikbe be nem ik t a t j ák a belga alkotmány 16-ik czik-
kelyének eme szavait : „az államnak nincs joga befolyni 
bármely vallásfelekezet papja inak akár nevezésébe a k á r 
beikta tásába." 

Liberálisok ! nem ké rünk kedvezményeket, előjogokat, 
nem pártfogoltatást ; csak az t ké r jük , hogy az egyház sza-
badon választhassa szolgáit bármely állomásra. Szabadság 
fiai ! csak szabadságot ké rünk 

VEGYESEK. 
— A fm. herczeg-primás legújabb körleveleiben a t y a i 

szivből fakadó szerencsekivánatok, buzgó ohajok foglal-
t a tnak u j évre ; kijeleli a lelkipásztorok teendőit a képvi-
selők választása k ö r ü l ; hőn a ján l t a tnak a Lonkay A n t a l 
által szerkesztett „Tanodai Lapok" is. 

— J e k e l f a l u s y Vincze püspök ő mlga az e t tyeki 
templom orgonájának javításához 100 f r t t a l méltóztatott 
járulni , mely kegyességért fogadja hálá já t a megörvendez-
te t ted híveknek. 

— Az egyetemi hit tani k a r n a k ismert indokolású 
mellőztetése miatt beadtuk lemondásunkat az egyetemi re -
ctorságról. 

— Kedves meglepetésben részesítette a kath . irodalmi 
világot Eger , a minden előleges za j nélkül megindított 
„Egyházmegyei Közlöny" czimü, és minden hó közepén 
megjelenendő lap által. Eger valódi kis Athenaeum, mely-
nek díszére és az egyházi irodalom j avá ra fog kétségkivül 
válni a jelen vállalat is. Szerkesztője a szép és ügyes tollú 
D e b r e c z e n i János ; kiadója Z s o n d o v i c s József ; 
az első szám czikkei alat t már ott tündöklenek Porubszky , 
Ipolyi, Balássy kedvesen és tekintélylyel hangzó neveik. 
Legyen áldás az üdvös vállalaton ! Előfizetés : egész évre 
2, félévre 1 f r t . 

— P e l l e t Ödön hi t tudornak a karácsonyünnepen 
tar tot t s hozzánk is beküldött népszerű homiliájáért kö-
szönet. 

— Az „Unita Cat t . " a mily csipősen, ép oly igazsá-
gosan omliti fol, miszerént Napoleon császár kevéssel az-
után, hogy oly ünnepélyesen nyilatkozott a keresztény esz-
mékhez való visszatérés szükségességéről, engedélyt adott 
Voltaire szobrának felállithatására ; azon Voltaire dicső-
ségére tehát, kinek jelszava vol t : irtsd ki az utálatost, tud-
nillik a kereszténységet ! Valóban egész talányok sok kö-
rülmény közt a kormányférf iak, máskép szólnak, tesznek 
mint magánegyének, ismét máskép ugyanazon tárgyról , 
mint a kormány tagjai vagy fejei ; szerencsétlen helyzet ! 

Szerkesztői tudósitás. 

J á n o s h á z á r a : A legcompetonsb ítélet szerint a 30 t'rtnyi ha -
gyomány egyiket sem illeti meg. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiaoz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, január. 27-én. 8. 

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.) 

I. Félév. 1869 

T A R T A L O M : A három mennyei tanu. — A genfi e g y oly lényeket jelent, melyeknek lényege, termé-
lelkészek társulatának nyilatkozata a conciliumról. — Egy- s z e t e e g y t ámbár a személyek különbözők lehetnek 
házi tudósítások. - Vegyesek. e z e n g z a y a k s z e r é n t . £ g ft h á r o m ^ ^ ^ ^ ^ 

y • Porson habár mégis engedi, hogy Euthymius szán-
doka szerént ezen szavak a Szentháromságra vonat-

A három mennyei tann. koznak, tagadja mégis mintha azok a kérdéses vers-
bői idéztetnének, minthogy sz. Jánosnál a szó „egy" a 
himnemben fordul elő tudnillik rçsiç, Euthymiusnál 

Egész a legújabb időkig egyedül a latin egy- pedig a semlegesben fordul elő rçta • és azért azt ál-
házatyák voltak, kikre az illetők támaszkodtak ezen litja, hogy Euthymius nazianzi Gergelyből vette át, 
vers autheuticitásának bebizonyitásában ; a görög ki azt nem mint idézetet használja, hanem mint neki 
patrologiában ez hiányzott, legalább ezt vélték; ma- saját szólásmódot. Sőt hozzá teszi, hogy a semle-
gok a vers hitelességének védői is beismerték ezt; ges t r i a az isteni személyekre alkalmaztatva oly 
és tapasztalván, hogy ezen vers sehol sem idéztetik otromba solecismus volna, minőről egy görög irót 
az igazhivők és arianusok közti vitákban, bevallót- s em lehetne vádolni Euthymius előtt. 
ták, hogy a codexek nagy számából, ha nem mind- „ _ , _ , v . . . . ^ 

u-, * „ . . , , , , . kire nézve lorster bebizonyítja, hogy Porson annyiból eltűnt az; miért is inkább valószínű okait ,, , , 
kutatták eltűnésének. n e m o l v a s t a a ^entatyákat, vagy ha olvasta, 

Forster azonban hiteles érvek egész tömegével a Z° a n e m r 

bizonyítja be, hogy ha a három mennyei tanura vo- Fölhozza ellene különösen szt. Irént (advers. 
natkozó vers szerencsétlenségre el is tünt a codexek haeres.) ki Valentinnak gnosticus háromságáról be-
nagy számából, mily időszakban? nem tudni; van szél vén, mely sz. János evangéliumának első versére 
elegendő más, melyek hiven megőrizték azt, és igy v o l t alapítva, mondja, hogy a három személy, ra TQIU. 

okvetlenül kellett azt olvasni a legrégiebbekben is, (Tehát neutrumban !) Valentin szerént volt az Isten, 
melyek teljes hűséggel másoltattak az apostolok kéz- a princípium és a logos, és a három egy. íme nyílt 
irataiból. Ezen versnek végszavai: et tria unumsunt, vonatkozás a kérdéses versre; ez első meghazudtol-
fönmaradtak a görög atyák és irók müveiben mint tatása Porsonnak, és pedig nem annyira az egy-
hitágazati formula. Ez az mi Forster müvének igen házatya, mint egy eretaekfónök által, ki régibb az 
nagy érdeket kölcsönöz ; ő ezen vers authenticitásá- összes görög atyáknál. Ezen okmány körülbelül a 
nak bebizonyítására eddig alig sejtett contingensé- 140-ik évből való, és igy kizár minden lehetőséget, 
vel lép föl az érveknek, melyeknél fogva egyszerűen mintha ezen szólásmódot valamely egyházi írótól 
lehet tagadni Michaelis, Porson és Griesbach állitá- kölcsönözhette volna annál inkább, mivel ö avval 
sait. A t. olvasó megfogja engedni, hogy egy kissé kérkedik, hogy egyedül az irásra támaszkodott ; te-
részletezzünk, és ha szives lesz bünnünket követni, hát a szentkönyvben olvasta a Szentháromságra 
meg fog győződni, hogy, mi eddig csak mintegy vonatkozó e szavakat. 
probabilis volt, bámulatra méltó fölfedezések által Idézhetjük továbbá sz. Hipolytot, ki 240-ik év 
teljes bizonyosságra emelkedett. körül Noetus ellen megalapítván az Atya, Fiu és 

Már Travis fölhozta Euthymius Zigabenus, 12. Szentlélek közti különbséget hozzá teszi: „íme ez a 
századi görög írónak, Panoplia dogmatica orthodo- három személy; rovrsçetvai TQICC." Valljon honnan 
xae fidei, czimü müvéből következő szavait, mint származhatik itt a semleges t r i a a himnemü demon-
melyek a kérdéses versre vonatkoznak : „Ezen szó strativum után, ha nem oly szólásmódtól, mely az 
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első századokban el volt fogadva és használtatott is 
közönségesen ? 

Eusebius is a Praeparatio Evangelica-ban a 
semleges számnevet használja a három isteni sze-
mély jelelésére : TQICC, úgymond, az Atya, Fiu és 
Szentlélek. Forster ezután idéz egy bizonyitékot sz. 
Vazulból is, az azonban nem eléggé világos és 
meggyőző. 

De lássuk nazianzi sz. Gergelyt, kire Porson 
győzelmét alapitá állitván, hogy Euthymius emlitetfc 
szavaiban nem a szentirást idézte, hanem Gergely-
től vette át azokat minden vonatkozás nélkül ezen 
versre. Mily hitelt érdemel Porson, itélje meg maga 
az olvasó. A szentatya egy mondatában, melyet 
German konstantinápolyi főpap tartott fön, ekkép 
szól : „én nem választhatom el a hármat, TA TQICC, még 
gondolatban sem anélkül, hogy az egységre ne vin-
ném vissza TO ev." íme sz. János versének utolsó 
része szóról szóra, csakhogy a neutrum TA TQIK Van 
a himnemü TQSIÇ helyett ; és mindenesetre a Szenthá-
romságról szól. 

A Macedoniussal való párbeszédben, mely sz. 
Athanaznak tulajdoníttatik, ugyanily solecismusra ta-
lálunk , hol a Ta TQia szintén a három személyről 
vagy hypostasisról használtatik. -« 

Végre előfordul az a fönebb emiitett Germánnál, 
valamint a Gallandius által kiadott Bibliotheca 
graeco-latina czimü munkában a Definitio fidei 
ugyanazt tartalmazza. 

Ezen beszédmód tehát az első századok keresz-
tényeinél szokásban forgó szólam volt hitünk kifeje-
zésére, mely szerént vallották a személyek három-
ságát de egyszersmind azok egylényegüségét is. Es 
ezen szólam oly annyira köznyelven forgott, hogy 
az magok a pogányok előtt is tudva volt. Tanuja 
ennek a Philopatros czimü műnek szerzője, mely 
rendesen Luciannak tulajdonittatik, és mely bizo-
nyára a 2-ik századból származik. Ezen tanúság igen 
érdekes levén ime fölhozzuk. Critias kérdezi ezen 
műben: valljon melyik Isten nevében kellene es-
küdni? Tryphon, kit a szerző ugy beszéltet, mint 
ker. catechumenust,ekkép válaszol: „A legfőbb kor-
mányzó, a nagy, örök, mennyei Istennek, az Atya 
Fiának és az Atyától származó Léleknek nevében, 
ki három egyben, és egy háromban." Valóban e 
szavakat olvasva, kísértetbe jő az ember azt hinni, 
hogy a pogányiró előtt szt. János levelének 7-dik 
verse feküdt. 

De valljon honnan származhatott ezen szólam, 
melyet nyelvtan-ellenesnek, solecismusnak szeretnek 

mondani, s melyet görög, igazhitű, pogány Írókból 
idéztünk a második századtól a tizenkettedikig, ha 
nem azon versből, mely a kéziratok bizonyos szá-
mából, egy részéből eltűnt? Mindez nem szolgáltat-e 
érvet, legalább alapos praesumtiot, hogy ezen vers 
az eredeti példányokban megvolt? 

Ámde, mondhatják az Ítészek, mindezen lehozás 
csak valószínűséget, kisebb vagy nagyobb fokút, 
szül. Ha ezen szólam csakugyan a kérdéses versből 
származott volna, a semleges ta tQia helyett a him-
nemü OO TQEIÇ volna olvasandó, mint a szent szöveg-
ben igy fordul elő. 

Az ellenfél tehát meg volna győzve, ha az apos-
toli szövegben a neutrum fordulna elő a himnem he-
lyett; jól van! ma már birunk bizonyítékokkal, 
hogy az eredeti szerkezet csakugyan ilyen volt. Ez 
váratlan fölfedezés, melyre Forster legújabb művé-
nek kiadása után bukkant, s melyet sietett közölni 
Bertrand úrral. Ily térre helyeztetvén a kérdéses 
versrőli vita, bizonyára óhajtása teljesül a jeles nyo-
mozónak, ha Bertrandhoz intézett levelét közzé-
teszszük. 

„A mult hóban (február) voltam szerencsés na-
zianzi Gergelyben formális idézetét találni, habár 

..töredékesen is, sz. János első levele V. fej. 7. és 8-ik 
versének. Ezen hely elkerülte figyelmét a fáradhat -
lan Knittelnek, talán azon okoskodási forma miatt, 
melyet a kettős idézet magában rejt. Csudálatos 
fényt dérit ez sz. János eredeti szövegére és az idéze-
tekre is, melyek a sz. atyáknál előfordulnak. 

Fölfedezésemnek most csak főbb pontjait érin-
tem. Ezen a helyen, mint a Vulgatanak minden leg-
régiebb kézirataiban látható, a két vers föl van cse-
rélve, és a mi 7-ik versünk volt a 8-ik. Ezen fölcse-
rélés egy kis zavart okozott az idézésben; mely azon-
ban egyszer föl levén fedezve,minden földerül; mert 
a két vers nem csak idéztetett, hanem meg is vitat-
tatott és pedig ugy, hogy bizonyossággal tudjuk az 
apostolok eredeti szavait a három mennyei tanúról. 
Ebből látható, hogy az atyák e szólama : ra tql» h és 
ev tu TQia a helyett, hogy egyértelmű synonymok 
lennének a és oi tqsiç ev uçi szavakkal a 7-dik 
versben, tulajdonképen eredeti szavai sz. Jánosnak 
melyek minden görög codexben olvashatók a IV. 
századig. 

Tudnillik sz. Gergely mondja, hogy az apostol 
e szavakat TQía és OT TQUÇ a három földi tanúról hasz-
nálja, a semleges TQIU és Ta rgia-1 pedig a mennyeik-
ről. Nem csak magát a tényt hozza föl a szentatya, 
hanem critizalja is azt mint nyelvtani anomaliat, 
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vagyis mint grammatikus bonczo'gatja, de mégis 
elfogadja azokat mint isteni tekintélyüeket. És a 
dologban az a különös, bogy az ily grammaticalis 
szabálytalanságok éppen szt. Jánosnak jellegéhez 
tartoznak annak más irataiban is. 

Ekkép azon kézirat szerént, mely sz. Gergely 
előtt feküdt a három mennyei tanura nézve, mind-
azon ősi helyek, melyekben a ra rqia és rçia fordul 
elő, tulajdonképen betüszerénti idézete a mi 7-ik ver-
sünknek." 

Forster állitja, hogy a nyelvtani szabálytalan-
ság szt. János irályának jellegéhez tartozik; s va-
lóban, az ő phraseologiája, különösen a Titkos jele-
nések könyvében, hemzseg a hibás szerkezetű mon-
datoktól. Előfordul ott, például, a nevező minden 
többi esetekkel concordalva, a semleges többes szám 
ugyanazon helyen egyik igével az egyes a másikkal 
a többes számban, ugyanazon főnév dativus- és ac-
cusativussal stb. Bengel és Michaelis sok ily helyet 
fedeztek föl, Forster még szaporította azok számát. 
A nyelvtan szabályaibani ezen tudatlanság oly iróra 
utal, ki oly nyelven irt, mely nem volt anyai nyelve, 
oly apostolra, kinek anyai nyelve az arameus volt. 
Ez is nem csekély érv a vers authenticitására nézve, 
mert, mint Reithmayr jól veszi észre a szentköny-
vekhez irt Bevezetésében, a második században sem-
miféle szerző sem Írhatott volna már igy. Az Ítészek 
soha sem kétkedtek a 8-ik vers hitelességéről, hol a 
földi tanukról van szó : pedig ott is hasonló anoma-
lia vehető észre : l é l ek , viz, v é r a görögben sem-
leges nevek, a vers záradéka mégis a himnemben 
van fogalmazva : 01 rçeig eig TO h eiçi, et très in 

unum sunt. 1-k. 
(Folyt, köv.) 

A genfi lelkészek társulatának nyilatkozata a 

concilinmról. 

Tudva van előttetek, igen kedves testvérek ! hogy a 
pápa egy zsinatnak a jövő évre lett kihirdetése alkalmával 
minap a protestánsokhoz egy iratot intézett, melyben őket 
inti, hogy azon egyházba, melynek ő feje, lépjenek vissza. 
Ez levén — mondja ő nekik — egyedül az igazi egyház, 
egyedül az biztosithat az ő szivöknek is megnyugvást, lei-
köknek békét és minden népnek rendet és jólétet. Ő kész 
őket — úgymond még nekik — atyailag visszafogadni és 
részeltetni mind azon szellemi kincsekben melyekkel ö ren-
delkezik. Ezen iratnak mérsékelt és szelíd alakja nem em-
lékeztet az anathémákra, melyekkel Roma minket annyi-
szor sújtott. Szerencsétlenségre, az anathemák most is meg-
vannak. Azok soha vissza nem húzattak ; azok szolgálnak 
magyarázó szövegül ahhoz,] a mit a katholikus népeknek a 
reformátorok, a reformátio és a reformátusokról tanitnak ; 

azok sugallják a törvényeket és rendszabályokat, melyek -
nek a mi testvéreink tárgyai mindenütt, hol a romai egyház 
a maga akaratát rászabja a kormányokra. S valljon ezeket 
viszonvádlás végett emlitjük-e fel ? Nem, mi ezért teljesség-
gel nem szólaltunk volna fel. De jó, mindenekelőtt, tisztába 
hozni, hogy semmi sem változott, hogy semmi sem változ-
hatik, mivel magának a romai egyháznak elve az ő végzé-
seinek és dogmáinak általános változhatlansága. A mik mi 
az ő szemeiben negyedfél századdal ez előtt valánk, azok 
vagyunk mi most is, és magában ezen iratban is, bár igéri 
nekünk jóakaratát , de azon egyedüli feltét alatt, hogy egye-
nesen a meghódoláson kezdjük. A mit tehát tőlünk kíván-
nak, az, hogy tagadjuk meg atyáink müvét, és nekünk 
akkor nincs más elibünk tenni való kérdésünk, mint ez : 
elenyésztette vagy legalább meggyengitette-e Roma azon 
okokat, melyek a tizenhatotik század nagy mozgalmát 
elhatározák ? O azokat nagy részben még erősítette. Elsőben 
is, a mi a tanokat illeti, mind azon tévelyoket, melyek ellen 
kezdetben csak esedezve az egyháznak, hogy ő maga iga-
zítsa ki azokat, tiltakozának, — az egyház trienti zsina-
tában, véglegesen megerősítette és formulázta. Minden ki-
igazítás és módosítás lehetetlen. A dogma, melyet ezen zsi-
nat még árnyékban hagyott, a csalhatlan és általános pá-
paságnak akkor még annyi püspök által ostromolt dogmája, 
ma már első sorban áll. Minden arra mutat, hogy a jövő 
zsinat ezt egy szavazattal, vagy legalább hallgatásával 
szentesitni fogja. Egy más dogma, melyet a trienti zsinat 
még nem mert proclamalni, a szeplőtlen fogantatás dogmája, 
a pápa által, egy-m aga által lett proclamálva, cselekedvén 
ő már itt azon csalhatlanság szerént, melyet számára, mi-
ként ő arról biztos, majd egy gyűlés elismerni fog. 

íme, kedves testvérek 1 néhány vonása azon szomorú 
előhaladásnak, melyet ma reformátorainknak ki kellene 
mutatniok azon egyház tanitmányában, mely ellen ők már 
akkor, a bibliában a lelkiismeretben és a történelemben oly 
félelmes érveket találának. Mindazáltal más részről, épen 
nem vonakodunk mi felismerni abban szerencsés változá-
sokat is. Nagy visszaéléseknek, nagy botrányoknak szakadt 
vége, ha nem is mindenütt, legalább sok tartományban. Mi 
nem ismerjük félre teljességgel különösen azon ember tisz-
teletre méltó jellemét, ki jelenleg azon trónon ül, mely any-
nyiszor oly roszul volt elfoglalva. De ha a pápa jobb, a pá-
paság, miként épen most láttuk, általános kényuralom felé 
haladt ; ha a romai egyház némely tekintetben jobban áll 
is, mint a 16-ik században, mindazáltal lehetlen az ő ájta-
tosságáról és kultuszáról ugyan azt nem mondanunk, a mit 
az ő dogmáiról mondtunk : nevezetesen, hogy ö azon időszak 
óta, sok, már akkor téveseknek ismert és veszélyes dolgokat 
kiválóan hangsúlyozott. 

Szemére veték neki a szertartások- és formákkal való 
FF 

visszaélést. 0 nem szűnt meg még ujabbakat is kigondolni. 
Szemére veték neki, az egyéni ájtatosságban a kicsinykedő, 
gyermekes müveleteket. — 0 azokat még megsokszorozta. 
Szemére veték neki a bünbocsánatokat. — O azokat nem 
árulja többé az egykori különös forma alatt ; de sem árulva, 
sem adva, soha sem volt ő azokkal ily rendkívül bőkezű. 
Szemére veték neki, hogy az üdvét cselekményekhez, főkép 
kisszerű cselekményekhez és műveletekhez köti. — A hit 
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általi, azaz a megtérés és a sziv újjászületése általi üdv 
mindinkább kevésbbé hirdettetik nála, mindinkább ke-
vésbbé van az ezen korlát nélküli formalismus köze-
pette jelezve és emlékezetbe hozva. — Szemére veték neki 
a zárdákat. — Soha a középkor bármely időpontjában, nem 
állított fel többet, mint ma mindenütt, hol a törvények azt 
neki megengedik. Szemére veték neki a gyakran még ma-
gánál az Istennél is jobban tisztelt szenteket. — 0 annyi 
szentet csinált mint soha, soha sem aggódék kevésbé annak 
szemlélésénél, hogy Isten azok által a népeknél helyettesit-
tetik és kiszorittatik ; soha annyi ereklye nem vándorolt 
Romából az oltárok elfoglalására. Szemére veték neki 
Krisztus anyjának kultuszát. — Krisztus anyja soha sem 
volt oly közel, mint ma, a teljes istenitéshez ; soha som volt 
az egész keresztény rendszer oly merészen elferditve a 
Mária-névnek azon egyedüli név helyére lett állításával, 
mely által, mint szent Péter mondja, kellene megtartatnunk. 
I t t tehát a kultus körüli visszaélés minket a dogmának leg-
sulyosb elferditéseihez vezet vissza. S mit mondjunk most a 
fegyelemről ? Hogy ily sok az evangéliomi tanitmánynyal 
mind inkább ellenkező dolgokat felállitni s megszilárditní 
lehessen, e végett a romai egyháznak, mint a hit egyedüli 
letéteményesének és kiosztogatójának jogait mind jobban-
jobban kellett megerősiteni. Innen van elsőben is, midőn más-
ként nem tehetnek, azon leplezett, és midőn bátorkodnak, 
azon nyilt és merész küzdelem, azon szervezett hadviselés 
a biblia ellen, melyet XYI-ik Gergely pápa[„halálos lege-
lőnek," IX. Pius pedig „megmérgezett olvasmánynak" mon-
dott, sorozván nyiltan a mi bibliai társulatainkat ezen szá-
zad „dögvészes találmányai," és azoknak alapitóit „az em-
beri társaság ellenségei" közé. Innen van továbbá azon nyo-
más, melynek többé nem kelle szoritkozni csupán a bibliai 
száműzésre és a hitkérdések megvizsgálásának eltiltására, 
hanem kiterjeszkednie kellett a gondolat minden nyilvánu-
lásaira s az egyéni és közéletnek minden cselekményeire. 
Innen van következőleg mind annak, a mit más időkben az 
egyház tekintélye alatt tanitottak vagy álmodtak, legmagasb 
végeredménye gyanánt, — innen van, mondjuk, az 1864-ki 
Encyclica és Syllabus. Ti ismeritek ezen két hirhedt dara-
bot. Ezek azok, a melyekben kárhoztatva van mind azon 
szabadság, melyet a mai civilisatio, a kereszténységgel is 
cgyetértőleg, elismert és szentesitett. Hogy a catholicismus 
és mindennemű szabadság között ellentét van, erről mi rég-
óta meg valánk győződve; az 1832-ki Encyclica már ezen 
pont felett eléggé világos vala, s különösen azért mivel abban 
neveztetett a lolkismereti szabadság elve őrjöngésnek. De 
mind a mellett sokan ugy közülünk, mint a romai egyház-
ban megkísérték még két kétleni, hogy ez volna századunk-
ban a katholicismus utolsó szava. Ma már többé semmi ké-
tely ; és többen azon katholikus testvéreink közöl, kik még 
jobbat hittek vala remélhetni, nem titkolták el csalódásu-
kat és fájdalmukat. Ezen szót tehát, őrjöngés, melyet XVI. 
Gergely kiejtett, IX. Pius, mint lelkismereti szabadság és 
kultusz feletti gondolkozásának kifejezését, ünnepélyesen 
ismételte. A kormányok ő szerinte kötelesek „a katholica 
vallás áthágóit, a fenyítékek szentesitése által visszaterelni." 
Ezen vallás, minden katholikus tartományban, ugy tekin-
tendő, „mint az államnak egyedüli vallása minden más kul-

tusz kizárásával," Egyedül az egyház megitélő birája az 
egyház jogainak ; mind azon jogokat, melyeket magának 
tulajdonit, kell, hogy gyakorolhassa a nélkül, hogy a kor-
mányok neki abban bár mely akadályt vethetnének. Mind 
azt, a mi a polgári életkörben az ő jogainak, vagy dogmái-
nak ellenére lett, vagy lesz téve ő semmisnek nyilvánithatja. 
Es hogy senki se kétkedhessék a felől, hogy az egész Sylla-
bus nem más, mint kárhoztatása minden eszmének, a tizen-
kilenczedik század minden vívmányának, az utolsó czikk 
megtiltja még hinni is azt, „hogy a romai főpap a haladás-
sal, a szabadelvüséggel és a mai civilisatioval valaha kibé-
külhessen, vagy tartozzék kibékülni." 

íme kedves testvérek ! ez a romai rendszer ; ime ilyen 
ma azon járom, mely alá leendő visszamenetelre titeket inte-
nek, és pedig, épen azon pillanatban, a midőn katholikus 
nagy népek felébredtek széttörésére. Vajha megértenék 
ezek, hogy az egyetlenegy eszköz annak végképeni széttö-
résére az, hogy keressék hitüket, és a többit másutt, mint 
Romában! Rátok nézve tehát, kik e jármot rég idő óta 
széttörtétek, semmivel sem volna szó kevesebbről, mint, 
hogy tagadjátok meg mint keresztények, a bibliába, 
a keresztény igazság egyedüli forrásába vetett hitete-
ket ; továbbá, hogy tagadjátok meg mint emborek, esze-
tek és lelkiismeretetek szabad használatát; mint polgárok 
pedig, tagadjátok meg a jelenkori társadalom minden el-
veit. Ha hasonló igények már magukben nem hordoznák 
kárhoztatásunkat, nektek csak az kellene tekintenetek, hol 
állanak azok miatt az ezen kormányzat alá vetett tarto-
mányok. Hallgatunk, ha ugy tetszik azon szigorról, melyet 
csak imént egy ma már bukott, de a pápa által mindenek 
felett annyira kedvolt kormány a mi spanyolországi bará-
tink ellen kifejtett ; de a mely szigor még is korán sem 
vala még oly szoros alkalmazása a Syllabus elveinek, mint 
a hogy azt — miként ti eléggé tudjátok — más időkben 
tették. Mi az tehát, a mit ezen tartományokban egészen 
addig, mig a mai mozgalom nem tört magának hozzájuk 
utat, szemlélhetünk ? 

Semmi oktatás a népnél. Milliók nem tudnak még 
olvasni sem. Semmi ipar, vagy a lehető legkevesebb. Az 
anyagi előhaladás nagyon fenyegetne más nemű előhaladás 
maga után vonásával, és a legszebb ég alatt, még maga a 
föld is ezen egyetemes elsatnyulás befolyása alatt látszik 
szenvedni. Semmi közélet. Ha a nép valami sulylyal birna 
az államban, akarna azzal birni az egyházban is ; de az 
egyház azon igyekszik, hogy az épen ne birjon azz al. 

Semmi élet, bár miben is általában. Minden gépiesen 
követi pályafutását. A legszebb értelmiségek kialszanak az 
űrben (dans le vide), vagy némi táplálék utáni kinos keres-
gélésük közben önmagukat emésztik fel. íme a társadalmi 
következmények. Igaz, hogy ezek, miként már emiitettük, 
gyérülni törekszenek, és magában a pápa államaiban is, a 
hol pedig oly sokáig leginkább lehetett azokat kimutatni, 
egy uj fuvallat lengése ostromolja azokat. De a mi a vallási 
következményeket illeti, azok követték s ma is követik si-
ralmas pályafutásukat. ( 

Ne hagyjátok magatokat itt tévedésbe ejtetni az által, 
hogy minő a catholicismus némely felvilágosultabb tartomá-
nyokban, hol az a közvélemény és gyakran a ti jelenlétetek 
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által is kötelezve van, árnyékban hagyni, sőt fel is adni an- tott szivéhez, mondván : »mily igen jó ön, bogy reám gon-
nak nevezetes részét, a mit másutt müvei és hirdet. Nézzétek dőlni szives s hozzám jő." Legott dolgozó szobájába vezetett, 
őt ott, a hol ő az ur, és a hol őt semmi ellenzék, semmi melynek falai betüszerint kedves emlékekkel s szent képek-
ellenőrködés nem gátolja czéljainak kifejtésében. Ott formák kel ki rakvák s gyermekies tetszéssel mutat meg egyik-másik 
és müveletek teszik csaknem az egész vallást, és igengyak" tárgyat , többek közt Ravignan arczképét, mely kitűnő he-
ran, minden akadály nélkül, társulnak azok vagy a hitet- lyet foglal el. Aztán térdre veti magát és elvégzi keresztény 
lenséggel, vagy a romlottsággal .{Ott, az egyháznak védelme kötelességét, boldognak érezve magát, hogy annak eleget 
alatt , és igen gyakran sugallatára, a legvastagabb babonák tehet. 
fejlenek ki. Ott, a képek oly nagy gyakran még nagyobb Különben, a ki Berry er vallásának rövid foglalatját 
szerepet já tszanak, mint a régi pogányságban. Ott, képtelen k ívánja tudni, azt könnyű elmondani, mert oly egyszerű a 
csodák nyíltan hivatnak elő támogatására azon korlátlan mily igaz. Sokszor haliám ezt tőle röviden előadva, 
tekintélynek, melyet az egyház ezen tudatlan és elfélénki- Egyfelől ő a legmélyebben meg volt győződve a vallás 
tett népségek felett megtartani törekszik. szükségessége felől ugy az egyént, mint a társadalmat ille-

Mind azon igazán kitűnő keresztények, kiket a romai tőleg. E nélkül, úgymond az egyén a skepsis és egoismus 
egyház a reformatio óta számított, épen ugy, mint mi, fáj- martalékává vál ik; a társadalom pedig visszatarthatlanul 
dalommal nézék, mire ju t a kereszténység mindenütt, hol a barbárság felé iránylik. — másfelől szintoly mély meg-
ezen egyház azt hiszi, hogy nincs mit tartania sem a bibliá- gyöződéssel vallotta az egyház igaz voltát, s a tekintélye 
tói, sem az időkortól. Egyébiránt mind ezen keresztények előtti feltétlen meghajlás szükségességét. Hinni a mit tanit 
vallási fejlettsége, miként azt kimutathatnók, azon kényura- és tenni a mit parancsol : ez volt röviden theologiájának 
lom körén kivül létesült, melynek súlyát a pápaság nem szűnt foglalatja. 
meg nehezíteni. Néhány kevesek ezek közül ellentállának, Máskép is Berryer nem volt az az ember, k i hitét és 
t i l takozának, és tudjátok, hogy tiltakozásaik miként fogad- vallási gyakorlatai t palástolni iparkodott volna. E g y izben 
ta t tak ; sokan egyebet nem tehettek, mint csendesen nyög- egyik politikai párthive többek jelenlétében kérdé : „És ön 
tek, sóhajtozván jobb napok után, mint a minőket a Syl- jár-e gyónni?" „Igen;" felelt reá Berryer komoly őszinte-
labus hirdet ; de mindnyájan, valósággal, szivökben, tudva séggel.— „Mily boldog ön," viszonzá a k é r d e z ő ; — „ré-
vagy nem tudva , a k a r v a , vagy nem akarva egyetér- szemről is, igen is, beismerem, hogy a vallásosság a legszebb 
tőleg igénylék maguknak a szabadságot, hogy szolgál- és legnagyobbszerü jelenség e világon, s a ki nekem isteni 
hassák Istent lelkiismeretük szerint , kereshessék hitöket voltát be tudná bizonyítani, azzal szívesen megosztanám va-
annak igéjében, és járulhassanak Jézushoz, mint az ő egye- gyonom felét." . . . A hit ennél sokkal többet ér, — de va-
düli fejőkhöz és mesterökhöz. És ez az, a mit a katholikus lósággal ennyit még sem követel. Berryer erre igy felelhetett 
nagy nevekkel jegyzett valamennyi jeles könyvekben látni volna: „mondják bár principii petitio-nak: imádkozza ön csak 
fogtok. szorgalmasan a „Pater- és Avét" s mondja el, mint én szok-

Ezen szabadság, minden komoly és mély hitnek még tam, gyakrabban a „Confiteort" : a Credo is mintegy őn-
a római egyházban is ezen első szüksége az, kedves testvé- kényt elő fog törni önnek kebléből." 
rek ! a mit a reformátorok örökség gyanánt rátok hagytak . S csak ez évben is, midőn Berryer a nagyböjt végén 
H a ők azt nem mindenkor eléggé tágan engedték is meg : egyikétől nagy államférfiainknak ebédközben kérdeztetnék, 
a letett elv mégis nem kevésbbé lett a mai világnak törvé- „Ugyan kedves Brryer szokta-e ön húsvéti gyónását vé-
nyévé, és Istennek ezen nagy emberei, ma, nektek épen gezni ?" Kétségkívül, felele rögtön, még pedig kérni fogom 
ugy szólnának, mint mi. gyóntató atyámat, hogy kétszer végezhessem : egyszer Pá-

(Vége köv.) risban magamért és másodszor Angervilleben példaadásul 
paraszt jaimnak." „Helyesen," viszonzá az államférfiú. „Ha 

, mindnyájan igy tennének, Francziaország meg lenne ment-

EGYHAZI TUDÓSÍTÁSOK. v e - " B e r r y e r megtartotta szavát s 1868-ban kétszer végezte 
húsvéti ajtatosságát. 

PARIS . (Vége.) És én ünnepélyesen kijelenthetem, Berryer tehát mint őszinte hivő élt. De történt-e va-
hogy Ravignan atya ezen oly súlyos és egyúttal édes fele- laha, hogy az igaz hivő, az örökkévalósággal szemben, lii-
lősség tekintetében, melyet önkényt vett magára, Isten s az tének hasznát ne vette volna ? 0 reményben is halt meg. 
emberek előtt, teljesen igazolva van. Ezen Istentől áldott Egykor édes a tyja halála után e gyermekdeden ke-
1858 óta, Berryer soha sem mulasztotta el többé húsvéti resztényi sorokat intézte Ravignan atyához. „Barátom: 
gyónását. Csak egy izben volt szükség őt erre figyelmeztetni. Tegnap elvesztettem öreg jó édes atyámat. Boldognak érzem 
Dolgai tulhalmozottsága lehetett oka a foledésnek vagy magam, hogy halála előtt megáldozott és felvette az utolsó 
halasztásnak. De, maga nem jővén, gyóntatója ment őt fel- kenetet. Lelkem telve a keresztény halál gyöngéd emlékeitől 
keresni. Egyenesen lakára indultam. Jókor reggel v o l t s és felséges benyomásaitól. Ajánlom jó atyámat imáiba. Imád-
kelletlen időben ; de ép igy akar tam ; s nem törődve az ajtón- kőzzék érettem is és legyen hajlandó mindenkor szeretni 
álló akadékoskodásával a hálóköntösben kényelgő Berryer engem" Berryer, atyjáról beszélvén, önmagáról szóltsmint-
szobájába törtem. Első pillanatra kellemetlenül látszott meg- egy saját halálának volt történe t-irój a. 
lepetve lenni a szinte tolakodó látogatás miatt ; de alighogy October vége felé a vidékről tudósítást vettem, misze-
kijelentém annak indokát, megölelt és elérzékenyülten szőri- rint Berryer nemsokára visszatérend Pár isba; de egészség-
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állapota igen aggasztó. Megjötte után azonnal meglátogat-
tam öt. Környezete ismét akadékoskodott s látogatásomra 
előbb előkésziteni k ivánta ; a mi valóban felesleges volt, mert 
Berryer nem félt a papoktól s mégkevesbbé az Istentől. Ma-
gánosan találtam őt, szeretetre méltó s vallásos hangulatban 
mint mindig ; de állapotának komolyvoltáról nem látszott 
tudomással birni — csak gyöngeségről és ideges agitátiók-
ról panaszkodott. Ajánlottam neki, gyónnék meg, hogy több 
nyugalmat, erőt és malasztot nyerjen. Mit azonnal meg is 
tett és szívélyesen megölelvén még meg is akará csókolni a 
kezet, mely őt megáldotta, s kezével az ágy irányában 
függő arczképre mutatva „ime Ravignan atya is itt van" 
úgymond. 

Minthogy ugyszólva naponta eljöttem látogatására, 
egy izben igy szólt. „Valóban elismerem, hogy még a be-
tegség is Isten ajándoka, mert közelebb hozza egymáshoz 
a sziveket s k ivá l t , mert közelebb hoz bennünket az 
Istenhez." 

Agyához egy szép nagy feszület állíttatott, melyet egy-
kor egy szerzetesnőtől kapott ajándékba. Kivált a bold. 
Szüzet és sz. Péter védszentét szerette segítségül hívni ; s 
különös előszeretettel viseltetett a „Salve Regina" iránt, 
melyet naponkint, előbb nagy keresztet vetve magára, va-
lamennyi jelenlevőkkel közösen szokott elmondani. Ezen 
együttes ima, moly alatt az összes jelenlevők kisérék a be-
teg szavait, egy ízben egy r i tka megható jelenetet idézett 
elő. A jelenlevők egyike, Berryer egyik barát ja , egy ily 
szempillantásban határozottan legyőzöttnok, megtértnek, 
nyilvánitá magát. Képzelhetők az örömkönyek mindnyá-
junk- és betegünk szemeiben, k i őt e szép szavakkal iidvözlé. 
„Valóban csak is egyedül ez hiányzott még önnek" ! 

Egyébiránt észrevehető volt, hogy valahányszor papot 
fogadott, mindig nyugodtabbnak érzé magát és csendesebb 
lett. Bizonyos, hogy e látogatások nem gyógyithaták meg 
a betegséget, mely gyógyithatlan volt ; de legalább enyhi-
tőleg hatottak. Nem is hij jába adja Isten szolgája szájába 
e vigaszteljes szavakat „pax huic domui" ! 

A betegség azonban feltartózhatlanul fejlődött s már 
szomorú, talán nagyon közeli végkimeneteléről kelle aggódni. 
November 16-a gyásznap volt Angervilleben. Neje halálá-
nak évfordulója volt ez. „Oh, úgymond, mily telve volt 
keblem e napon, a legélesebb fájdalmak között is, mennyei 
békével, hittel, resignatioval. Nagyszerűen megható benyo-
mások alatt állottam, melyek ezóta soha sem hagyták el 
szivemet. Nemis mulasztotta el soha, még sok évek múlva 
sem, megtartani Angervilleben évfordulóját e halottas em-
léknapnak, áldozatot mutat tatván be a sírboltban nyugvó 
kedveseiért, és személyesnn ájtatoskodván anyja és neje 
sírjai felett. 

E körülményt természetesen nem lehete figyelem nél-
kül hagyni s mihelyt kedvesei emlékének nevében felszólit-
tatott , venné fel a betegek szentségeit : habozás nélkül bele-
egyezett és köszönetet mondott. Azon óhajtást nyilvánitá, 
hogy gyóntatója maga látná el őt ezekkel, mit Sz. Roche-i 
lelkész mégis engedett. A szertartást mégis másnapra kívánta 
halasztani, hogy ideje legyen kellőleg elkészülhetni. 

November 17-én reggel 9 és 10 óra közé határozta 
utolsó gyónását, melyet a lehető leglelkismeretesben és szive 

ezerént kívánt végezni. Ennélfogva, saját rendeletére az 
aj tók gondosan becsukatván, egész tehetségével, emlékeze-
tének hűségével és vallásos nyíltságával, fenhangon, hatá-
rozott és csengő szóval végzé az önvádolás azon üdvös cse-
lekményét, melylyel földi gyarlóságainkat az örök feledés 
mélységébe sülyesztjük. Ez megtörténvén, a plébania egyik 
lelkésze lépett be „az uti költséggel," a betegek „vigasz-
taló Istenével." 

íme néhány részlet a szertartás folyamából. „A mint 
az áldozár mellén a kenetet végezni aka r ja : a beteg egy 
nemével a félénk nyugtalankodásnak keresi az érmet, me-
lyet nyakán viselni szokott : „Hol van érmem ? Érmemet 
kivánom" ! A betegápoló néne végre meg ta l á l j a . . . Kezébe 
veszi, megtekinti és gyermekded örömmel s áhítattal mind-
két lapján megcsókolja. Utolsó kenet után a sz. Viaticumot 
kiszolgálandó áldozár eléje t a r t j a a szent ostyát : „íme úgy-
mond, kedves barátom, első szent áldozásának Istene. Fel-
ismeri ön?" A beteg, mit sem szólva, boldog mosolylyal 
„igent" int. „Igen, folytatja az áldozár, ő az, mindenkor 
ugyanaz, és soha sem változó, még akkor sem ha mi hűt-
lenek vagyunk. 0 az ki megbocsát és áld ; ki egyedül meg-
marad midőn minden elhagy ; s ki felkarol s magához ölel 
bennünket, midőn végkép távozunk." 

„Oh kedves fiam, hadd adjalak tehát téged is neki. — 
Ur Jézus, az kit szeretsz, ki benned mindenkor hitt, ki 
rólad gyakran oly helyesen beszélt — beteg : Domine ecce 
quem amas infirmatur. Add vissza neki az élet örömét és 
az egészség élénkségét ; addig is ad j neki betegségében bé-
ketűrést és szelidséget ; végre pedig Mária nevében, ki anyád 
és az ő anyja is, tartsd fel számára egykorra a boldogságot, 
mely nem e világból való és azon dicsőséget mely nem e 
mulandó életé." 

A szent szertartás végét érvén, a jelenlevők szeren-
csés csoportja, mely e jelenetnek tanuja lehetett, még térd-
reborultan imádkozván ágya körül : a beteg, kar ja i t kiter-
jesztve s mintegy keresve őket, erős hangon felszólal „Ba-
rátim, kedves bará t im, hol vagy tok?" Mire mindannyian 
felkelvén, egymás után kezet szorított velők és megcsókolá 
őket, mondván : „Barátim, mennyire szeretlek benneteket ! 
bocsássátok meg a gyötrelmeket, melyeket okoztam nektek." 

Ezen, élénk megindulást tanusitó szavak után Ber-
ryer csakhamar visszanyeré ismét szilárd és derült nyu-
godtságát. A nap többi részét sőt az éjét is, teljes lélekje-
lenléttel, ügyei rendbehozatalával töltötte, kijelentvén azt 
is, hogy eltökéllett szándéka Angervillbe menni meggyó-
gyulni vagy, ha Istennek ugy tetszik, meghalni. Az átköl-
tözködés veszélyesnek látszott ugyan de mégis megenged-
tetett, minthogy az orvosok nem remélyhetvén, életét fen-
tarthatni Párisban, — nemis félhettek elutazásától Auger-
villebe. Másnap, csaknem az elutazás perczében, ismét 
meglátogattam. Nyugodt volt és sugárzó tekintetű — hogy 
haza mehet. Imádkozott — és én megáldottam öt. 

Néhány nap múlva 24. és 25. November, Angerville-
ben márcsak mintegy csekély maradékát találhattam Ber-
ryernek. Ontudta határozatlan s szakadozott lett. Minda-
mellett midőn búcsúszavaimat intézém hozzá, pillanatra 
felocsúdott, arcza még egyszer kiderült, és reám vetve cso-
dálatraméltó tekintetét: „Oh kedves atyám, úgymond, 



mennyire örülök, hogy önt láthatom. Imádkozzunk együtt 
mégegyszer." S legott keresztet vetve magára és kezeit egy-
bokulesolva önmaga elmondá a Salve Reginát, az első szó-
tól egész a legutolsóig. E szavaknál : et Jesum benedictum 
fructum ventris tui nobis post hoc oxilium ostende — eddig 
csukva tartott szemeit megnyitva az égre tekintett ; és emez 
utolsó sóhajnál : o clemens o pia o dulcis Virgo Maria, ke-
zeit kiterjeszté és hangja megindultan és esodezőleg reme-
gett. Még néhány bizalmat és lelkinyugalmat lehelő szava-
ka t ejtett, a többi közt ezt mondván „Jól érzem magam itt, 
idehaza, Angervilleben, — mentten az ügybajoktól és bará-
taimtól környezetten. Ajánlom magamat imáiba." Még egy-
szer s most legutoljára mcgáldám őt Ravignan atya nevében. 

Kevéssel ezelőtt a biztos remény nyugalmával mondá 
egyik nemes és jámbor bará t jának : „Nem kivánom a ha-
lált, de nemis félek tőle. Gyóntatóm megmondá sz. Péter-
nek, hogy nyissa meg nekem a menyország ajtait ." 

November 29. Angerville szorgalmas látogatói egyike, 
halottas ágya mellől, a következőket irá nekem : 

„Kedves dicső barátunk ma reggelj elhunyt. Azóta 
hogy ön utoljára lát ta öt, nem nyerte vissza többé öntuda-
tát . Tegnap reggel szava végkép elállt s az egész napot 
kinos vonaglásban töltötte. Éjfél tá jban nyugodtabb lön — 
s a halál, mely őt mintegy leteríteni nem birta, négy óra-
tájban csendesen elaltatá." 

Részemről, e néhány futólagos sors szentelve Berryer 
vallásos emlékének, ismét egynél többször írhatom De Mai-
sterrel : óh szent Egyház ! a nagy emberek híveid ! 

SANTIAGO. A santiagói érsek és tartománypüspökei 
az ideiglenes kormányhoz egy nyilatkozványt intéztek, mely-
ben tanelvoiket kifejtik nem hogy kiváltságokért küzdjenek, 
hanem, hogy az egyház jogait védjék, melyek egynémely 
jun ta és a minisztérium legújabb kibocsátványa által meg-
sértettek. 

A tiszteletreméltó főpapok mindenek előtt t i l takoznak 
azon feltevés ellen, mintha szándékuk volna akadályokat 
gördíteni a politikai fejlődés elé, mely a septemberi esemé-
nyek következtében Spanyolországban megindult. Kijelen-
tik, hogy eszökágában sincs akárcsak a trónjelöltségekbe 
is keveredni, vagy a kormányforma bármely a lakjá t kár-
hoztatni, hivatásuk mind ennél magasabb s abban áll, hogy 
megóvják a hitnek szent letéteményét, mely reájolc bizatott 
és hirdessék a hitot és az erkölcsi szabályokat. 

Mi azt az elvet valljuk, igy szólnak, hogy az evange-
liom szerint az egyház különbözik az államtól. Ez fontos 
ágazata az egyház isteni alkotmányának s alapja a keresz-
tény népek szabadságának. A politikai és az egyházi hata-
lom két külön dolog ; ekép állapította azt meg az evange-
liomi jog, — azon jog, melyet a protestantismus és a schisma 
elferdített, midőn a fejedelmeket egyházfőkké tevé, miként 
ez a régi pogányságnál divott. S ha a pápa a romai biroda-
lom elpusztulása óta, e kettős hatalmat együtt b i r ja csekély 
államában, a Gondviselés azt ép azért intézte igy, hogy e 
két hatalom külön állhasson fen a keresztény népeknél és 
Krisztus Jézus helytartója szabadon gyakorolhassa szellemi 
hatalmát anélkül, hogy akármely népnek féltékenységét 
felidézze. 

A két hatalom különségének evangeliumi elve elég 
arra, hogy méltatni tudjuk a theokratia vádját , melylyel 
bennünket illetni akarnak. A theokratia oly kormány for ma, 
melyben Isten általa kijelölt s választott férfi által uralko-
dik, s hol önmaga ad polgári- és vallási törvénykönyvet, 
mikép Izraelnek az ó testamentomban. Mi az igazság tani-
tása végett alapíttattunk. Azért jött világra az Istenfia, hogy 
bizonyságot tegyen az igazságról ; és mi folytat juk e fela-
datot, mert ez hivatásunk és kötelességünk. S lia ezt theo-
kra t iának mondják, mi vigasztalódunk e gúnyolódás fölött, 
megemlékezvén arról, hogy Jézus Krisztust is arról vádo-
lák, hogy királylyá akar ja magát tétetni, jóllehet megpa-
rancsolá, hogy adót kell fizetni a császárnak. Ha a befo-
lyást, melyet az istenige hirdetése által természetszerűleg 
gyakorlunk a népre, theokraticus törekvésnek állítják ; mi 
fölötte sajnáljuk ez elferditést; de nem szabad engedetlenek-
nek lennünk Isten ̂ 'parancsa iránt, mely kötelességünkké 
teszi, hogy tanitsuk a népeket. 

A cultusszabadság egyike azon eszméknek, melyek-
ben a j un t ák áradoztak. Tisztára kifejezzük mit tanítunk 
e pontra nézve, mely talán a legfontosabb, mert nemzetünk 
évszázados állományát érinti. Mi tehát valljuk, mint kath. 
igazságot, hogy a dogmaticus türelem tilos ; azaz hogy nem 
szabad minden vallás iránt egykedvűséggel (indiferenter) 
viseltetni, vagy azt hinni, hogy mindannyi egyformán ked-
ves Isten előtt ; minthogy egyedül az igaz hitnek s az ő dog-
máinak vallása ; igaz cultusának, mely nem egyéb, mint a 
dogmák kifolyása ; igaz disciplinájának, vagyis társadalmi 
szabályainak — gyakorlata az, mely előtte egyedül ked-
ves lehet; állítjuk, miszerint Isten, a keresztény vallást nyi-
latkoztatván ki, akar ja , hogy mindenki ezt kövesse, mihelyt 
ismeretéhez jutott ; s hogy sonkinek sincs joga ellenkezni 
Isten akaratával kénye-kedve szerint válogatva bármely 
vallás és cultus között. 

Továbbá katholikus tan, hogy azok, kik tudva elve-
tik a vallást, melyet Isten kinyilatkoztatott, nem üdvözül-
nek; tudva, mondjuk, mert a legyőzhetlen tudatlanság ki-
mentő, s az ilyenek csak a természetes törvények áthágása 
miatt vonatnak felelősségre, mint a melyekot, szivökbe le-
vén vésve, nem ismorniök nem lehet. Az egyháznak köteles-
sége megőrizni az igazság letéteményét s az Isten iránti 
hűségért mindont áldozatul hozni. Mi türelmetlenek va-
gyunk a tévedés iránt, de igen türelmesek és szeretettel tel-
vék a tévedők személye iránt. 

Polgári türelem. Ez más oszmekörbe tartozik. A dog-
maticus türelem elárulása lenne Istennek, ki az igazság 
maga. A polgári türelem ellenben azon viszonyra vonatko-
zik, melyben az államfő az igaz és téves vallások kö-
vetőihez áll. Könnyű belátni, hogy ha az állam fejedelme 
katholikus, — ez utóbbiakat lelkismeretében nem hagy-
hat ja jóvá, nem helyeselheti; de megengedjük, hogy bizo-
nyos körülmények közt az ily fejedelem is megengedet-
ten eltűrheti a téves vallásokat, söt egyenlő cultusszabad-
ságot is adhat ; mint például, ha valamely nemzet egyenlő 
vagy csaknem egyenlő részben hódolva az eretnekségnek, 
félni lehet nehogy testvérharcz támadjon, és ha ennek el-
kerülésére nem kínálkozik más mód mint a vallások teljes 
szabadsága s egyenlősége. 
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bad lesz,ezután is evezgetünk sajkánkon mindinkább közelgő 
révpartunkhoz. Egyébiránt , ha a csanádi áldozár erővel tul 
akar adni az 50 forinton, gondolja, mintha ő O l t v á n y i 
Pál volna, és adja azon összeget az iskolára, vagy mint az 
emiitett férfiú legújabban ismét 1000 forinttal tön, ajándé-
kozza a m. t. társaságnak ; ez méltóbb tett egy csanádi pap-
hoz, mint minőt ellenfelünk irányunkban vitt véghez. 

— Azon két nötestvér, kiknek házában a lindenbergi 
tertiariak vallásos kötelmeik teljesítésére szerveződtek és 
laktak, a kerületi főnöknek emiitett eljárása ellen az ál-
lamtanácshoz folyamodott. 

— Crefelden ismét nagy gyülekezetet tar tot tak a ka-
tholikusok, melyen több mint 3000 katholikus volt jelen, és 
elhatározták, hogy föliratot menesztenek az országgyűlés-
hez a közös iskolák ellen. 

—• O l t v á n y i Pál, földeáki plebanus ur igen hizelgő 
elismerésben részesittetett a cultus és közoktatási miniszter 
ő exclja részéről azon levél által, melyet hozzá intézni mél-
tóztatott és teljes megelégedését fejezi ki a földeáki iskola 
s általában az oktatásügy körül szerzett érdemei fölött. 

— Sz. Genoveva ünnepén szokatlan sokaság által lá-
togatta tott ez évben a tiszteletére létező templom Párisban, 
az Univers szerént legalább is 500,000-re tehető a látogatók 
száma az egész nyolczad alatt . 

Parancsoló szükség, — ez az egyedüli, mely Isten 
előtt kimentheti a kath. fejedelmet ha polgári türelmet gya-
korol a hamis vallás iránt ; foltéve, hogy attól egyébkint 
lelkében mint téves és hamistól elfordul. Az alkotmányozó 
Cortes tehát, hacsak a népszavazás maga nem dönt, a r ra 
látszik hivatva Spanyolország jelen helyzetében, hogy itélje 
meg, valljon forog-e fen valóságos és parancsoló szüksége 
annak, hogy a türelem vagy épen a teljes vallásszabadság 
kimondassék ; vagy nem tartandó-e fon inkább Spanyolha-
zánk évszázados vallásegysége ? A legfontosabb megoldandó 
kérdés, mely ar ra felelend : ki fogják-e tépni népünk szivét 
kebeléből, hogy neki mást adjanak ? Világos, hogy e műtét 
igen veszélyes lehetend." 

VEGYESEK. 
— H a u l i k György bibornok ő emtja 2000 forintot 

küldött a szentatyának péterfillér gyanánt. 
— A mult szombat ugyancsak hatalmas nap volt 

reánk nézve ! Ekkor volt a) elintézendő a nehézség, mely a 
cultusminiszter ő exclja és egyetemi rector közt fölmerült a 
hittani kar ügyében ; b) kezünkbe véve a ,P. Naplót' lát tuk, 
hogy az ,Encyclopaedia' szerkesztője támadtat ik meg, mi-
vel két férfiú életrajza összevegyitve foglaltatik benne ; c) 
betekintve a ,Prot. Egyházi Lap'-ba azon vád ötlött sze-
münkbe, hogy mult fél évi szerkesztésünk alatt a kath. 
papság istenitése volt czélunk ; végre d) a ,M. Államban' 
irói párbajra hivatunk föl, mely abban helyeztetik, hogy 
állittassék jury , hol a csanádi „őszinte hangok" és válaszunk 
fölött mondatnék Ítélet és eventualiter fizessünk 50 forintot. 
Az első szerencsésen ki lett egyenlítve, és megszűnvén a 
rectorságról történt lemondásunknak oka, annak teendőit 
folytatjuk. A másikra nézve tudnivaló hogy az ,Encyclo-
poedia' szerkesztője nem lehet felelős a czikkekért, elég, ha 
oly férfiúkat kér föl írásra, kikben teljesen megbizhatik ; ha 
ezeket is valami emberi éri, bizony az a curiosum, hogy a 
„P. N." ilyesmit curiosumnak tar t . — A „Prot, egyházi 
lap" beszél, a mint érti ; neki most van arany kora. — A 
mi az utolsót illeti, válaszunk következő : az, ki állításait 
be nem bizonyítja, pedig asserenti incumbit probatio ; a ki 
pontjainkból mást nem tudott meg, mint hogy már tanári 
székünk nincs ; a ki kicsinált tervről beszélt, és solidari-
tásba még sem akar t bennünket hozni ; a ki most is be-
vallja, hogy gyanúsította eljárásunkat, és még sincs egy betű 
visszavonni valója: az olyan nincs minösitve ju ry tké rn i vagy 
fölhatalmazni, az, a kivánt bebizonyítás előtt, elitélte önma-
gát ; mi pedig el nem fogad juk, mert implicite bevallanánk, 
hogy helytelenül cselekedtünk, mit ily körülmények közt nem 
tehetünk. Legyen a csanádi áldozárnak az ő hite szerént, 
mi is megnyugszunk tudatunkban. A bírságot illetőleg, mely 
péterfillérül volna adandó, azt mondjuk, hogy a bűn- vagy 
büntetéspénz nem azon tiszta korbonnába való, hová a sze-
retet adományai szentatyánk számára té tetnek; e tiszta, 
szent jellemnek adjunk de auro Arabiae, cingulum enim 
ejus est aurum obrizum ; ki az Immaculatát megdicsőítette, 
szennyezett pénzzel nem segélyezhető. A mi a „Religio"-ból 
idéztetik, áll ; írjon és mi ki fogjuk ellenvéleményét is adni 
és ne anathematizáljon ő bennünket azért, mivel a vélemény-
szabadság mellett szólaltunk föl ; szavainkat önmaga ellen 
idézte. — A M. Államra nézve óhajt juk, hogy hajója kedvező 
szelektől dagadó vitorlákkal repüljön czélja felé, mi mig sza-

— A német országi katholikusok közül többen egye-
sülvén, a mentanai győzelem emlékét azon szép tett által 
ülték meg, hogy missio-egyletet .lapítottak oly országok 
számára, melyekben a katholiknsok igen össze vannak ve-
gyítve a felekezetekkel. 

— Victor Emmanuel csakugyan közbevetette magá t 
a szentatyánál a két orgyilkosért. Ö szentsége válaszában 
értésére adta a királynak, hogy a körülmények szerint haj-
landó elődeinek kegyességét követni, de szeretné, ha államá-
nak belügyeibe más fejedelem nem avatkoznék. 

— A szentatya névünnepe alkalmából (János) több 
elitéltnek megkegyelmezett , különösen 7 polilikai fe-
gyencznek is. 

— Mint hirlik, a szentatya a londoni udvarnak aján-
latot tett nuntiusi állomás szervezésére ; a kormány nem 
idegenkedik a diplomatiai összeköttetés megujitásától, de 
csak világi férfiút hajlandó elfogadni a szentszék képvi-
selőjéül. 

— Az irhoni primás, Cullen, és püspökök elkerülhet-
lenül szükségesnek nyilvánították az ir egyház megszünte-
tését, minden más compromissumot pedig czéltévesztettnek. 

— A müncheni egyetemi ifjúság kath. társulata Pius-
egyletet alakitott, melynek czélja péterfilléreket, segélyado-
mányt gyűjteni a szentatya számára. Elég gúnynak ki v a n 
téve az ifjúság, reá nézve azonban épen ez a dicsőség. 

— Az olasz kath. i f júság példájára, mely czélul tűz te 
ki a szentatya közelgő aranymiséjére péterfilléreket ado-
mányozni és gyűjteni, Spanyolországban is szerveződik az if-
júság ily egylete. Igazán megnyugtató látvány, midőn a for-
radalomban levő két ország ifjúsága, a szentatya ellen kivált 
Olaszországban naponként szórt rágalmak közt egyedül 
szive sugallatát követve hitének, ragaszkodásának ily után-
zandó példáját t á r ja föl a világ előtt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Posten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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A három mennyei tanu. 
(Folyt.) 

Vizsgáljuk meg már most, mi következik a két 
versből visszaállítva ugy, mint azokat Forster jelzi 
a sz. Gergely által olvasott szövegben. Idézzük azo-
kat latinul mint jártasabb nyelvből, és mely mint a 
görög, a semlegest használja. Ekkép állna tehát: 
Quoniam très sunt testificantes in terra : Spiritus et 
aqua et sanguis, et hi très unum sunt. Et très sunt te-
stificantes in coelo : Pater, Verbum et Spiritus San-
ctus, et haec tria unum sunt. 

Valljon föltehető-e, hogy János a földi tanuk-
ról himnemet használván, holott mind a három szó 
semleges, a neutrumot választotta volna az égi tanuk 
jellemzésére, kik közt a két első Pater és Logos him-
nemü, a harmadik pedig élő személyiség? Ez nem 
grammaticalis szabálytalanság, hanem értetlenség 
majdnem képtelenség volna. 

Azt tartjuk, sokkal észszerűbb volna az eredeti 
szöveget ekkép visszaállítani: „Quoniam tria sunt 
testificantia in terra: Spiritus et aqua et sanguis, et 
haec tria unum sunt, vagy in unum sunt. Et tria 
sunt testificantia in coelo : Pater, Verbum et Spiritus 
Sanctus, et haec tria unum sunt. 

Ez egészen hibátlan volna, és sz. János a sem-
leges szót egészen abstract jelentésben használta 
volna ; három dolog, lény vagy jelenet van, mi tanú-
ságot tesz a földön, tudnillik a lélek, viz és vér. Itt 
a semleges teljesen megegyez a kimondott szavak-
kal : pneuma, hydor és haema. Midőn a földi tanuk-
tól fölemelkedik az égiekhez, nem tartja szükséges-
nek változtatni a vers első felét ; ezek más természetű 
lények, személyiségek, de melyek határozatlanok 
maradnak articulus nélkül, és igy helyesen használ-
tathatik mind a két versben a neutrum. 

Tudva van, hogy a másolók sokszor vettek ma-
goknak szabadságot a szentirók irályán valamit 
javitani. A szabálytalanságok, melyeket az-Apocaly-
psisban jeleltünk, habár a legjobb kéziratokban is 
előfordulnak, de mégsem mindnyájában, a nyomta-
tott kiadásokban sem fordulnak mindenütt elő ; sok-
szor a kevesbbé szabályos nominativus a szöveghez 
jobban illő accusativusba tétetett. Valószinü, hogy 
egy másoló, ki inkább nyelvész mint theologus volt, 
gondolta, igen nagy érdemet szerez a grammatiku-
soknál, ha masculinumot tesz az égi tanuknál a sem-
leges helyett. Egy másik illőbbnek tartotta, ha ne-
kik adatik az első hely, és azért a földi tanuk elé 
tette. Innen származhatik a zavar, mely észrevehető 
a két vers szerkezetében és elhelyezésében. Ki tudja, 
valljon nem-e ezen szabálytalanság volt az oka, 
hogy versünk kihagyatott? Később nyomozui fog-
jTut, melyik a logicai rend az apostol okoskodása 
szerént. 

Legyen bármint, Forster fölfedezése egyike a 
legbecsesebbeknek, melyek valaha a patristicai téren 
tétettek. Valóban óhajtandó, hogy ne késsék közleni 
a sz. Gergelyben talált helyet minden érvekkel 
együtt, hogy minél nagyobb világosság hozassék e 
vitás kérdésbe. 

A mi a biblia- vagy újszövetségnek az ó korból 
reánk maradt kéziratait illeti, Porson és Griesbach 
hasztalan hozzák föl, hogy a három mennyei tanú-
nak fölemlitése sehol sem fordul elő a X-ik századot 
megelőző latin kéziratokban ; mennyiben áll ezen el-
lenvetés, eléggé kiviláglik a fönebb idézett latin 
atyákból, kik azt már olvasták a náloknál sokkal 
régibb és általuk használt kéziratokban. Egy kézirat 
sincs, mely azon korig volna visszavihető; a legré-
giebbek a VI. századból származnak. 

Nagy zajt ütnek ezen versnek ellenei szent 
Jeromos fordításának három kéziratával állító-
lag a VI-ik századból ; tudnillik a florenczi, fuldai 
és harley-ival, melyekben az hiányzik ; azonban 
ezen három ellen fölhozható más három példánya, 
ugyanazon forditásnak, melyek szintoly régiek és 
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melyekben az előfordul, minők: a Demidoff-codex, 
mely ugyan a 12-ik században Íratott át, de mely, 
a kritikusok megegyező véleménye szerént, szolgai 
utánzása egy sokkal régibb példánynak; továbbá 
a toledói a 7-ik századból végre a la-cavai, (monos-
tor Nápoly és Salerno közt), mely legújabban fedez-
tetett föl és végkép a 6. vagy 7-ik század bélyegét 
hordja magán." Ekkép sz. Jeromos forditásának leg-
régibb hat kézirata közöl háromban megvan, három-
ban pedig hiányzik a vers. Mi következik ebből? 
Vagy hogy három példányból kitörültetett, vagy 
hogy háromban hozzáadatott. Az első esetben, össze-
hasonlítva sz. Jeromos fordítását a görög kéziratok-
kal, melyekben az hiányzik, mint apocryph vagy 
kétséges vettetett volna el; a másodikban pedig visz-
szaállittatott volna a régi latin forditás szerént, mely-
ben az megvolt, mint láttuk a Mai bibornok által 
fölfedezett Speculum-ból '). 

Michaelis és Porson gonoszkodása, mely szerént 
ezen mennyei tanúbizonyság a 10-ik századot meg-
előző semmiféle codexben sem volna olvasható^ 
eléggé megczáfoltatik az által, hogy Forster szerént 
Knittel egy latin kéziratot tett közzé, mely mero-
vingi betűjelekkel van irva, találtatott a volfenbüt-
teli könyvtárban, és mely legalább is a 8-ik századra 
teendő2). ^ 

Áttérünk most a szentkönyvek görög kézira-
taira. Meg kell vallani, hogy a becses vers hiányzik 
majdnem mindannyiban, melyeket ma birunk. A 

') íme sz. János levelének szövege, a mint az a la-
cavai kézi ra tban olvasható a szavak rendjével és helyesírá-
sával együtt : „Quoniam homne quod natum est ex doo vin-
cit mundum Fides nra . Quis est autem qui vincit mundum 
nisi qui credit quia Ihs filius dei est. Hic est qui venit per 
aquam et sanquinem et Spm Ihs Xps. E t non in aqua solum 
sed in aqua et sanquine et spiro. Spiritus est qui testifica-
tur , — quam Ihs est Veritas. Quia très sunt qui testimonium 
dant in terra . Spiri tus et aqua et sanquis ; et hic très unum 
sunt, in Xpo Ilm. E t très sunt, qui testimonium dicunt in 
coeio, P a t e r ; verbum et Sps et hii très hunum sunt. Si tes-
timonium accipimus" ect. Látható, hogy a Fides nostra 
előtt h iányzanak e szavak : et haec est victoria, quae vincit 
mundum. A két incisumnak hasonló végzete okozta a má-
soló hibáját , mi gyakrabban történt . 

2) A wolfenbütteli szövege ez : „Quis est qui vincit 
mundum, nisi qui credit quoniam Jesus est Fi l ius Dei ? Hic 
est qui venit per aquam ot sanquinem, Jesus Christus non 
in aqua solum, sed in aqua et sanquine, et Spir i tus est Veri-
tas. Quia très sunt, qui testimonium dant, Spiri tus, aqua 
et sanguis, et très unum sunt ; sicut et in coelum tros sunt, 
Pa ter et Verbum et Spiri tus, et très unum sunt." I t t a ,Ve-
r i tas ' előtt h iányzik a : qui testificator quoniam Christus 
est ; a másoló a Spir i tus est-röl a Chris tus est-re szökött. 

Montfortianus, mely a Szentháromságról nevezett, 
dublinitcollegiumban őriztetik, majdnem az egyedüli, 
melyben az előfordul. Michaelis erről azt állitja, 
hogy az később az 1500-i évnél; 1522-re teszi, és 
meghamisitottnak mondja Erasmus félrevezetése vé-
gett; ámde sem egyik, sem másik nem látta a kéz-
iratot. Forster e tekintetben Clark Ádám tudorra 
hivatkozik, ki följegyezte észrevételeit commentar-
jaiban. Clark miután szorgalmasan tanulmányozta 
a codexet, állitja, hogy az régibb a sajtó föltálásánál. 
és a 13-ik századra viendő vissza; hogy az egész 
codexben nincs semmiféle interpolations e vers is 
kiegészitő részét teszi a szövegnek. Ezen bizonyítás-
nak annál nagyobb az érvénye, mivel Clark külön-
ben nem pártolója e versnek. Forster bebizonyítja 
továbbá, Marsh, Michaelis és Wetstein ellen, hogy 
az nem valami latinisaló codex; Mill 140 olvasást 
talált benne, melyek sajátjai e kéziratnak; ha tehát 
az nem másolatja valamely régiebb példánynak, azt 
ugy kell tekinteni mint müvét valamely ecclecticus 
szerzőnek, ki kiválasztotta azon szöveget, mely neki 

dçghitelesbnek tetszett. Clark ezen lehozásaiból kö-
vetkezik , hogy a codex Montfortianus szerzője ol-
vasta a verset legalább egyikében azon görög vagy 
latin codexeknek, melyek előtte voltak. 

Igaz, hogy nagy horderővel bir a kéziratoknak 
nagyobb száma, de ezen horderőt nem kell tulcsi-
gázni ; mert ugyanazon egy recensionak száz máso-
latja nem tulajdonithat annak nagyobb érvelési súlyt, 
mint magának azon egy recensionak van ; holott egy 
másik egyetlen példány, mely azonban más forrás-
ból származott, a kriticában sokkal nagyobb fontos-
sággal bir. „Valamely szent könyvnek száz példá-
nya, mondja helyesen Michaelis, lia azok mindjárt 
oly régiek is, mint maga az uj szövetség, még csak 
igen csekély valami azon sok ezer kézirathoz képest, 
melyek elvesztek ; és igy lehetséges sőt valószínű is, 
hogy az igazi szöveg csak egy példányban maradt 
meg azok közöl, melyek még ma is léteznek." Azon 
görög kéziratoknak száma, melyek a kath. leveleket 
foglalják magokban, ellenfeleink által mintegy 
118-ra szállíttatott le; ezek közt pedig kettő vagy 
három mutatja föl a kérdéses verset és ezekből is 
egyedül a Montfortianus bir valódi értékkel, mely 
azonban nem dicsekedhetik nagy régiséggel. A kér-
dést tehát semmifélekép sem döntheti el, ezen majd-
nem egyedüli példány; Forster argumentatioja sze-
rént, a görög atyák ismerték e verset, és implicite sok-
szor idézték, s azért okyetlenül meg kellett lenni az 
általok használt kéziratokban. Ugy látszik azonban, 



hogy Förster egy kissé messze meut; mert majdnem 
lehetetlen megengedni, hogy az egyházatyák folyto-
nos küzdelemben levén az arianismussal, egyszer 
sem idézték volna explicite is a verset, mely oly 
igen deeretorius az egyház tanára nézve, ha azt csak-
ugyan olvasták volna kézirataikban. Sokkal észsze-
rűbbnek látszik bevallani, hogy az atyák nagy része 
csakugyan nem ismerte, s?m kétesnek nem tartotta, 
oka az, mivel majdnem az összes példányokból ele-
nyészett. Csak a dogmatica conclusio maradt fön: 
tu tola év, très vagy tria unum sunt, és ezt használ-
ták föl leginkább. 

De valljon honnét származtatható, hogy ily 
döntő hely elenyészett a szent szövegből? Erre ha-
sonló kérdéssel lehetne felelni : Valljon honnan ered, 
hogy oly sok más helye is a szentírásnak kimaradt 
igen sok példányból? 

A különféle okok közt, me'iyek ezen kihagyás 
megfejtésére fölhozatnak, kettő bir nagyobb való-
színűséggel , melyeket ellenfeleink is hajlandók el-
fogadni. Az első a versek kezdetének és végé-
nek ugyanazonossága vagy hasonlósága. Michaelis 
szerént ily kihagyás könnyen megtörténhetik ha 
ugyanazon kifejezés a szövegben csakhamar ismét 
előfordul. Ha, például, a másoló leirta az ily hely-
nek kezdetét, ismét példányába tekintvén szemei 
könnyen a távolabbi helyen akadnak meg ugyan-
azon szón, és igy a közbeneső szavakat mind ki-
hagyja. Igy például, Wetstein 22-ik számú codexé-
ben, Máté 10-ik fejezetének 40-ik verse teljesen ki-
maradt, mivel ez és a következő is e szavakkal 
kezdődik: qui recipit; Máté ll-ik részének 18. és 
19-ik verse pedig ekkép hangzik: Venit enim Joan-
nes non manducans neque bibens et dicunt: Ecce 
homo vorax stb. Ezen absurd értelem onnan szár-
mazik, mivel kimaradt a mondat: Doemonium ha-
bet. Venit Filius hominis manducans et hibens et 
dicunt. Kimaradt pedig a 59-ik codexben, mivel a 
manducans és bibens szavaknak ismétlése megcsalta 
a másoló szemeit. Hasonló, igen sok csudálatos kiha-
gyásoknak szintén ez az oka, mint ezt láttuk a la-
cavai és wolfenbütteli codexek összehasonlitásánál 
is; és Knittel 12 ily helyet hoz föl csak magából az 
Apocalypsisból. Már pedig minden józan, kissé mél-
tányos tudósnak meg kell engedni, hogy az egész 
szentirásban talán egy hely sem képes oly könnyű 
csalódásnak kitenni a másolót, mint éppen a kérdé-
ses 7. és 8-ik verse sz. János I. levelének ; egyik 
ugy kezdődik és végződik mint a másik és phraseo-
logiajok teljesen ugyanazon egy mederben folyik. 

A másik oka ezen tüneménynek található talán 
magok az orthodoxok által rendszeresen eszközölt 
kihagyásban. Ugyanis mindenki tudja, hogy a dog-
mák és mysteriumok gondosan elrejtettek az első 
századok pogányai elől. A szent könyvek a hitetle-
nek kezei közé kerülvén azokból megtámadási érve-
ket merítettek a keresztények ellen; igy tettek Celsus, 
Porphyrius, Lucián s mások, kik saját fegyverei 
által akarták ostromolni az uj religiot. Többen a 
keresztények közöl bizonyos eszélyességi ténynek 
tartották, ha kihagynák az apostoli iratokból mind-
azt, mi recriminatio tárgyául szolgálhatna a pogá-
nyok* és eretnekeknél, vagy mi a hitben még nem 
eléggé erőseknek előítéletét sérthetné. Ekkép történt, 
hogy Jézus halál-küzdelme és vérizzadása sz. Lukács 
evangéliumából, a házasságtörő asszonyróli történet 
sz. Jánosnak evangéliumából kihagyatván, valamint 
sz. Márk evangéliumának 12 utolsó verse is, és pe-
dig gondatlan vagy félénk orthodoxok által, ma igen 
sok codexben hiányzanak. Azon tan, mely szerént 
a három isteni személy lényegben egynek tanítta-
tott, oly természetű, mely a pogányoknak könnyen 
azon gyanakodásra adhatott alkalmat, mintha a ke-
resztények tritheisták volnának, s azért kihagyatta-
tott a szentszövegből. Ezen kihagyás azután több 
másolatban megtörténvén igen természetes, hogy a 
kihagyott verset kétségessé tevé: miért maga Euse-
bius is eléggé följogositottnak érezhette magát an-
nak kihagyására a főegyházakhoz intézett másola-
tokban is S valljon ki állithatná, hogy nem éppen 
azon 50 példány, melyeket Nagy-Constantin oly te-
kintélyes püspöknek, minő volt Eusebius, föltigye-
lete alatt készittetett, szolgált mintául mindazon co-
dexeknek, melyek reánk származtak át? 1-k. 

(Vége köv.) 

A genfi lelkészek társulatának nyilatkozata a 
conciliumról. 

(Vége.) 
ff 
Ok megmondanák nektek, kik azt tudjátok, és annyi 

katholikusoknak, kik méltók annak tudására, hogy egyedül 
a szabadság biztosítja az ember méltóságát és a keresztény 
őszinteségét. Ok megmondanák nektek, hogy a szabadság a 
hitnek egyik szükséges eleme, mert a hit a kijelentett igaz-
ságnak birtoka és ezen birtok csak akkor valódi és meg-
szentelő, ha az az értelem és a sziv által hódittatott meg. 
Ok megmondanák nektek, hogy az egyház, az az egyház, 
mely Krisztus teste, szóval az az egyház, mely egyedül egye-
temes és igazán szent, valósággal csak szabadság által né-
pesiti magát olyan lelkekkel, melyek magukat Üdvözítőjük-
nek és Istenöknek szentelik. 
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De, kedves testvérek! a reformátorok titeket jogaitokra 
emlékeztetve, nem kevésbé erélyesen emlékeztetnének köte-
lességeitekre. Ok megmondanák nektek, bogy ti kétségki-
vül szerencsések és büszkék lehettek, látván, hogy a pro-
testáns tartományok, sőt még a csupán protestáns befolyás 
alatt levő tartományok is, oly messze túlhaladják a civili-
satio ösvényén azon tartományokat, melyek a romai járom 
alatt maradtak ; de ők ehhez hozzá tennék egyszersmind 
azt, hogy ezen egészen emberi dicsőség, bármily csattanós 
felelet arra, a mit tinektek a pápa az ő egyházának világ-
szerinti jótéteményeiről mond, mindazáltal előttetek mellé-
kes dolognál semmi egyéb nem lehet. Az igazi, a helyes fe-
lelet az, hogy a háromszázados eszménykép, a szabadság 
általi hit és a szabadság általi élet közöttetek jobban-jobban 
megvalósuljon. Az igazi felelet, melyet minden egyenes lé-
leknek, minden tiszta szivnek szeretetteljesen és testvérileg 
adhatok, az, ha példátok által bebizonyítjátok, hogy az 
értelem és a hit ajándékai, mindketten Istennek, egymással 
a keresztény emberben teljes és áldásos öszhangzatban egye-
sülnek. Ezen felelet az, kedves testvérek ! melyet adtak a 
ti atyáitok az üldözések és szenvedések közepette. Adja az 
Ur, hogy ti azt mindig világosabban, de egyszcrsmiud min-
dig szeretetteljesebben ismételjétek, az ő szent nevének és 
az ő igazi egyházának dicsőségére ! 

Ha mi nem nyuj that juk is a világnak azon külső 
egység látványát, melylyel Roma a maga nyomorúságait 
leplezi, kell, hogy megmutassuk a felé, a mi csak szép, 
tiszta és komolyan keresztényi, egyiránt szárnyaló szent 
buzgalmunknak élö és hatalmas egységét. Ha mi visszauta-
sítjuk, miként a mi atyáink azon királyságot, moly Romá-
ban székel, ez csak azért történjék, hogy annál jobban tar-
tozhassunk az isteni főnökhöz, Jézushoz, az egyház és a 
mi leikeink királyához. Ha mi végre elvetjük az üdvnek 
mind azon eszközeit, melyeket Roma, állitása szerint, ke-
zében tart, ez csak arra szolgáljon, hogy annál jobban ölel-
j ük maguukhoz az üdvnek nagy és egyedüli eszközét, — a 
keresztet, melyen Krisztus vére alácsorgott. A világnak 
szüksége van arra, hogy kényszeríttessék belátni azt, hol 
találhatná fel valóban az életet. 0 tudja eléggé, hogy az 
tejességgel nincs Romában, sem abban, a mi csak onnan jön ; 
ő keresi azt az ő földi előhaladásában, melynek meg van 
ugyan saját nagysága, de nincs meg ereje, táplálni a halha-
tatlan lelkeket. 

Vajha megtanulják ezen lelkek tőletek, keresni az 
életet ott, a hol az van ; vajha felismerjék azt a ti hitetek-
ben, a ti munkáitokban, ti nektek, mint bűnösöknek, aláza-
tosságtokban, és ti néktek, mint a mennyei haza örökösei-
nek, szent büszkeségtekben. Akkor fel fog tetszeni ismét az 
isteni terv nagyszerű egysége ; mert akkor látni fogják az 
emberek, hogy a népok üdve csak-ugyan az evangélium, de 
egyedül akkor, midőn az oly tisztán, mint adatott, fényivé 
egész világosságában, égve Isten fiának teljes szeretetétől, 
mindenek előtt a lelkeknek üdvessége. Rajtatok van a sor 
azt ilyennek megmutatni, raj tatok van, bebizonyítani az 
emberek előtt, hogy visszanyervén az evangeliom a maga 
tztisaságát, visszanyeri egyszersmind mindenekre, ugy 

egyesek-, mint népekre nézve a maga isteni erejét és örök 
ifjúságát. (Prot. egyh. 1.) 

Grenf, dec. 4. 1868. A lelkészek társulatának nevében, 
Henry, superintendens. Siordet, titkár.*) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA. — 1867-ben, midőn a szentszék és Oroszor-

szág közötti viszonyok megszakadtak, egy császári ukáz 
által a Lengyelországi kath. ügyek is a szentpétervári 
„kath. Collegiumhoz" utasíttattak. E collegium II. Katalin 
ideje óta, — de eddig csnpán az oroszországi katholikusok 
számára állott fen. A lengyel királyság elnyomatása után, 
ennek püspökeit is kényszeríteni akarák, hogy a szentszék-
kel ezen collegium által közlekedjenek. Waniewszky plateai 
cz. püspök, a mohilewi egyházmegyének administrátora, s 
ez idő szerint a nevezett collegium elnöke, erre vonatkozó-
lag a pápához feliratot intézett, melyben amaz ukázt iga-
zolni törekszik. — E feliratra ő szentsége rendeletére Anto-
nellibibornok a kővetkező 1868. január 3-án kelt válaszszal 
felel : 

Méltóságos és igen tisztelt ur ! A fájdalmakat, melyek-
kel ö szentségét az orosz- és lengyelországi egyház helyzete 
szomorítja, önnek mult év julius 22-ről (aug. 3.) kelt sorai, 
ujabbakkal nevelik. Ezekben jelenti ön, hogy egy uj rende-
let következtében minden ügyek sőt bármely a szentszékkeli 
érintkezése a katholikusoknak az orosz birodalom egész 
területén egyedül a szentpétervári „egyházi collegium" ut-
ján történhetik, s hogy az ordinariusok 1. ennek előterjesz-
teni tartoznak mindazon ügyeket, melyeket saját joghatal-
muk erejében nem eszközölhetnek, 2. hogy ennélfogva ezen 
collegiumhoz tartozandván megitélni, valljon a kérdéses 
ügyek valóban tulhaladják-e az Ordinarius joghatóságát, 
nevezett collegium elnökéhez fog tartozni Romába tenni át 
azokat, melyek csakugyan oda tartoznak, 3. hogy a pápa 
válaszai, bármi természetűek legyenek is, ugyanezen colle-
gium elnöke utján, közöltetvén előbb a belügyek miniszte-
révelfognak az illetőkhöz eljuttatni, megvizsgáltatván elébb, 
nem tartalmaznak-e azok olyasvalamit, mi a birodalom tör-
vényeivel vagy a legfőbb fejedelmi tekintélylyel ellenkezik, 
4. hogy a pápai határozatok, melyek bármi más uton jutnak 
az illetők kezeibe, — ezekre azon büntetéseket vonandják, 
melyek megállapitvák azokra, kik a szentszék határozatait 
a világi hatóság elé terjeszteni elmulasztják vagy a szent-
székkel előleges engedély nélkül közlekednek. 

Ezen intézkedések felette szabályellenesek, az egyház 
jogába ütközők és a schismát előmozdítók levén, ő szentsége, 
ki már elég érthetőleg kárhoztatta ezen collegium egész 
institutioját és jellegét, különösen is tudtára akar ja adatni 
önnek, ki annak élén áll, — mennyire ellenkezik ezen ren-
delet az egyháznak természetével és egész isteni alkotmá-
nyával. S midőn ez érdembon ő szentsége meghagyásából 
irok ; felesleges lenne ön irányában, ki jól ismeri a szentírást 
és az egyház mindenkori tanitmányát, — e tekintetben 

*) E nyilatkozatból is látszik, hogy a kath. egyház most is az, mi 
volt a reformatio korában ; de az is, hogy prot. atyánkfiai most is szintoly 
elfogultak, méltatlankodók, mint valának akkor. Szerk. 



hosszasb bizonyitékokra hivatkoznom. Ön jól tudja, hogy 
az egyház azon, a próféták és apostolokra alapított igaz és 
tökéletes társulat , melynek szegletköve Jézus Krisztus. 
Tudja hogy Jézus Krisztus az apostolokat választotta kö-
zegeiül s ezeket rendelte nemcsak titkainak kiszolgáltatóiul 
— vagyis reájok ruházta a lelkiekbeni teljes kormány-
zatot — hanem kötelességükké is tevé, minden tekintet nél-
kül a földi hatalomra, hirdetni az evangéliumot az egész 
világon. Tudja ön továbbá, hogy ugyancsak a mi urunk 
Jézus Krisztus Pétert választotta ki kószáiul, s hogy erre 
épitette anyaszentegyházát, s hogy ennélfogva Péternek, 
mint az egyház fejének adta a legkiterjedtebb kötő — és 
oldóhatalmat, — bizta reá a menyország kulcsait, bárányai-
nak s juhainak legeltetését, kérte névszcrint atyját, hogy 
hogy hite meg ne fogyatkozzék, s végre különösen felada-
tául tűzte, megtérése után, hogy erősítse meg testvéreit. 
Vagyis, hogy Pétert azon megingathatlan kőszálul rendelte, 
melyen az összes épitmény — a kereszténység müvének egész 
összesége nyugodjék ; — s hogy értésül adja; miszerint csak 
egyetlen egyház van és egy tanszék : kiválólag Péterre ru-
házta az apostoli tisztséget, melyből, mint főből, adományai 
az egész testre kiáradjanak. Péter emez isteni küldetése és 
előjogai következtében , a mint tudja ön, az apostolok el-
vevén a Szentlelket, szétmentek az egész világra hirdetni az 
evangéliumot a világi hatalom minden engedélyezése nélkül 
nem csak — hanem annak ellenére is, — erősen hivén sőt 
nyiltan is val lván, hogy „inkább kell engedelmeskedni 
Istennek, mint az embereknek." S a népek Krisztushoz 
téríttetvén, helyi egyházakat alapitottak, ezek élére a püs-
pököket állitván, kik azok kormányzatával bízattak meg. 
De e püspökök, bár annak rendje szerint behelyezve és ha-
talommal felruházva, soha sem fogtak volna egy egységes 
episcopatust képezni vagy a hit és tan egységét megőrizni, 
ha, Isten rendelete szerint, hűséges alárendeltségben nem 
maradtak volna Péter székéhez, a társadalom és hitközös-
ség ama kapcsához, melyből az „unitas Sacerdotii" eredett. 
E szerint elismerendő, hogy az egyház keletkezése óta a 
papság szintúgy, mint a nép minden lelki szükségeiben sza-
badon érintkezett Péterrel s annak utódaival, kiben az egy-
ház fejét és Krisztus helytartóját tisztelte ; s hogy határoza-
tait és válaszait tisztelettel fogadák, elismervén, hogy fel-
tétlenül szükséges, miszerint az egyház, azaz bármely ország 
összes hivei, a romai szentszékkel, ennek kiváló fönsége miatt 
szabadon közlekedhessenek. — Ha már most egybeveti ön 
az egyház alkotmányával — eme kérdésben forgó orosz 
törvényt : bizonyára kénytelen leend beismerni ennek azzali 
világos ellenkezését. 

Valóban 1. ezen rendelet már természeténél fogva el-
lenkezik az egyház alkotmányával, minthogy a világi ha-
talom kivált ha schismaticus, nem rendelkezhetik egyházi 
ügyekben, 2. ellenkezik az egyház szellemével ; mert nem 
képzelhető teljes, szabad és önálló társaság, melynek feje 
ne közlekcdhessék szabadon tagjaival, a mint a jelen eset-
ben fenforog. Mert csakugyan ugy áll a dolog, hogy a colle-
giumtól függ eljuttatni az egyház fejéhez vagy visszatartoz-
tatni a püspökök- s liiveknek hozzá intézett feliratait ; mig a 
küldött leiratok, feleletek, határozatok vagy felvilágosítá-
sok kiadatása vagy elnyomatása a belügyminiszter határo-

zatától van feltételezve. 3. E rendelet ellenkezik az egyház 
fejének fensőségével részint mivel akadályozza a liivek sza-
bad hozzá való közeledhetését, részint, mivel a szentszék 
intézkedései illetéktelen hatósághoz utasittatvák, mely nem-
csak világi, hanem azonfelül még schismaticus is. 

Ha a dolgot önmagában tekintjük, be kell ismernünk, 
miszerint e torzrendelet oly elhibázott, hogy még a szent-
szék által sem törvényesíthető. Mert az egyházi ügyek sza-
bályozása mindenkor a törvényes egyházi hatóságtól függ-
vén, ha a nevezett collegium törvényszerüsitése kéretnék ; 
megkívántatnék, hogy az egyház feje maga alkossa azt és 
ruházza fel a collegiumot és a belügyminisztériumot azon 
hatalommal, melyet neki e rendelet tulajdonit. De lia ezt 
csakugyan megtenné, megfosztaná bárányait és juhait azon 
jogtól, mely őket megilleti, hogy t. i. vele szabadon érint-
kezhessenek. Mit semmikép sem tehet miután a hatalom 
nem azok megrontására, hanem üdvére adatott neki. Vala-
hányszor a collegium jónak látná ezt vagy azt az ügyet 
nem terjeszteni a szentszék elé, vagy hogy a belügyminisz-
ternek ugy tetszenék, hogy az apostoli szék intézkedéseinek 
végrehajtása meghiúsítandó ; az egyház feje egyiktől vagy 
a másiktól avagy mindkettőtől tevén magát függővé saját 
tekintélyét ezekének rendelné alá ! vagyis más szavakkal 
saját főhatalmát ezekre ruházná át, a mi ellenkezik a felségi 
jog természetével s a pápai hatalommal. Világos tehát, hogy 
e rendelet oly hiányos és oly ferde, hogy semmikép sem 
igazolható, sem nem orvosolható. 

De ha továbbá a lelkism.ereti dolgokat vesszük figye-
lembe : nem szembeszökő-e, hogy ezek mind a természeti 
jog, mind a szemérem és az illetők személyes biztossága és 
más egyéb tekinteteknél fogva is feltétlen titoktartást köve-
telnek ? Lehet-e ily dolgokat a nyilvámj«rág martalékául 
adni s ily szent kötelmet feláldozni ? 

Különben épen nem meglepő, hogy a szóban forgó 
rendelet oly merészen neki ront a pápai felsőségnek és a 
hivek legszentebb érdekeinek, és magát az egyház isteni 
alkotmányának megsemmisítését látszik czélba venni ; mert 
az egészen megfelel az orosz kormány kitűzött és követke-
zetesen űzött terveinek. Félreismerhetlen ugyanis, hogy az 
már régóta a kath. egység felbontását és a schisma terjesz-
tését tűzte feladatául, melyet törvényei hosszú sora által 
elérni törekszik. E tervet II. Katalin iparkodott lassankint 
birodalmában foganatosítani s azóta kiterjesztetett az Len-
gyelországra is. Először a szentszékkcli közlekcdhetést 
akar ják lehetlenné tenni, hogy igy akadályoztatván a kath. 
vallás gyakorlata, — ezen mesterfogás által a hivek lassan-
kint behálóztassanak. 

Ennek utána a katholikusok nyílt üldöztetése, aztán 
a szerzetesek kiűzetése, s továbbra a plébániák elnyomása 
s végre az egyházmegyék feloszlatása s a püspökök szám-
űzetése következett ; — mialatt semmi fáradság sem lön 
kiméivé, hogy a schisma nemcsak a ruthenek, hanem a la-
tinszer tartásuak között ismeghonosittassékésolterjesztessék. 
Ezen hosszas kitartó s mindig továbbható merények sora 
egyfelől magyarázatul szolgálhat a szóban forgó törvényhez ; 
másfelül pedig ujabb világosságot vet ezen rendelet már 
magában tekintve is eléggé megérthető gonosz czélzataira. 
Már ez által is szétoszlik a lepel, melylyel e kegyetlen és 
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mesterséges eljárást takarni akar ják, — mintha t. i. azért 
kellene egy vallást juttatni kizárólagos uralomra, hogy eleje 
vétessék a forradalomnak. Mert lia a zavargók a vallási 
elnyomatást használták fel ürügyül a forradalom előidézé-
sére : világos, hogy ennek ellenében nincs okosabb és hat-
hatósabb gyógyszer, mint visszahelyezni igazaiba ezen val-
lást, hogy a lázadás ürügye megszüntessék. 

Ez nagyon világos levén könnyen megértheti, mennyire 
felindulhatott szentséges atyánk, midőn ön ezen kárhozatos 
rendeletről egész megnyugvással sőt dicsérettel tudósitván 
őt, irja, miszerint „ezen legújabb és legvégső intézkedés által 
a lelkiekbeni (és egyháziakbani) szabadság nemcsak meg-
adatott, hanem meg is erősíttetett a katholikusok számára, 
s hogy az már is illő tisztelettel és hálával fogadtatott azon 
tartományok összes ordinariusai által." (Valóban azt hiszi 
ön . . . hogy mindnyájok által ? . . .) E szavak uj s csak 
annál mélyebb fájdalommal tölthették el ismét a szentatya 
keblét. 

Valóban, ha a tények folytonos tapasztalása nem szol-
gáltatna is elég alapos okot azon félelemre, hogy az orosz 
kormány az 1866 okt. 27-i allocutiot és azon tények után, 
melyek azt mintegy feleletül követék, el van határozva kö-
vetkezetesen folytatni a mit czélba vett és szándékaitól el 
nem állni ; — mindenesetre váratlanul esett, hogy egy kath. 
püspök odáig alázkodjék le egy schismaticus kormánynyal 
szemben,miszerint önkényt és megelégedéssel fogadjon el egy 
ily vészteljes rendeletet, egyéb katholikusokkal egyesülve 
egy ily a kath. vallás megrontására kigondolt collegiumba 
álljon, — sőt odáig vetemedjék, hogy annak élére állván, 
magát annak fő végrehajtójául is odaadja. Annál kevesbbé 
volt várható, hogy e püspök önmaga adja az egyház fejének 
tudtául egy ily rendelet kiadatását (a mi a szakadár kor-
mánynak dolga lett volna) s hogy azt oly módon adja elö, 
mely e rendelet károsvoltát titkolni s azt oly színben ipar-
kodjék feltüntetni, mintha az az egyház legnagyobb elő-
nyére szolgálna, s melyet a jóérzelmüek közös örömmel 
fogadnának. 

Igazán tehát méltó tisztelettel és hálával fogták volna-e 
azon vidékek valamennyi püspökei és ordináriusai ezen 
rendeletet, mely az egyház alkotmányát felforgatja és fegyel-
mét lábbal tapodja '? . . . 

Azt hitték-o valóban, szabadságuk biztosíttatik egy oly 
intézmény által, mely őket kényszeríti az egyház fejéhez 
intézendő irataikat és kérvényeiket, valamint a hívekéit is 
egy oly testületnek előterjeszteni, mely egy előttünk eddig-
elé egészen ismeretlen eljárásnál fogva arra volna hivatva, 
hogy elhatározza, mi bocsátható el Romába vagy mi vissza-
tartandó? . . . Azt gondolták-e hogy a vallást szolgálják az 
által, midőn akadályozzák a híveket a romai rescriptumok, 
bullák és brevék sőt a poenitentiária válaszainak elfogad-
hatásában is, hacsak azok előbb ezen testület által a bel-
ügyminisztériumhoz nem terjesztettek s e szakadár ható-
ság által jóvá nem hagyattak ? . . Mikép lehet megegyez-
tetni a tények igazságával ezen elvetemült érzelmeket, me-
lyeket ön azon vidék összes ordinariusainak tulajdonit? . . 
Mikép összeegyeztetni önnek az egyház feje irányában szó-
val vallott tiszteletét és ragaszkodását azon dicséretekkel, 
melyekkel e rendeletet magasztalja, — a megbízatással, 

melyet teljesített — és ezen elnöki hivatallal, melyot magára 
vállalt, és melynek minőségében ön már is csak azon irato-
kat küldé be, melyeket e testület beküldendőknek ítélt ? . . 
Ily elvetemiiltség (impudentia) felháboritá ő szentségét, ki 
meghagyá, hogy a beküldött hivatalos tudósitások és az 
ezekre innét adott válaszok egyenesen az illető ordinariu-
sokhoz intéztessenek, hogy ne jussanak azon testület kezébe, 
melynek létezését ön tudtul adá. Egyszersmind azonban 
részvéttel eltelve és önnek jobbratérését óhajtva, őszentsége 
atyai szeretetében, kötelességemül tevé önt figyelmeztetni 
tévelygésére és felszólítani, hogy komolyan számolván lel-
kismeretével iparkodjék jóvá tenni a kárt, melyet a katho-
likusoknak okozott; és emlékeztetni arra, hogy az egyház 
nem csak azokat számítja vértanúi közé, kik a hitet, hanem 
azokat is, kik jogait és szabadságait védik. S hogy jobbra-
térését könnyebbé tegye, azon áldozárnak, kit ön gyónta-
tóul választott, egyúttal megadja a hatalmat, hogy felold-
hassa önt a censurák alól, feltéve, hogy ön megválik ezen 
elvállalt hivataltól és ezentúl egész pásztori gondjait a ter-
jedelmes mohilewi megyének szentelendi, melynek Vicariá-
tusa önre bízatott. 

Felhasználom ez alkalmat, hogy kérjem az Istent, 
miszerint igen tisztelt méltóságodat üdvvel tetézze. A n t o-
n e 11 i Jakab, bibornok. 

MALINES. A belga püspökök, élükön a malines-i ér-
sekkel, a következő körlevelet bocsátották papjaikhoz és 
híveikhez : „Szeretett testvérek ! Ma csak egy szavunk van 
hozzátok : s ez eléggé jelenti, hogy fontos okok vezérelnek. 
Egy a lelkek és a haza javára vonatkozó nagy jóvátevés és 
áhítat müvére hijjuk fel megyéink papságát és hiveit, azaz 
az összes Belgiumot. A jóvátevés cselekvényére szólítunk ' 
fel benneteket kedves testvérek; mert Üdvözítőnk isteni 
felsége és anyaszentegyházunk gyalázattal illettetett. S 
az áhitat cselekvényére a lelkek és a haza iránt ; mert az 
egyik és másik is veszélyeztetik mindazok által, amik Bel-
giumban czélba vétetnek, hogy a nép elszakittassék a hittől, 
mely egyiránt üdvözíti a lelkeket és polgárosítja a népeket. 

I. Az Isten, az ö Krisztusa és egyháza elleni merények 
nem ismeretlenek előttetek s elég, hogy azokat röviden fel-
említsük. Egész hazánk visszahangzott azon Congressus 
beszédeitől és tetteitől, melyben az embernek Isten és min-
den társadalmi tekintély ellen irányzott haditerve megálla-
pittatott. A keresztény öntudat sokszor és mélyen megszo-
morittatik azon sirbeszédék által, melyeket tartani szoktak 
tagjai ama társulatnak, mely nem temeti el az embereket 
hacsak előbb megnem tagadják Krisztus keresztjét. Nem 
egy, nagyvárasaink közöl, intézi magához a kérdést : vall-
jon mi czéljok lehet egynémely nagybefolyása férfiaiknak, 
midőn oly igen sürgetik őket, hogy csatlakozzanak azon 
„művelődési körökhez" melyekben Krisztus bevallott elle-
nei, az apostasia hősei, az isten- lélek- és jövőléttagadás 
küldérei hangoztatják szavaikat ? ! A kath. Belgium méltán 
aggódik jövője fölött, midőn magasállásu hivatalnokoktól s 
a fensőbb oktatás képviselőitől hallja a 93-ki elvek apoló-
giáját még pedig oly módon, hogy a tudatlanság vetélkedik 
a káromlással, melylyel oltáraink mysteriumait ostromolják. 
Méltán növekszik bennünk napról napra az aggodalom ne-
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liogy az igazságos Isten, ki megfenyíti a nemzeteket, mert 
ezek nem halhatlanok, felemelje ellenünk is sújtó kezét, mi 
dön lá t juk a tagadás és istenkáromlás tanitóit felmagasz-
taltatni a czinkos journalismus által, és terjesztetni veszé-
lyes tanaikat azon számos kis és nagy lapok által, melyek 
a mérget a várasokba és falvakba széthordják. 

Tud juk k. t. hogy ezen nyilvános és állandó botrá-
nyok kiengesztelését hőn ohajtjátok. Er re akarunk nektek 
alkalmas módot szolgáltatni, midőn meghagyjuk ; hogy 
egyházmegyéink mindegyikében és azok valamennyi pléba-
nia-templomában ugyanazon napon a szószékről ajánl ják 
fel a lelkipásztorok a kath. Belgiumot, összes hiveink nevé-
ben, a szeretet szentségében jelenlévő Jézus szentséges 
szivének. 

E kiengesztelés hathatós leend, mert az imaközösség 
az isteni igéret kezességét bir ja; hathatósak leendünk annak 
felajánlásában nemcsak o földön küzdő de az égben diadal-
maskodó testvéreinkkel is s egyesülve az angyalok és szen-
tek királynéjával, kinek szeplőtlen fogantatása ünnepét a 
közkiengesztelés napjául határozzuk. 

Az ezen ünnepet megelőző napok dec. 6-tól vagyis 
Advent I. vasárnapjától kezdve előkészületi napok leend-
nek e nagy kath. nemzeti cselekvényhoz. Legalább e hó-
napon át minden plébania-templomban szentbeszédek tar-
tandók, melyek végeztével a szónok a kiengesztelésre ké-
szítő alkalmas közimát mondand. Szintúgy a beszéd után 
fog december 8-án történni az ünnepélyes közfelajánlás, 
melylyel a szószékről összes Belgiumot Jézus szentszivé-
nek szenteljük. 

Legyen e december 8. számunkra az elégtétel, imádat 
és hála nap ja ; s legyen egyúttal kútfeje a kegynek, s mint-
egy első gyűrűje a hűség azon lánczolatának, mely éltünk-
ben és halálunkban ahhoz fözzön, kiben van egyedüli 
reményünk. 

II . De bármi hathatós legyen is az ima, és kivált az 
együttes ima, Isten arra tanít, hogy cselekedetekkel kell 
párosulnia. Imádkozva szerezzük meg a kegyet jól élhetni, 
cselekedetekben bővelkedhetni, és az oly ima, mely cseleke-
detekre nem hajtana, nem volna valódi ima. Már pedig a 
valódi jócselekedet csak a gonoszszali küzdelem közt, mely 
bensőleg is harczol, szülemlik meg „Militia est vita homi-
nis super terra." Kell hogy harczoljunk a rossz ellen önma-
gunkban és kívülünk, a szeretet és a testi s lelki irgalmas-
ság müvei által. 

Erre nyuj tunk tehát könnyű és hathatós oszközt, mi-
dőn illető egyházmegyéink mindegyikének mindenik plé-
bániájában mai napon canonice megállapítjuk a sálezi sz. 
Ferencz pártfogolása alatt álló azon társulatot, melyet 
szentatyánk IX. Pius megáldott és „a belső hitterjesztés 
társulatának" nevezett. Ti már tagjai vagytok k . testvérek 
„a külső hitterjesztés társulatának" és hozzá járul tok az 
evangelium terjesztése müvéhez a hitetlen népek között. 
De a hitetlenség már nem csupán a bálványimádók közt 
honol ; felüti az fejét, bár más alakban, a keresztény népek 
között és terjesztetik minden kitelhető módon : a mindenütt 
még a vasúti indóházakban is kirakott könyvek által ; a 
nyilvános könyvtárak utján,melyek „a felvilágosultság czége 
alatt nyi t ta tnak meg de valósággal legtöbbnyire a kétely és 

annak kétségbeejtő következményei sötétségét hintik ; a 
napilapok által, melyekben a hit vezérczikkileg, — és a 
jóerkölcsök az apróságok között, napról napra ostromoltat-
nak ; a szinházakban, melyeken a szabadosság már annyira 
otthonos, hogy minden szemérem nélkül mutatkozik ; azon 
körökben, hol a keresztényellenes conjuratió, saját párthí-
vei előtt tartózkodás nélkül nyilatkozik ; azon mindenfoku 
iskolák által, melyekben a cultusok egyenlő tiszteletben-
tar tásának örve alatt mindannyit egyenlően megvetnek, 
nem tevén különbséget Isten és az emberek müvei között, 
s nem imádván egyebet az emberi szellemen kivül ; hogy 
igy ezen valóságos önistenités, az istenitett emberi gondol-
kozás eme cultusa által, létrehozzák azon manapi pogány-
ságot, melyben annyi lenne az Isten a néhány az emberfő. 

A hitetlenség ezen proselytismusának leküzdése végett 
alapittatik salezi sz. Ferencz ezen társulata. 

Czélja feléleszteni a keresztény országokban a katho-
likus buzgóságot, s azokat az ima- és alamizsnálkodásban 
pásztoraik köré sorakoztatni, hogy a hivők hite hatályo-
sabban megvédessék, megóvassék és fentartassék. 

A hit ellenei sorakoznak : érzik hogy az egyesülésben 
rejlik az erő. Ér tsük meg ezt mi is. Ok mindent elkövetnek 
ami tőlők kitelik ; mi nem teszünk meg mindent amit tehet-
nénk. Ok támadnak : mi egyesüljünk a védelemre. 

Egyesítsük tehát az imával az adakozást, s oly nagyot 
müvelendünk, a mi méltó leend valamennyi katkolikusok 
rokonszenvére. Az Isten megáldandja azt és sok ezer lélek 
meg fog mentetni. Arról van szó, hogy megmentsük a sze-
gények hitét : szaporítván az iskolákat, a népszónoklatokat, 
az olcsó jó könyveket, a katechismusokat s kivált a kitar-
tásra szerkesztetteket, a vasárnapi és a felnőttek iskoláit, 
szóval mindazt, a mi a hit megőrzésére és megvédésére 
szolgálhat. 

A salezi Sz.-Feroncz-Egyletnek hasznát bizonyítja 
annak sikere, valamint a gonosznak világos volta, melyet 
leküzdeni van hivatva. Hat év óta több mint száz egyház-
megyében lőn canonice felállítva és megszámithatlan üdvö-
set eszközölt a püspökök közvetlen igazgatása alatt ; mert 
hogy azt minden püspök a maga megyéjében közvetlenül 
maga kormányozza egyike azon szabályoknak, melyektől 
e társulat soha el nem tér. 

Szervezete a legegyszerűbb és a szentatyának volt 
eléterjesztve, ki azt helybenhagyta s megáldotta. Egy a me-
gye kormányzója alatt álló egyháziak és világiak tanácsa 
képezi a központot. E tanács érintkezik az egyházmegye 
összes lelkipásztoraival; s azonfelül levelezésben áll vala-
mennyi buzgó katholikussal, papokkal, szerzetesekkel, vi-
lágiakkal, kik e társulatot megismertetni és terjeszteni vál-
lalkoznak. A nagy és kis semináriumok, a keresztény nö-
veldék, szerzetes házak növendékei, szülőik beleegyezésével 
szinte hozzájárulhatnak személyos részvétükkel és segíthe-
tik azt terjeszteni. 

A vallás nagy és egyenes befolyása az erkölcsökre a 
salezi sz. Ferencz egyletnek oly jellemet kölcsönöz, melyet 
nem szükség bővebben kiemelnünk és mely azt méltán 
ajánlhatja nem csak a papság és hivek, de mindazoknak 
részvétébe és szeretetébe is, kik a közjó iránt egyátalán nem 
közönyösek. 
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Ez egylet szabályaiból megértenditek, hogy abban 
Jézus Krisztus nagy családja legszegényebb sorsú tagjai is 
résztvehetnek. Első eszköze, mint hallottátok, az ima, vagyis 
inkább csupán egy „Üdvözlégy Mária," melyet az egylet 
minden tagja naponkint elmondani köteles ezen sóhajjal : 
salezi sz. Ferencz, könyörögj érettünk ! Ez ima felszállván 
az egyleti tagok kebeléből egy nagyszerű hathatós könyör-
gést képezend, mely erösebb leend a hit elleneinek minden 
eröködésénél. A második egy csekély, havonkint 5 centi-
mesből álló alamizsna. Csekélység a világ Ítélete szerint, de 
mely még is nagy leend Isten előtt. A tehetősb jótevő csalá-
dok bőkezűsége egyedül nem elégséges mindenre. Porszemek 
alkotják a hegyeket. 

Lépjetek be tehát k. testvérek, az ima és adakozás 
ezen szent egyletébe, hogy kieszközöljétek Istentől a hitnek 
fentartását Belgiumban; az istentelenség proselytismusa által 
üldözőbe vett lelkeknek megmentését és a buzgó kereszté-
nyeknek a keresztény tökéletesség és jóságos cselekcdetek-
beni gyarapodását. 

E végre minden egyházmegyére nézve rendeljük a 
mint következik : 

1. Ezennel megyéink minden plébániájában canonice 
felállítjuk a salezi sz. Ferencz-egyletet. 

2. A plébános urak plébániáik területén egy vagy 
több buzgó egyént választandnak ki, kiknek feladata leend : 
az egylet szabályait szétosztani, a beiratásokat tizenkint esz-
közölni s az alamizsnákat beszedni ugy mikép az a „hitter-
jesztés társulatára" nézve történik. 

3. Szintúgy felállítjuk ez egyletet valamennyi egyházi 
tanintézetekben. — A collegiumok és tápintézetek növen-
dékei felszólitandók, hogy családjaik beleegyezése mellett, 
az egylet czéljaira közreműködjenek. 

4. Egy egyháziak- s világiakból álló tanács, közvet-
lenül az egyházmegye kormányzója alatt, képezendi az 
egyházmegyei egylet központját. 

5. A plebániakban begyült összeget az illető lelkészek 
minden év September 1-én a megyei kormányzó vagy püs-
pöki titkárhoz beküldendik. A collegiumok, tápintézetek 
és egyébb nevelő házak azt az illető igazgatók belátása 
szerint teendik. 

6. Az egyletnek ünnepe évenkint salezi sz. Ferencz 
napja, vagyis január 29-e utáni vasárnapon, vagy ha az 
vasárnapra esik, január 29. napján, tartandó meg. 

Jelen rendeletünk Advent I. vasárnapján mindenütt 
a szószékről felolvasandó. Kelt Malines-ben 1868. nov. 14. 
Aláírva a malinesi érsek, s a tournai-i, liége-i, bruges-i, 
gand-i és namur-i püspökök által. 

VEGYESEK 
— A fm. herczeg-primáson kivül R a n o l d e r János 

veszprémi püspök ő exclja bocsátott ki körlevelet, mely a 
képviselők választására nézve iránypontokat szolgáltat. 
Mérsékeltség, egyház- és honszeretet, a fejedelem és törvény 
iránti hűség fő jellemvonásai. 

— A prot. egyh. lapban S t r a k a y János rozsnyói 
prépost-plebanus azzal vádoltatik, hogy egy prot. meny-
asszonyt r. kath. vőlegényével mindaddig nem akarta ösz-
szeadni, mig alá nem irta, hogy a leánygyermekeket is a 
kath. hitben fogja neveltetni. Történt ez f. évi jan. 7-én, 
még pedig pofonütéssel való fenyegetés és félóráig tartó erő-
szakolás mellett. — A sz. benedeki plebanus ellen pedig az 
hozatik föl, hogy egy szegény, öt gyermekes özvegy kath. 
asszonytól megtagadta az uraságtól neki gyermekei táplál-
hatása végett utalványozott csekély összeget, mivel 13 éves 
fiát a ref. iskolába járat ja , minthogy a kath. iskolában sem 
irni, sem olvasni nem tanították meg gyermekét. Az előbbi 
plebanus ily eljárásáért concordatumhősnek, az utóbbi 
pedig lelketlen kath. papnak neveztetik. Quidest in re ? 

— A jövő consistoriumban hir szerént Chigi, Falci-
nelli nuntiusok, Merode, Ferrari és Magno bibornoki kala-
pot nyerendnek ; akkor fog kétségkivül a nagyváradi püs-
pök ő mlga is praeconisaltatni. 

— A Lutheremlék leleplezése alkalmával Mitzenius 
prot. lelkész egy munkát adott ki, mely ellen töbh prot. ige-
hirdető a főconsistorium előtt panaszt emelt, és az illető lel-
kész elmozdittatását sürgette. A consistorium csakugyan 
kitette őt hivatalából, mi igen fölizgatta a nem-orthodoxok 
kedélyét. Bizony nagy inconsequentia is ; de nem a tettben, 
hanem az elvben van a hiba. Ez Hessen-Darmstadtban 
történt. Erlangenban pedig a prot. dekán azon rendeletet 
bossátotta ki; hogy a szabad egyházhoz tartozó szülők gyer-
mekeinek temetésénél a sirásók ne használják a szokott 
eszközöket, minők a koporsó-teritő, rudak ; és a halotti 
csengetyüt, melyet bármely hitvallású egyén fölött meghúz-
nak, ilyenek halála alkalmával ne húzzák ; továbbá meg-
tiltotta a halottakat öltöztető asszonyoknak ezen egyház 
tagjai felöltöztetését. Ez is a pápa szelleme a prot. egyház-
ban ! kiált föl a prot. egyházi lap. Ugyanebben olvassuk : 
„Bamberg városa jezsuita-missio után vágyik. Ki meri ezen-
túl magát bamberginek nevezni?" Bizonyára többen, mint 
ballagianusnak! Mint l á t juk , ez évben B—i ur ismét 
csintalankodni kezd, és híreszteli rólunk, hogy balpárti po-
litikát űzünk, mivel kesergünk az elvesztett dicsőség, jogok 
fölött és lázitunk az uj törvények ellen ! 

— Több lap közölte azon nevetséges vádat szent-
atyánk ellen, mintha ő az amerikai szabadkömivesi páholy-
nak lett volna tagja. A pennsylvaniai nagymester egy leve-
let tesz közzé a Monde magonnique-ban, melyben e hir va-
lótlanságát bevallja és egyszersmind bizonyítja, hogy az 
amerikai szabadkömivesek névjegyzékiben sehol sem for-
dul elő Mastai-Ferretti János neve; ehhez hasonló név a 
F e r r e t y Márton, ki 1819-ben vétetett föl a társulatba.; 

— Az orosz czárné levelet intézett pápa ő szentségé-
hez, melyben kéri, hogy áldaná meg leányát, Maria her-
czegasszonyt, mint Bajorországnak leendő királynéját. 

— Velenczében jan. 21-én néhány ripők az álezások 
üzelmei közt azon aljasságot követte el, hogy körmenetet 
rendezve, minő az oltári szentségnek valamely beteghez 
való vitele alkalmával szokott ta r ta tn i , ezen lélck-emelö 
egyházi szertartást akarta nevetségessé tenni. 

— A baltimorei megyében a lefolyt év alatt 482 meg 
térést történt. A megtértekről az évi kimutatás megyén kén-
nálunk is megszokott történni, jó volna azonban minden 
megyéből ezt a primási székkel tudatni, hogy igy azok ösz-
szes száma szintén közölhető volna. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. 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 (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, február 3-án. lO. I. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : A három mennyei tanu. — A mont-
pellieri püspök válasza a genfi lelkészek nyilatkozatára a 
conciliumról. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Ve-
gyesek. 

A három mennyei tanu. 
(Vége.) 

Mindeddig a külső bizonyítványokra szorítkoz-
tunk. A mondottakból látható , hogy, ha a három 
mennyei tanúról szóló hely a reánk maradt kézira-
tok nagyobb részéből kihagyatott, az egykor az 
eredeti szöveg részét alkotá; továbbá hogy a görög 
atyák onnan oly hitágazati formulát örököltek, 
melyre csak a II. századtól fogva mint elismert és 
kétségtelen tekintélyre hivatkoztak; hogy nazianzi 
sz. Gergely azt olvasta az általa használt kéziratban, 
olvasta, mert annak gramaticalis szerkezete fölött 
vitatkozik ; hogy olvasható az a latin forditás leg-
régibb kézirataiban ; idéztetett a nyugati egyház 
több atyái által; különösen pedig az afrikai egyház 
őrizte azt meg kiváló gondossággal ; kétségkívül, mi-
vel az már topographiai helyzeténél fogva is ke-
vesbbé volt kitéve a keleti egyházak befolyásának, 
melyek azt bármi okból elenyészni engedték. Hátra 
van még, hogy két benső érvet hozzunk föl, melyek 
eloszlathatnak minden netán még fönforgó kétséget. 

Állíttatott, mintha a 7-ik vers a következő vers-
nek erőltetett magyarázatából származott volna, 
mely a három földi tanúról szól, tudnillik a lélek, 
viz és vér tanúságáról. És valóban lyoni Eucherius 
az V. századból mondja, hogy sokan mysticus érte-
lemben a viz alatt értették az Atyát, a vér alatt a 
Fiút, a lélek alatt pedig a Szentlelket. Hasonlókép 
Facundus is Africaból meg akarván alapitani a 
Szentháromság személyeinek egy lényegüségét nem 
hivatkozik a 7-ik versre, hanem a 8-iknak allegoricus 
fejtegetéséhez folyamodik, és mondja, hogy a lélek je-
lenti az Atyát, a viz a Szentlelket, a vér Jézus Krisz-
tust; és hozzáteszi: sz. Cyprian hiszi, hogy sz. János 

ezen tanúsága az Atyára, Fiúra és Szentlélekre vo-
natkozik." Valljon mi látszik ebből? az, hogy 
Eucherius nem ismerte a 7-ik verset, és hogy I i-
cundus, Constantinápolyban irván, nem juthatott 
más kéziratokhoz, mint a görögökhez, melyekben 
hiányzott az emiitett vers, és hogy emlékezetből 
idézte sz. Cyprian szavait. 

A másik az, hogy különfélekép kovácsolták 
ezen 7-ik7vers kisebb vagy nagyobb valószínűségű 
becsempészésének történetét. Egyik olvasó például, 
igen szellemdusnak tartván ezen mysticus magya-
rázatot, azt példányában följegyezte a 8-ik vershez 
a lap szélén, odaírván: Atya, Fiu, Szentlélek, mint 
kik megfelelnek e szavaknak: lélek, viz, vér. Egy másik 
olvasván e jegyzetet, e szavak elébe tette : Tx-es sunt, 
qui testimonium dant ; utánuk pedig : Et hi très unum 
mrí. Egy harmadik a parallelismust vagy antithe-
sist ki akarván egészíteni, a szélen oda tette: in 
coelo; a textusban pedig: in terra. Végre egy co-
pista, ki ezen jegyzetet a lap szélén találta, azt gon-
dolván, hogy az a szövegből kifeledtetett, bevitte a 
szövegbe, akár a földi tanukról szóló vers előtt akár 
utána; innen kell származtatni a különbséget a ver-
sek elhelyezésében, mely a kéziratokban előfordul, 
íme, ezen képzelt föltevésekre van szükség, hogy a 
kérdéses vers jó ügyét meg lehessen buktatni. Le-
gyen azonban elég csak két észrevételt tenni mind-
ezen eszesen kigondolt hypothesisek lerontására. 

l)ha az allegoricus magyarázat szerént el is is-
mertetik, hogy a „vér" a Fiút jelenti, a két elsőre 
nézve a nézetek elágaznak, némelyek a „lélek és viz" 
által az Atyát és a Szentlelket, mások pedig a Szent-
lelket és az Atyát értvén, ebből következik, hogy a 
8-ik vers szerént az apostol ily rendben sorozta 
volna el a három személyt: Atya, Szentlélek és a 
Fiu, vagy Szentlélek, Atya, Fiu. Szabad legyen kér-
dezni minden józan eszű embert, valljon az isteni 
személyeknek ily rendezése volt-e valaha hallható 
az egyházban? Mindenki tudja, hogy az általánosan 
elfogadott rend a theologicus rend, és pedig dogma-
ticus pontossággal, szigorúsággal. Ha tehát a 7-ik 
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vers a 8-iknak mintájára koholtatott, meg kellene 
engedni, hogy az állitólagos glossatorok a tanuk 
rendjét is fölforgatták. 

2. Ha a 7-ik vers csak magyarázó kettőztetése 
volna a 8-nak, akkor nem a logos, verbum szót irta 
volna a glossator a lap szélére, hanem inkább a szót: 
Filius, mint mely közhasználatban volt, és mely 
21-er fordul elő sz. János levelében, holott a szó Ver-
bum, mint a Fiúra alkalmazott jelzés, egyedül ezen 
a helyen fordul elő benne. Minél fogva az sem le-
hetséges, hogy ezen verset valamely marginalis jegy-
zet szülte volna. 

Végre Michaelis, Porson és mindazok, kik el-
lenei ezen versnek, azt állitják, hogy az megszakitja 
az apostol okoskodását és árt érvelésének. De éppen 
az ellenkező áll; mert ha ezen vers kiküszöböltetik, 
a 9-ik versnek semmi alapja, semmi létoka sincsen. 

Szükséges volna érdekes fejezetet irni azon ta-
nokról, melyeknek ostromlását tűzte ki az apostol 
magának evangéliumában és e levélben, mely tagad-
hatlanul annak bevezetése vagy előbeszéde gyanánt 
tekinthető. Azonban elég legyen megjegyezni, hogy 
szeme előtt különösen a gnosticusok lebegtek, kik 
tagadták, mintha az Isten fia önmaga, igazi testben 
jelent volna meg, vagyis hogy megtestesült volna; 
továbbá a Cerinthianusok, kik taniták, hogy a lo-
gos csak átmenetileg, egy időre egyesült Jézussal; 
végre a doketák,kik az Ige megtestesülését egyszerű 
tüneménynek tartották és neki csak képzelt testet 
tulajdonítottak. 

Sz. János ezek ellen bebizonyitja, hogy Jézus 
Krisztusnak valóságos teste volt, és ezen igazság-
nak tagadását mint keresztényellenes tévelyt ál-
litja oda. 

Bebizonyítandó, hogy az Ige csakugyan meg-
testesült, vagy is bebizonyitandó a logos-nak hypo-
stat ics egyesülését Mária fiának személyével, állitja 
a) hogy Jézusnak valódi, nem csak képzelt teste 
volt; b) hogy az valóban az Ige, Istennek fia. Az 
első állítást csak physicai okkal lehetett bevitatni, a 
másodikat isteni bizonyítékok által. És valóban igy 
is jár el az apostol ezen levelében. 

Hogy Jézusnak valóságos, igazi, természetes 
emberi teste van nem csak a vér és viz által bizo-
nyltja be, mely megnyitott melléből folyt ki a ke-
reszten, hanem abból is, hogy halála alkalmával 
kiadta lelkét. (Ugyanis ezt kell a versben érteni, 
nem pedig a Szentlelket). És valóban három dolog 
tesz bizonyságot az egyén életéről, tudnillik a léleg-
zés, a nedvek folyékonysága vagyis a viz, és a vér 

higsága, sz. János evangéliumában szintúgy mint 
levelében ezen hármas tünemény valóságára czéloz 
mondván: „A ki látta, teszen erről bizonyságot, és 
tudjuk, hogy bizonyítása igaz." (19, 35.) 

Innen áttér az isteni bizonyítékokra az Igének 
az emberi természettel Jézus személyébeni hyposta-
t i c s egyesülését illetőleg. E bizonyiték szintén há-
rom, tudnillik az Atyáé, magáé az Igéé és a Szentlé-
leké. Ezen hármas bizonyiték nyiltan foglaltatik sz. 
János evangéliumában. 

Az Atyáé: „Nekem nagyobb tanúbizonyságom 
van Jánosénál, tudnillik a müvek, melyeket Atyám 
adott, hogy teljesíteném; a müvek, melyeket cselek-
szem, bizonyságot tesznek felőlem, hogy az Atya 
küldött engemet. De maga az Atya is, ki engem kül-
dött, bizonyságot teend rólam. (5, 3G, 37.) 

A Fiúé : Én bizonyságot teszek enmagamról ; de 
az Atya is, ki engem küldött, bizonyságot tesz rólam 
(8, 18.) 

A Szentléleké: „Ha eljön a Vigasztaló, az igaz-
ság lelke, ki az Atyától származik, és kit én küldök 
az Atyától, ő bizonyságot teend felölem." (15, 26.) 

Valóban, jó adag elfogultság kell, hogy valaki 
föl ne ismerje a benső összeköttetést sz. János evan-
géliuma és levele közt; az apostol röviden egybe-
foglalja az egyikben mindazt, mit a másikban bő-
vebben kifejtett. Ezen levél, mint mondók, mintegy 
bevezetés a 4-ik evangéliumba, vagy ha tetszik, kör-
levél az evangelium ajánlására a ker. községeknél 

Ha sz. János levele 7. és 8-dik versének egyike 
be van csempészve, mily helytelen anomaliánál fogva 
akarnák criticusaink kiküszöbölni éppen a 7-ik ver-
set, a mely fölidézi a három mennyei tanút, kikről 
oly világosan van szó az evangéliumban, melynek a 
levél kivonatja? A három természetes tünemény 
nyiltan ki van fejezve az evangéliumban (sz. János 
(19, 30, 34, 35.) de nem- idéztetnek mint tanuk, 
hanem ellenkezőleg, az evangelista a tanú és ke-
zeskedik valóságukról. Ha tehát e két vers közül 
egyiket ki kellene hagyni mint olyant, mely az 
eredeti szöveghez nem tartozott, kevesb merészséggel 
és több logicával történhetnék az a másodikra nézve. 

Azonban mindegyik kiegészítő részét képezi a 
szent szövegnek, mindkettő szükséges. Bármelyik 
küszöböltetnék ki, az apostol okoskodása sántikáló 
lenne, és egy rész hiányzanék a syllogismusból. Az 
valószínű, hogy a két vers fölcseréltetett, a legrégibb 
kéziratok a földi tanukat elébe tevén a mennyeiek-
nek ; és hihető, hogy a rosszul alkalmazott tisztelet 
a három isteni személy iránt tartotta fön ezen meg-
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forditott sorozatot. Ezen fölcserélés egy kissé elho-
mályositotta az apostol okoskodását, és alkalmasint 
sokkal járulhatott a fölhozott ellenvetéshez. 

Ha e versek visszaállittatuak eredeti sorozatuk-
ban, a parallelismus valóban meglepően szép, pom-
pás ; minden jól van benne rendezve kezdettől végig, 
minden incisum megtalálja a neki megfelelő részecs-
két; mindegyik körmondat az előbbiből származik 
vagy utal a következőre, az egész gyönyörű rendű 
és logicáju lánczolatot képez. Vettessék el akár a 
7-ik akár a 8-ik vers, a parallelismus teljesen, sér-
tőleg megszakad. 

De dogmatikai szempontból is mily csudálandó 
a synthesis ! A megtestesülés egész mysteriuma ben-
foglaltatik teljesen. Az apostol először is a hit alap-
ját teszi le, tudnillik az emberiségnek az istenséggel 
való hypostaticus egyesülését Jézus Krisztusban ; az 
elsőnek valóságát bebizonyitja azon három tünemény 
által, melyek halálát követték bizonyítván, hogy ő 
valódi ember volt, nem csupa képzelet. Ezután be 
kelle bizonyítania, hogy Jézus, ki igazi ember, egy-
szersmind Isten íia is ; ezt elérendő három fensőbb 
rendű tanura hivatkozik, tudnillik a három isteni 
személyre, kiket elismernek azok is, kik ellen har-
czol, és egyúttal bebizonyitja az Ige egy lényegüsé-
gét és az egy lényegben a Háromságot. (Az isteni 
személyek egylényegüsége ellen nem szabad okot 
keresni abban, hogy az égi tanuk egysége ugyan-
azon szavakkal mondatik, melyekkel a földieké, ám-
bár a három semmifélekép sem egy. Ezen végzet : 
et hi très unum sunt, egyedül a latin szövegben kö-
zös mind a két rendbeli tanukkal. Az eredeti szöveg 
itt oly tüzetes, hogy kizár minden kétséget. Az Atyá-
ról, az Ige- és Szentlélekről mondatik : ÓVTOI ÓI 

rçeig ev eigi, vagyis; et hí très unum sunt; a lélekről 
pedig, a vér- és vizről : ot RÇEIG EIÇ TO ÍV ETGI vagyis : 
et hi très in unum sunt) Ha elvettetik a 7-ik vers, 
valljon minő értelme leend a 9-iknek, a hol monda-
tik : „Ha elfogadjuk az emberek tanúságát, Isten bi-
zonyítása sokkal több" és ilyen Istennek bizonysága, 
melynek semmi praemissája sincs. Igazán kérdezni 
lehet, mint magyarázták a 9-ik verset azok, kiknek 
példányában nem volt meg a mennyei tanukról való 
vers, melynek eredeti hitelességéről mindezek után 
alig lehet kétség. 1-k. 
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A montpellieri püspök válasza a genfi lelkészek nyilat-

kozatára a conciliumról. 

Uraim! Pósta utján megkaptam önök körlevelét; önök 
illőnek vélték, hogy azt velem közöljék, én pedig kötelessé-
gemnek és szerencsémnek tartom arra válaszolni. 

Előre bocsátom önök körlevelének rövid foglalatját : 
Elismerik, hogy meghivatásuk a szentatya által a concili-
umra tisztes, illő szavakban történt, hogy az nemes szívből, 
teljesen jó szándoku lélekből, tiszteletreméltó jellemtől szár-
mazik. „Mindazáltal, mondják önök, mi nem engedelmes-
kedhetünk ezen meghívásnak ; ez annyit tenne, mint meg-
tagadni atyáink müvét, ezt pedig helytelen volna tenni a 
mostani körülmények közt." 

„Mert kiindulva a változhatlanság elvéből a romai 
egyház 

az ő dogmaira, fegyelmére és cultusára nézve meg-
maradt az, mi három század előtt volt, sőt mindezt még 
jobban megerősítette és a régi visszaélésokhoz még többet 
adott a helyett, kogy azokat kiirtotta volna. 

„Kiindulva a tekintély elvéből, a romai egyház zárva 
tartja a bibliát, bilincsbe veri a szabad vizsgálatot, mely 
egyedüli alapja az igazi és fölvilágosodott hitnek, egyedüli 
oka a haladásnak az anyagi világban ép ugy mint az er-
kölcsiben. Ide járul a hanyatlás és kiaszottság a tisztán 
kath. országokban, a hová a protestantismusnak melengető 
ereje nem hat és az élet uj csiráit nem hajtja. 

„Igaz, hogy e két elv következtében a romai egyház 
föntartotta az egység áldásait, mig a szabad vizsgálat elve 
bennünket ktilönféleségre, változásokra vezetett. De mit 
sem tesz : Romának ezen ogységo ezernyi nyomorultságot 
fedez ; a mi változásaink pedig nem akadályozzák, hogy 
egyesüljünk szent emelkedettségben az iránt, mi tiszta és 
szép, keresvén az életet Jézus Krisztus keresztjében, ki an-
nak egyedüli forrása és a mi egyetlen közbenjárónk. 

„Tehát, testvérek, igy zárják be önök, mutassuk ezen 
isteni életet tetteinkben, alázatosságban, erényeinkben és a 
világ hozzánk fog csatlakozni, hogy az isteni terv szerénti 
valódi egységet visszaállítsuk !" 

Uraim ! ez az egyház és világtörténelem a három 
utolsó században, melyet önök hevült képzelete festett kirívó, 
de hamis szinekkel. E szerént, ha Francziaország, mely lé-
nyegesen katholikus, túlsúlyt szerzett és ezt meg is tartotta 
a civilisatio egész birodalmában : ez a protestáns elemnek 
volna köszönhető, mely ott is meg van; ha Olaszország 
megmaradt a művészet classikus földje, ez is a protestáns 
elemnek volna tulajdonítandó; ha mi dicsekedhetünk Baro-
niusokkal, Bossuetek-, Benedek-, Feneionokkai ; Nagy La-
josok-, Turennekkel, ez szintén a protestáns elemnek gyü-
mölcse ; ha dicsőségünkre válnak a paulai Vinczék, Cla-
verek, Las Cazasok, nerei Fülöpök, a szeretetnénikék, a 
szegények kistestvérkéi : a protestáns elem az, mely mind-
ezeket szülte és gyarapította ! 

Engedjék meg, hogy én más rajzzal szolgálhassak, 
mely előttem jobban megegyezőnek látszik a történelmi 
igazsággal. 

Midőn Luther megtagadta az egyház tekintélyét és az 
egyházba becsúsztatta a forradalom elvét, a jó hiszemü lel-
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kek, melyeket elcsábított, roménylették, hogy az ész csak-
hamar el fog jutni az igazsághoz, és a szentíráshoz, és a 
szentírás elegendő sorompó lesz annak a tévelytől való 
megóvására. Már három század óta tart a nagyszerű tapasz-
talat. Megkísértetett ez Angolországban oly nép keblében, 
mely gyakorlati, bölcs és mérsékelt tetteiben, s mely jobban 
tudja, mint bármely más nemzet, szükségleteihez alkalmazni 
intézményeit. Megkísértetett e tapasztalat Németországban, 
hol az emberi szellem jobban reflectál, mint bárhol, hol a 
szellem igen munkás, kedvelője a bölcselemnek, bizonyos 
természeti lassúság által meg van védve a képzelet káprá-
zata, a gondolatnak képzelődései ellen. E kettős tapasztalat, 
mely, mint látszik, a legkedvezőbb körülmények közt ki-
sértetett meg ; valljon sikerült-e ? Nem láttuk-e századról 
századra, nem látjuk-e évről évre azon igazságkészletet, 
melyet a protestánsok elszakadásuk alkalmával vallásukba 
átvittek, mindinkább kevesbedni és eltűnni daczára azon 
erőlködéseknek, melyek föntartása végett elkövettettek ? 

Lassanként megfogyott a vallás maga, és a nemzeti 
egyházak, leszállván egyszerű polgári intézmények fokára, 
elvesztették a népek tiszteletét. Végre a népek magok is, 
habár megtartottak bizonyos gyakorlati képességet, mely 
tulajdonuk szokott lenni azoknak, kik az Írásban filii huius 
seculi czimmol illettetnek ; [elvesztették azon emelkedettsé-
get, mely egyedül képesit az örök igazságok fölötti elmél-
kedésre ; politikájok nélkülözi a nagylelkűséget, irodalmuk 
a nagyszerűséget és művészetükben nincs ideál. Civilisatio-
juk ugyan kifogástalannak látszhatnék, de bizonyos száraz, 
kemény jellemvonások jellegzik, melyek elkomoritják a lel-
keket, és még ezen látszólagos tökélyt sem fogják megőrizni. 
A kemény nép számára is szükséges bizonyos minimuma az 
igazságnak és erénynek. Már pedig a protestantismus le-
rontott nem csak minden természetfölötti igazságot, hanem 
magokat a természeti igazságokat is egyiket a másik után, 
elválasztatván ezek a forrástól, mely azokat élénkségben és 
tisztaságban föntartá, decomponálódtak és megromlottak. 

Ezen nagy uj egyház, mely avval kérkedett, hogy 
vissza fogja állítani a kath. egyházat, mindjárt első napok-
ban ezer ellenséges sectára oszlott. Az ma nem egyéb, mint 
nyáj pásztor és törvény nélkül, tétovázó, nyugtalan, tévelygő 
és minden tant elfogadni kész sokaság. A társadalmi viszo-
nyok ugyanazon arányban változtak meg. A hittel a sze-
retet is eltűnt, és csak árnyát hagyta maga után, tudnillik 
azon nemét a jótékonyságnak, mely nem szünteti meg a 
nyomort, nem különösen a sebet, melyet az a szíven ejtett. 
Ezen civilisatio nem állhat fönn : a pauperismus fenyegeti azt, 
az egyenlőség szükségének érzete megrendíti, az egoismus 
és gyűlölet beszivárognak és feloszlatják, és már hallja a 
ropogást, meiy az összedülést szokta megelőzni. 

Azonban mellőzzük ezen történelmi észleleteket, ezekre 
nézve csak akkor lehetne köztünk egyetértést előidézni és 
józanul ítélni, ha számos könyveket Írnánk azokról össze. 

Állapodjunk meg, uraim, azon alapindokoknál, me-
lyeknél fogva önök vonakodnak a közelgő conciliumon 
megjelenni. 

Önök nem akarják a tekintély elvét, mely fékezi az 
értelmet, fojtogatja a szabad szót, önök kikiáltják a szabad 

vizsgálatot, mely lendületet ad a szellemnek, és emeli az 
előhaladást; ime e miatt mondják önök : Nem kell concilium ! 

De figyeljenek önök : a concilium az értelem- és szel-
lemeknek, bár minő legyen különben véleményárnyalatuk, 
hivatkozása a nagy, komoly és szabad discussio zárt körére. 
A concilium minden vallási és társadalmi kérdések tanul-
mányozása, megvizsgálása, elemzése, bonczolása, valljon a 
Szentlélek támogatása mellett vagy anélkül ? erre nézve 
önök hiedelme csekély jelentőségű. Ha tehát önök, mint 
atyáik három század előtt tettek, elvonják magokat e con-
ciliumtól, elmulasztják a szabad discussiot, és nagykomo-
lyan az egyéni tekintély csalékony bástyája mögé vo-
nulnak. 

Mondják önök : nem kell az egyházi csalhatatlanság ; 
elegendő a fölszabadított ész által értelmezett biblia. Es ime 
mindőn a szent bibliát az örök város közepén, szent Péter 
székén ki akarják tárni, midőn annak megfejtése végett ösz-
szehivatnak a világ legnagyobb értelmességei, melyek azt 
mélyen tanulmányozták ; midőn minden országoknak, min-
den egyházaknak, még az elszakadottaknak püspökei is 
egybegyűjtetnek, midőn ezen püspökök jeles hittudósoktól 
környeztetve jelennek meg, midőn önökhez is, uraim, ezen 
fölszólitás intéztetik : jöjjetek, vegyetek részt e nagy discus-
sioban, derítsétek föl az igazságot, nyilvánítsátok szabadon 
kételyeiteket, nyugtalanságaitokat, birálatotokat, ellenke-
zésteket, minthogy e szirtekből még fényessebben törne ki 
a hitnek tüze, világossága ; ekkor mit tesznek önök uraim ? 
A genfi lelkészek társulata összeül ; ez válogatott intelligen-
tiának testülete, emelkedett szellemű, nagy becsű férfiakból 
álló, nem akarom tagadni ; de ime önök, kik nem akarják 
az egyház, a concilium csalhatatlanságát, a századok tekin-
télyét, kikiáltják magok magánvéleményének csalhatatlan-
ságát és mindenhatóságát. Consistoriumuk keblébe vonulva 
oraculum gyanánt szólnak és mélyen titkolódzva beszélnek. 
Mintha az örök Ige az önök szivében testesült volna meg és 
önök ajkairól hangzanék először, mondják a genfi hiveknek 
és az összes kereszténységnek : „Ime ez a mi véleményünk, 
ez a ti iránytok ; mindnyájan evangelicus keresztények, bár 
kik legyetek, Írjátok alá ezen határozatot. A lelkészek tár-
sulatának nevében Henry igazgató, Siordet titkár." 

Valóban, uraim, oly férfiak, kik vallási elvül egyedül 
a szabad és egyéni vizsgát vallják, léphetnének-e föl még 
szigorúbb tekintélyességgel akár szóban akár tettben? Önök 
magán tekintélye elhatározza, kötelességgé teszi a concilium 
elvetését, azon tetszetős ürügy alatt, hogy a concilium a 
tekintély elvét fagja hangoztatni és abból kiindulni ; lehet-e 
ennél nyíltabb ellenmondás ? 

Önök, uraim, bizonyos megvetéssel látszanak szólni 
azon egység jellegéről, melylyel, mint magokat kifejezik, a 
kath. egyház oly sok nyomort fed el, és mégis kényszerítve 
érzik magokat hitsorsosaiknak szivére kötni az erényt és 
szentséget, hogy tömörüljenek és ekkép visszaállítsák az 
isteni tervszerinti nagyszerű egységet ! 

Oh uraim, higyjék el, hogy a szentség, tudnillik a lát-
ható és hatályos szentség ép ugy hiányzik önöknél, mint az 
egység s daczára önök nemes és tiszteletreméltó törekvései-
nek, daczára a biztatásoknak, melyeket önök, mint pászto-
rok nyújtanak, hiveik sem egyiket sem másikat nem érik 
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el, mert szerencsétlenségökre kisikamlottak azon áldásos 
irányzat alól, mely őket a világtól Isten felé emelné. 

Végre körlevelök három lapján némi örömmel sorol-
j ák elő önök a kath. egyház setét tévelyeit a dogmák-, fe-
gyelem* és liturgiára nézve. Jól van, de nem kellene-e inkább 
a szegény eltévedettek előtt önök symbolumának czikkeit 
hangsúlyozni, és kimutatni, mennyire maradtak azok tiszták 
és változatlanok ? Nincs-e jogunk önökhöz ekkép szólni : 
tekintve ezen sok tévelyt, legyenek önök szívesek és állitsák 
szemeink elé tisztán és tüzetesen önök credojának ágazatait ? 

Önök credoját, uraim, mi hasztalan sürgetjük, régóta 
hasztalan vár juk. Igen is, az őszinte protestánsok kötelezve 
vannak megállapítani és fölismerni a veszélyeket, melyek-
ban nálok a fegyelem, hit és maga az ész is forog. „A hajó, 
úgymond Ravalet, mely őket hordja, megfosztva kormányá-
tól már sok idő óta bolyong. Szirtekre akadt , darabokra 
szakadt, hajótörést szenvedett, és azok, kiket hordozott, a 
hit nyomorult maradványaiba kapaszkodva közel vannak, 
hogy a kételyek örvényébe merüljenek. Vajha fölvétetni en-
gednék magokat sz. Péter bárkájába, melyet isteni erő vé-
dett meg mindig és meg is fog védeni a szélvészek között." 

Fogadják , uraim, őszinte és mély szeretetem biztosi-
tását. F e r e n c z , montpellieri püspök. 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Fölsége S z a n i s z l ó Ferencz nagyváradi 1. sz. püs-

pöknek a püspökségrőli lemondását elfogadni s latin szertartású püs-
pökké L i p o v n i c z k y István arbei cz. püspököt, esztergomi kanono-
kot, vallás- és közoktatási m. miniszteri tanácsost méltóztatott legke-
gyelmesebben kinevezni. 

ROMA. A művészet nagy veszteséget szenvedett Frac-
cassini fiatal festő halálával, ki dee. 13-án jobb életre köl-
tözött. E, még nem is harminczéves művész, rondkivüli 
képessége miatt már Róma elsőrangú festői közé számítta-
tott. Ecsete nagy figyelmet gerjesztett és mindnyájok élénk 
emlékezetében forog a közmeglepetés, melyet „Gorkum vér-
t a n ú é i t ábrázoló festménye, a centenárium alkalmából oko-
zott. A szentatya nagylelkűségét e művész iránt is kitün-
te t te : festményéért gazdagon megjutalmazá, s hogy neki 
kitűnő tehetségei kifejtésére tágabb mezőt s bővebb alkal-
mat nyújtson, reá bizta a „Sancti Laurentii extra muros" 
bazilkája nagyszerű frescóinak kivitelét is. Fracassini azon-
nal hozzálátott a műhöz s már kettejét bevégzé a bazilika 
8—10 képeinek; — midőn a halál meglepé s megállitá őt 
folyamában azon munkájának, mely hirnevét bizonyára 
mindenkorra megalapitotta volna. 

E veszteséget mindnyájan sajnálják ; s temetésén, mely 
sz. Eustochiusnál ment végbe, nagyszámú sokaság vett 
részt, melyben a társadalom egyik osztályának képviselői 
sem hiányzottak. 

E g y másik a kath. világra s kivált Mexicóra nézve 
fájdalmas veszteség Munguia Kelemen méchoacani püspök 
halála. A csak 50 éves egyháznagy szinte Romában mult ki 
dec. 14-én. Tiz év óta élt távol egyházmegyéjétől, számki-
vetésben. Először ugyanis Juarez üldözései miatt kénytele-
nittetett távozni. Utóbb a szerencsétlen Miksa császár alatt 

visszatért és egész buzgalommal nyája üdvének szentelte 
magát. De Juarez fosztogatásai az uj kormány által érvény-
ben hagyatván, midőn a bátorlelkü főpap egy az egész bi-
rodalomban nagy figyelmet ébresztett tiltakozásban felszó-
lalt : megint kénytelen volt Mexicót elhagyni s Európába 
menekülni, hol különféle országokban — de legszivesben 
Romában, tartózkodott, a hol mint ohajtotta, meg is halt. 
Mexicó egyik legkitűnőbb főpapja volt, ki hazájá t tudo-
mánya s bátorsága által lelkesítette és erényei által h ivei 
épüléséül szolgált. A szentatya kiválólag becsülé őt s midőn 
1863-ban a püspöki székek betöltése szóba került, Munguiát 
szánta mexicoi érsekül. De a tiszteletreméltó főpap La-
bastida pueblai püspököt a szinte számüzöttet kérte aján-
lólag kineveztetni ; ki jelenleg szintén Romában él számki-
vetésben és jeles bará t ja végső szavait és fohászait felfogta. 

A megholt, r i tka tudós férfiú, számos munkát adott ki, 
különösen vonatkozólag Mexikóra, hol értekezései közérde-
ket gerjesztettek és sok jót okoztak. Fájdalmasan esett 
neki számkivetésben élni, híveitől elszakittatva lennie, s 
hazáját a polgárháború zavarai és vérengzései közt tudnia. 
Igen visszavonultan élt Romában, — idejét ima és tanulás 
közt osztva meg ; életszükségeit pedig barátai nagylelkű-
sége fedezte. Temetése sz. Rókus templomában dec. 16-án a 
méltóságát és szenvedéseit megillető disz- és részvéttel ment 
véghez számos egyháziak és közhivek jelenlétében. 

A rágalmazások és méltatlankodások Monti és To-
gnetti kivégeztetése miatt, az Olaszországon ez időszerint 
uralkodók hivatalos pártfogolása mellett még mindig heve-
sen özönlenek. Mintegy 30 ezer f rank gyűlt egybe a kivég-
zettek rokonai számára. Victor Emmanuel, a lapok szerint 
5000 frankot irt alá ; a királyi család egyéb tagjai, senáto-
rok és képviselők egyenkint több száz f rank számra járul-
tak hozzá : ugy, hogy lia leszámítjuk az ezek által adott 
összeget, a köznépre csakugyan nagyon kevés esik, és kitű-
nik, hogy e gyilkosok irányában voltakép csak a hatalom 
hivatalos osztályainál mutatkozott rokonszenv. Nem szive-
sen teszszük ez észrevételt, de a tények beszélnek, melyek 
egyúttal felvilágosításul szolgálhatnak azon anormalis hely-
zet megítéléséhez, melyben a félsziget népei és ügyei seny-
vednek. 

A forradalmi sajtó még oly túlzott lármája s méltat-
lankodásai sem fog ják akadályozni a pápai kormányt, hogy 
a közbiztonság érdekében, melylyel népének tartozik, köte-
lességét ne teljesítse. 

Az adventi vasárnapok szertartásai a sixtina kápol-
nában végeztettek. Advent I I I . vasárnapján a misét Guidi 
bibornok végzé s a szentbeszédet az Agostoniak átalános 
procurátora tar tá . — Vici, kinek haláláról nem rég emlé-
kezénk, Carmine Morosi Gori által pótoltatott a fontos sub-
datariusi tisztben. Tudva levő, hogy a pro-datarius Mattéi 
bibornok, a szent collegium dékánja. Morosi Gori válasz-
tatása közhelyesléssel találkozik, annyival inkább, minthogy 
a megholtat egyideig már amúgy is helyettesitette. 

Ismét sötét hirek terjesztetnek Romára vonatkozólag. 
Állítják, hogy január vége tá ján a forradalom ujolag moz-
galmat kisérlene meg az örök város ellen. E híreket semmi 
sem igazolja — s csak a r ra számitvák, hogy a közönséget 
izgalomban tartsák. 
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MADRID-ban egy kath. egylet alakult, mely a kul-
tus egységének s az egyház szabadságának védelmezését 
tűzte ki ezélul. Ezen czélját, az egyletnek, a legkitűnőbb 
katholikusokból álló jun tá ja a következőkben adja elő : 
„Hosszú szerenesétlen évek során át tartott kétkedés és 
habozás, meddő küzdelmek és végnélküli vitatkozások, 
gyengeségek és hibák megingatták a spanyol társadalom 
szilárd alapjait s azt az anarchia iszonyú örvényének szé-
léig ju t ta t ták . Mindnyájunk hibái az Isten ostorának fenyí-
tését idézték fel reánk. Áldott legyen a kéz, mely bennün-
ket sujt, és mely, gondviselő jóságában s igazságosságában, 
múlékony, ideiglenes csapások által ver fel a szégyenletes 
szunyadásból, melybe merülénk, hogy felrázzon bennünket 
vétkes gondtalanságunkból, és lelkesedésre ébreszsze kár-
hozatos lanyhaságunkat. Mi nem hittük bekövetkezendő-
nek a bajt, mely reánk tör t : iparkodjunk azt erőnk egész 
hatalmával elhárítani most midőn már sujt és elborít. 

A haza nagy veszélyben forog, és ezen arányban nö-
vekednek kötelmeink is, melyek által azt politikailag meg-
menteni siessünk. De van egy kérdés, melynek fontosságá-
val szemben minden egyebek csak másodranguak és cse-
kélyebb figyelemre méltók . . . A katholikus egységet akar-
j ák megtörni s megbontani ! Isten azon becses adomá-
nyától aka r j ák megfosztani Spanyolországot, melyet az 
neki egykori keresztény hős küzdelmeiért jutalmul adott. 
Lábbal aka r j ák tapodni anyaszentegyházunk legszentebb 
jogait, és kiapasztani társadalmunk organismusából a ter-
mékenyítő életnedvet ; a katholikus üdvnek éltető nedvét. 
Megszeplősíteni, meggyalázni a keresztények ezen nemes 
büszke hazáját : kultus-, oktatás-, sajtószabadságot, szóval 
„feltétlen szabad vizsgálódást" ezen minden tévelyeknek, 
képtelenségeknek, hibáknak és bűnöknek szülőanyját akar-
ván meghonosítani közöttünk ! 

A forradalom fiai ugyan pártokra oszolvák és hevesen 
küzdenek egymás között, midőn személyes ambitioik külön 
tárgyainak és terveinek érvényesítése forog fen; de az 
egyház iránti gyűlöletet illetőleg valamennyien egyesülvék 
s csak egy tábort képeznek. A forradalom, mely minden 
egyébben habozó és határozatlan levén, félénk gyávaságot 
mutat : egyhangú, szilárd és eltökélt, midőn arról van szó, 
hogy a jezsuiták, mint közönséges gonosztevők üldöztesse-
nek s békés czelláikból kiűzessenek, hogy félénk némberek 
bősz dühöngéssel megrohantatva szent magányaikból kegyet-
lenül kizavartassanak, hogy az igaz Isten templomai lerom-
boltassanak s helyökbe az ördögnek oltárok emeltethessenek, 
hogy a család szentsége profanáltassék az által, hogy az 
ocsmány ágyasság amannak „szentségi méltóságú" fenségé-
vel egy színvonalra állitassék. A forradalmiakat, különbeni 
szakadozottságuk daczára is, egyesíti az egyház elleni g y ü-
1 ö 1 e t. 

A mi bennünket illet : mi a szeretet érzelmében 
vagyunk egyesülve. Mi szeretjük hazánkat és mindnyájunk 
szivében fönnen lobog a vágy, megóvni azt azon romlástól, 
mely fenyegeti ; és megmenteni az elveket, melyeken egész 
társadalmunk nyugszik, — kivált pedig a katholikus kultus 
szép egységét. De tudván azt, hogy az egyéni, elszigetelt 
húzgálom nem elégséges : sokaktól felhivatva és saját ben-

sőnktől indittatva, egyletbe sorakozunk és azon czélra szer-
vezkedünk, hogy most ugyan kivált a fenyegetett katholi-
kus egységet — de ezután is mindenkor az egyház szabad-
ságát védelmezzük mindazon eskü által, melyek a törvé-
nyek által megengedvék és a katholikus morállal nem 
ellenkeznek. 

A katholikusok sorakozása s tömörülése bizonyára 
képes leend már most e pillanatban sok roszat akadályozni 
s egykor teljesen meg is szüntetni a bajokat, melyeket a 
forradalom Spanyolországnak okoz. Egyesülve s szervez-
kedve egy lerombolt szentély helyébe száz u ja t emelhetünk; 
a tévely iskolái ellenébe az igazságnak állithatunk tanszé-
keket, — az ellenséges hirlapok- s röpiratokat jó i rányuak-
kal ellensúlyozhatjuk. Szóval : kiállliatunk a forradalom 
ellenébe minden megengedett, törvényes eszközökkel, hogy 
azt ostromoljuk, legyőzzük s megsemmisítsük. A diadal 
nem lehet kétséges azok oldalán, kiknek szentügye a hit, 
melynek erejében a hegyek is megmozdíthatok. 

Az oktatás és sajtó mezején kívül a parlament is elég 
tért nyit az üdvös munkálkodásra. Tud juk ugyan, hogy e 
pillanatban nehezen lehetend katholikus érzelmű képviselők 
által szándékaikat diadalra jut tatni a Cortesben : de azért 
ne mulaszszuk el ezen a törvények által nyújtot t eszközt, a 
kath. tan védelmezésére felhasználni. 

A választások közelednek. I t t keilend az első csatát 
vívnunk. Ha minden tartomány kath. érzelmű képviselőt 
tűzne ki ; s ha az összes katholikusok sokasága komoly 
rendben és összetartólag szavazna ilyenekre; nem lenne 
mód ez eredmény meghiúsítására. Mert ha könnyű dolog 
szétszórni és megsemmisíteni egy-egy zavargó tömeget : le-
hetetlen ellentállani az összes népnek, midőn az egyesülve, 
összetartva, nyugodt komolysággal, gyakorolja a jogot, me-
lyet neki a törvény ád hitének, tűzhelyének, hazájának vé-
delmezésére. Mi nyernénk a választásoknál ; az alkotmá-
nyozó cortes követeinek többsége katholikusokból állana ; 
a kath. egység meg lenne mentve,— megmentve az örök elvek, 
melyek alapja minden társadalomnak, kivált pedig a spanyol-
nak. Ez kétséget nem szenved. Beismerik s bevallják ezt 
maguk a miniszterek is és a forradalom valamennyi hívei. 

De ne ámitsuk magunkat. Az is szintoly bizonyos, 
hogy az elnyomás, erőszakolás, az anyagi és hivatalos mó-
dok összes eszközeit fel fogja használni ellenünkben a forra-
dalom ; s hogy kiváltkép a szervezetlenség, melyben ben-
nünket a reánk tört katasztropha talált s mintegy megle-
pett, nagy akadályait képezendik győzelmünknek ezen első 
viadalban. De semmi! Harczoljunk csak a hol harczolnunk 
lehet. A kath. választók sehol se maradjanak el a válasz-
tásoktól ; — lépjenek az urnához s adják be szavazataikat ; 
hacsak azt az anyagi erőszak valahol lehetlenné nem teszi. 
Ha nem is leend valamennyi követ katholikus érzelmű : le-
gyenek legalább néhányan, — kik tiltakozhassanak az igaz-
talanság ellen és szavokat emelhessék az igazság és jog 
védelmére. Jelen helyzetünket multunk közönye okozta ; — 
s ha nem harczolunk, aligha fogunk valaha győzni. Mit 
használ imádkoznunk : ha méltatlanok vagyunk arra, hogy 
Isten imáinkat meghallgassa. Felesleges megjegyeznünk, 
hogy az igaz katholikusok ne szavazzanak mint csak 
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olyanra, ki nyilvános Ígéretet tesz, miszerint védelmezendi 
az egyházat és a katholikus kultusnak egységét. 

Mi, a katholikus egylet igazgató-juntájának tagjai , 
kik erre felhivattunk : öntudatával birunk erőnk gyöngesé-
gének midőn a reánk bizott feladatra vállalkozunk. De el-
fogadjuk azt ; minthogy a megpróbáltatás napjaiban cl nem 
fogadni a veszélyes küldetést annyit tenne, mint gyávák-
ká s hitünkhöz hűtlenekké lenni : — s mert hisszük erősen 
hogy sorsosaink támogatandnak, Isten pedig megáldandja 
és védelmezendi igaz szándékainkat. 

Ha határozottan egyesülve tömörülünk a fenséges 
kath. kultus egységének és a kath. egyház szabadságának 
védelmére, — legyen az bármely hatalom, mely hazánkban 
uralkodik, — kénytelen leend meggyőződni : hogy o kin-
csektől csak ugy lehet megfosztani országunkat, ha velők 
együtt ki akar ják tépni hazánk fiainak sziveikből ezek leg-
drágább és legmélyebben gyökerezett érzelmeit, egységünk 
kötelékét és nemzetiségünk alapját, biztosítékát." Aláírva: 
Marquis de Viluma, elnök. D'Orgat és de Yigo grófok. 
Léon Carbonero y Sol. Francisco José Garvia. Ramon Vi-
nader. Enrique-Perez Hernandez. 

Egyúttal egy 12 tagu bizottság állíttatott fel, melynek 
feladata a beérkezett kérdésekre válaszolni, és a törvény-
székek s hatóságok előtt védelmezni az egylet mindazon 
tagjait, kik közremüködésök miatt bármi tekintetbon ká r t 
vagy erőszakot szenvednének. 

IRODALOM. 
„Manuale Sacerdotum. Collegit, disposuit et edidit P. Jo-

sephus Schneider. S. J . Superioribus approbantibus. 
Editio quinta. Coloniae, Bachem, 1868. 12. XXIV. 

et 827. pagg. 1 % Thlr." 

„Manuale Clericorum. Collogit, disposuit et edidit P. Jo-
sephus Schneider S. J . Superioribus approbantibus. 

Ratisbonae, 1868. Pustet 12. VIII . et 773. p. 
1% Thlr ." 

(Folyt.) 

E részben, mely mintegy egész erény-iskolát állit 
elénk, — lelhető föl még az úgynevezett „ordo vitae sacor-
dotalis" is, a hol mily szorgalommal forgatta sz. a szent-
atyák erkölcsi oktatásait, iratait, első tekintetre meglátjuk. 

Álljanak itt például a következők : 
Meditatio : de perfectione sacerdoti propria. 
„Sacerdotes tui induantur iustitiam. Ps. 131." 
(De motivis perfectionis.) 
1) Debet sacerdos tendere ad perfectionem vitae ; quia 

vult Deus ; si enim de omnibus christianis verum est illud 
s. Pauli I. Thess. 4. „Haec est enim voluntas Dei, sanctifi-
catio vestra ;" et illud Christi, Matth. 5. „Estoto perfecti, 
sicut Pater vester," et si iterum Apostolus omnes ehristia-
nos vocat sanctos II . Corinth. 1. Ephes. et Phil. 4., quanto 
magis hoc competit sacerdoti, e reliquis selecto et in sortom 
Domini vocato ? 

2) Sacerdos tendere debet, ad perfectionem vitae, 
quia vult ecclesia. „Ministros ecclesia fide et opere debere 
esse porfectos, — eluceat in eis totius forma justitiae." Pon-

tif. Rom. Multum datum est sacerdoti ; multum ergo 
quaeretur ab eo, Luc. 12. „Cum enim augentur dona," in-
quit Gregor. (Hom. 19. in Evang) „rationes etiam crescunt 
donor um." 

3) Exigit plus a sacerdote, tum illius status, ad alios 
sanctificandos destinatus, tum officium, quod gerit, „ange-
licis humeris," ut aiunt sancti Pa t res , „formidandum." 
„Tales esse convenit, graves, prudentes, pios, irreprehensi-
biles, immaculatos, ut quisquis vidorit eos, stupeat et admi-
retur et dicat : hi homines sunt Dei, quorum talis est con-
versation S. August. — „Perfectus esse debet sacerdos, ut 
cui creditum est supplicandi munus pro populo." Theodoret. 
— „Si non places non plaças ; si non plaças, cur sacerdos ?" S. 
Bernard . . . 

Sic vivero stude inter homines, ut exempta non de-
struas, quod aedificas verbo. 

Másutt sz. a magányt ajánlván („Ad solitudinem as-
pirate"), igy ir : „Cloricum solitudo facit, non publicum . . . 
Facile contemnitur clericus, qui saepo vocatus ad pran-
dium, ire non récusât . . . Obsecro, charissime, ut multitudi-
nem hominum et officia ot salutationes et convivia veluti 
quasdam catenas fugias voluptatum." S. Ilieronym. . . Cum 
in solitudine coelum sit aspectabilius, sol clarior, aer pu-
rior, terra laetior, hora brcvior, vita amoenior, conversatio 
Dei familiarior, salus securior, ad solitudinem, quantum 
licet homini ad sanctificationem aliorum addicto, intime 
aspirate. Secundum S. Bernardum sacerdos extra solitudi-
nem (nisi sanitatis, caritatis aut suis muneris ratione in pu-
blicum producatur) est quasi piscis extra aquam. Sacerdos 
vix alio, quam ad altare, ad pulpitum, ad confossionale, aut 
ad aliam sacram functionem, se videndum debet oxhibere. 
Quovis alio saepe intuentium oculos maie afficit et aspoctum 
offendit. Saepe saeculares praesenti arrident et applaudunt, 
absentem vero irrident et explodunt, a pede ad verticem 
facetiis et ridiculis coloribus totum dopingunt. O nimis ab 
ordinis sui dignitato dégénérés, o caecos ot insensatos omnes 
qui sic se laicis illudendos et contemnendos tradunt ! . . . In-
ternam solitudinem vobis in corde effingite, eamque circurn-
ferte ; quantumlibet occupati, ex consilio S. Bernardi memen-
tote, vos interdum vobismet ipsis reddero." 

A „liturgikai és pastoralis" részben tárgyalja szerző 
alaposan a nyilvános isteni tiszteletet egész kiterjedésében 
és egyes tárgyait illető tudnivalókat. íme a főbb pontok is 
I. Summa rubricarum II . Conspectus ceromoniarum missae 
privatae. I I I . Ritus celebrandi missam privatam. IV. Ritus 
celebrandi missam solemnom. V. Do missa pontificali so-
lemni, praesento Ss. Sacramento VI. De eadom missa non 
praesento Ss. Sacramento. VII. De missa quae sine cantu ab 
Episcopo celebratur. VII I . De missa solomni, quae coram 
Episcopo celebratur, extra ecclesiam cathpdralom. 

Midőn sz. a lelkipásztori rendszerénti nyilvános isteni-
tisztelet (szentmise) szertartásainak elveit és szabályait ki-
fejtette, átmegy a szentségek kiszolgáltatása körüli mon-
dandókra. Hol kiomelendönek véljük, miszerént előterjeszti 
a t. szerző a római rituálé idevágó czikkelyeit, aztán szól 
igen számos gyakorlati kérdéshez, állításait mindenütt fek-
tetvén a római congregatio határzataira, melyeket igazán 
ernyedetlen szorgalommal szedett össze és bizton alkalmaz. 



Mivel pedig a bérmálás és egyházirend szentségének kiszol-
gáltatása a püspöki tennivalók közé tar tozik , sz. ezeket 
mellőzvén, egyéb szentségeket ily renddel sorol elő : ,De Sa-
cramento Baptismi rite administrando. De Sacramento Poe-
nitentiae, a hol elő jőnek 1. Instructio Rituális Romani. 2. 
Monita pro confessariis. 3. Variae instructiones e theologia 
morali. 4. Formae absolutionis a peccatis et censuris. 5. 
Formae commutationis et dispensationis votorum et impe-
dimentorum matrimonii . . . kellő tájékozást nyujtólag. — 
De St. Eucharistiae Sacramento. De Sacramento extremae 
Unctionis. De Sacramento Matrimonii. Es pedig a' házasság 
szentségéről beszélvén, a megjegyezni valókat természetes 
rendben tár ja elő. — Igy mivel a jegyváltás a házasságot 
megelőzi, a különféle akadályoktóli fölmentés pedig a házas-
sággal együtt jár , a hiányosan kötött házasság megorvos-
lása végre az összekelést követi : e tárgyakról annak he-
lyén, kellő egymásutánban értekezik, és pedig mind általán 
mind különösen. Ezek után azon egyházi foglalatosságokra 
„de quibusdam aliis sacerdotum officiis" felirat alatt forditja 
sz. figyelmét, melyek a nyilvános isteni-tiszteletet tekintve, 
csak olykor-olykor, és csupán bizonyos körülményekben 
szoktak előfordulni. Mik, mivel igen különbözők és elég 
számosak, teljesszámu és jól rendezett fölhozásukkal ked-
ves dolgot tőn t. szerző. — Ilyenek pedig az 1) áldások 2) 
körmenetek 3) az ájtatos zarándoklatok, vagy is bucsujár-
dalatok 5) a temetés 6) a hivők rendkívüli ájtatoskodása. 
— Következik még az „Appendix," melyben sz. dus válasz-
tékban és nem csekély terjedelemben mintegy kézügybe 
szolgáltatja a különféle folyamodás- és kérvény-mintákat e 
czimen ,Formulae libellorum supplicum, quibus variae gra-
tiae pro utroque foro petuntur." 

A tartalom rövid átnézete is, ugy hisszük, bőségesen 
mutatja, mily sokféléről ad e mü fölvilágosítást. Miért is 
azt, mint derék, igen használható és alkalmas dolgozatot, 
főleg a lelkészkedésben Istennek legszentebb áldozatot, az 
emberinemnek podig legnagyobb jótéteményt hozó papok-
nak jó lélekkel csak ajánlanunk lehet. 

Az egész munkát a tartalom-jegyzéken kivül még jó 
tárgylajstrom is ékiti és ajánlja ; a mi valamint minden, 
ugy különösen az efféle könyvek becsét nem kevéssé növeli. 

A mi pedig a 
„Manuale Clericorum" 

czimü munkát illeti, abban is egy nem kevesebbé érezhető 
szükségleten akar a t. szerző segitni. Mire nézve, habár rö-
videden, jónak látjuk, annak bemutatását, kiváltképen 
azoknak tekintetéből, a kiket az ilyetén irat közelebbről 
érdekel. 

Meleg előszavában, miután megemlité sz., hogy noha 
csaknem minden seminariumban föllelhető az olyan könyv, 
mely a nyilvános és magánszerü, rendszerénti és rendkivüli 
ájtatossági gyakorlatoknál utmutatóul alkalmazásban van ; 
mindamellett hiányzik egy olyszerü könyvecske, mely az 
épületesség- és a kispapoknál gyakorlatban lenni kellő szer-
tartás-tudomány elveit és szabályait irányadólag kézügy-

ben, kimutassa, — közli ez irat létrejöttének módját és in-
dokait. — A honnét lehetetlen meg nem érteni azt, hogy sz. 
már hosszabb ideig foglalkozott ez eszmével és tárgygyal, 
sok könyvet átolvasott, melyek e körben figyelmet érdemel-
nek. Azután pedig az illető gondolatokat összeszedte, az 
idetartozó tárgyakat a figyelmes olvasás közben kijelölgette 
csak azért is, hogy azokkal, kiknek főleg, mint a czim mu-
tatja, kezökbe lőn e müvecske szánva, — az áhitatosság és 
szertartás-tudomány szükségesebb szabályait korszerüleg 
megismertesse. — szóval tanúbizonyságot tesz az előbeszéd 
arról, miszerént minden a mit sz. ez irat körül egy jó idő-
köz alatt müveit, egyedül arra vala számitva, hogy általa 
minél több hasznot hajtson olvasóinak, — müvét haszonve-
hetőbbé tegye. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Hálával fogadtuk a zágrábi bibornok és érsek. 

H a u 1 ik ö emtiája körlevelét, melyben az egyenlőség esz-
méjét terjedelmesen, szokott kenettel és tárgybiztossággal 
fejtegeti. Mint máskor, ez évben is közlendünk belőle. 

— A fm. herczeg-primás a pesti oltáregylet sz. czél-
jainak előmozdítására 200 forintot kegyeskedett adomá-
nyozni. 0 herczegsége legújabb körlevelében a közelgő 
böjt alkalmából a híveknek a böjt megtartására való fölhí-
vásáról intézi a papsághoz nagy tudományossággal szavait. 

— A nm. erdélyi püspök körirata a beállott uj év sze-
rencsés lefolyására nézve tartalmaz atyai ohajokat; az egy-
házi állapotok ékesszólóan ecseteltetnek benne. Közöltetik 
a,zsinatot egybehívó bulla magyar nyelven, és a „Magyar 
Állam" melegen ajánltatik. 

— Az egyetemi hittanárok fizetése 1600 forintra emel-
tetett egyenként a nm. cultusminiszter ur által. Örvendünk, 
hogy eszközlöi lehettünk e rég eredménytelenül sürgetett 
javításnak, mely azonban még mindig távol áll azon igaz-
ságos dijegyenlősitéstől, melyre a hittani kar méltán jog-
igényt tart. 

— A nagyérdemű kegyes tanitó rendet két fiatal, te-
hetséges tagjának iménti elvesztése után u j csapás érte. 
Y i l l i g e r kai. József aranymisés, félszázados tudor áldá-
dásos életének 83-ik évében folyó hó 30-án elhunyt. Béke 
hamvainak ! 

— A baseli püspök a turgaui tanácshoz tiltakozást 
intézett a civilházasság és a községeknek adott azon jog 
ellen, melynél fogva a lelkészeket letehetik. 

— A „M. Állam" = jegyű újdondászát kér jük, hogy 
ha idéz a Religio-ból, még pedig olyanok számára, kik azt 
nem olvassák, idézze ugy mint van, nem pedig kiszakítva 
valamit belőle ; ez szándékos félrevezetése az olvasónak. Az 
általa ajánlott ju ry t ily tények után még kevesbbé fogad-
ha t juk el. 

— A londoni lordbizottmány Maokonochie ritualista 
ellen határozatot hozott, melyben újításai elvettetnek, és a 
katholikus szertartások használata kárhoztattatik. Macko-
nochie tiltakozott ily eljárás ellen, és a lordbizottmány meg-
szüntetését sürgeti azon inditványnyal, hogy papok fölött 
ezután csak papok ítélhessenek, és az egyház választassák 
el az államtól. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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EELIGIO. 
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, február 6-án. 11. I. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Egy remete levelei. — Az „Egyenlő-
ségéről . — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Egy remete levelei *) 
i . 

„Ez az öreg világ immár túlélte magát." Oly 
gyakran halljuk e szavakat napjainkban, hogy az 
ember szintén hinni kezdi, miszerént ez a világ, igy 
amint most van, csakugyan túlélte magát. Hozzájá-
rul ama naponta meg-megujuló tapasztalás, melynél 
fogva tagadhatatlan, hogy csakugyan léteznek bizo-
nyos áramlatok, melyek amint máris sokat az eddig 
fennállóit és megszokott viszonyok közül elsepertek, 
ugy még többet is fenyegetnek végveszélylyel. 

Még sem szeretném azonban e tételt csak ugy 
egyszerűen, minden megszorítás nélkül elfogadni, 
legalább addig nem, mig egy bizonyos valami ellent-
áll ezen áramlatoknak, és mig ez a valami — Jézus 
Krisztus helytartója e földön. — Ott áll ő, az eröd 
legfenyegetettebb pontján, s egész magatartása két-
ségtelenül arra mutat, miszerént egy-hamar az 
ostromló had elől hátrálni nem fog. Ott áll ő ren-
dületlenül ama helyen, a hová az isteni Gondviselés 
állitá, szent hitünk őre- és a népek tanítójául. 

Francziaország becsületbeli kötelességét telje-
sité, midőn IX. Pius, eme bátorságában dicső aggas-
tyánt visszahelyezé azon székbe, melyből a forrada-
lom mármár elűzni akarta. E tényt számításba kell 
vennünk, mielőtt e szomorú s baljóslatú szót kiejte-
nők: „ez az öreg világ immár túlélte magát;" — de 
ha mégis igaz lenne, amit e szavak mondanak, ha e 
világ valóban tünedező, összeroskadó félben volna 
akkor romjai fölött az igazságos történet mondandja 
ki emez Ítéletét: hogy a most fönnálló hatalmak kö-
zül egy sem tevé kötelességét ezen általános végve-
szély elhárítása körül, kivéve: IX. Pius. 

Dőreség volna egyébiránt, ha tagadni akarnók, 

hogy az ó és uj eszmék közt elkeseredett harcz fo-
lyik. Vakmerő munkások ássák alá a régi épületet. 
Megkérdezed őket, miért akarják lebontani? —nem 
fognak felelni ; — de akkor sem fognak felelni, ha 
azt kérded tőlük, valljon mit szándékoznak a leron-
tott épület helyébe emelni. Ok ezt nem tudják, — 
de nem is törődnek vele, ők beérik azzal, hogy a 
fönnállót aláásták, lerontják, fölforgatják, s megval-
lom, jól előre haladtak már eme munkájokban. 

Ideje lenne talán, hogy az ekként megváltozó 
viszonyokkal szemben már egyszer határozottan ál-
lást foglalnánk mi is. Taglaljuk a jövőt, lássuk 
mennyit lehet várnunk, mennyiben kell félnünk tőle. 

Ily módon szemügyre vévén korunk viszonyait, 
önkénytelenül is eszünkbe jut bölcs Salamon eme 
monííata: „semmisem uj a nap alatt," — ugy lát-
szik e szavak történeti jelentőséggel bírnak, hogy 
minő értelemben, erre nézve halljuk szent Pált:*) 
„Ezek mind jelképekben történtek velők;" — a 
zsidókkal — „megírattak pedig a mi oktatásunkra, 
kikre az utolsó idők jutottak." Mind az tehát, ami a 
zsidókkal történt, csak jelképe annak, ami a keresz-
tényekkel történendik. 

Tehát a szentiráshoz kellene folyamodnunk, 
hahogy jelen viszonyainkat kellőleg föl akarjuk 
fogni ? 

Nem épen szükségképen, kedves olvasóm. A ti-
zenkilenczedik század sajátos tettei magukban véve 
eléggé érthetően szólnak, lesz is velők különösen 
dolgunk ; de ha eme régi könyvben bizonyos moz-
zanatokra bukkanok, melyeknek fölhozása eszméim 
szabatosb kifejezését megkönnyitik, miért ne hoznám 
föl? s ha az ott leirottak, és korunk viszonyai közt 
bizonyos találkozási pontokat leltem, miért ne emiit-
sem föl azokat? 

Tudom, igen jól tudom, hogy a szentirás nin-
csen többi divatban. Hiában is keresnénk államfér-
fit, a ki a szentirással kezében igazgatná a reá bizott 
népeknek sorsát; szemed közé nevetne akármelyik, 

*) „Le Monde" 1868. *) I. Cor. 10, 11. 
11 
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hahogy e könyvből merített tanácsokkal eléje 
állnál. 

A nevetés nem érv, az igaz, de körülményeink 
közt mégis sokatjelentő. Korunknak egyik ismerve 
az, mely a szentirást, mindennel, ami benne és kö-
rültte van, a papság különös, kizárólagos osztályré-
szévé szeretné tenni, olyannyira, bogy a templo-
mokba zárva azt, meg szeretné fosztani minden, akár-
minemü befolyástól a népre. Ekképen igen alkalmat-
len intőktől szabadulnának meg, azt gondolván a 
dőrék, bogy az Istentől is oly könnyen szabadulhat-
nak — pedig csalódásuk keserves leend, mert minél 
inkább iparkodol megfeledkezni az Istenről, annál 
gyakrabban jelentkezik ő — büntetései által. 

Nézzük tehát meg kissé a sz. irást, de csak rö-
viden, csak mintegy utbaigazitásul arra, amiről a 
következőben értekezendünk; vessük össze a lefolyt 
idők történelmét napjaink még folyó ugy szólván 
még csak kifejlődő történetével : a hasonlatosság 
néhutt meglepő lesz ! 

Az ember történetében, véleményem szerint há-
rom időszakot lehet megkülönböztetni, melyek mind-
egyikében más-más törvény érvényesité magát, úgy-
mint: a természet, az irás és a malaszt törvénye. 

A két első korszak tartamára nézve is hasonló 
egymáshoz, mindegyik körülbelől husz századot fog-
lalván magában; de a bennök előforduló történelmi 
tények is feltűnő analógiát mutatnak. 

Lássuk. A természeti törvény korszaka Ádám-
nak a földi paradicsomból való kiűzetésével kezdő-
dik, ős szüleink rideg, kietlen vidéken keresnek me-
nedéket ; — kétezer évvel későbben kezdődik az irott 
törvénynek korszaka, s mit látunk akkor? Ábrahá-
mot, elhagyva megszeretett második hazáját, Cha-
naant, hogy az inség elől Egyptomba meneküljön ; — 
ismét két ezredév múlik, a kegyelem korszaka haj-
nalodik fel, és akkor József és Maria azok, kik a 
zsarnok elől menekülve Egyptomot választják ideig-
lenes számüzetésök helyéül. 

Az ilyféle hasonló esetek számtalanok a három 
korszak történetében, kelletinél hosszabbra nyúlnék 
fejtegetésem; ha mind fel akarnám hozni, csak néhá-
nyat jelzek még. Az eddig emiitett három család 
mindegyikétől, hasonló áldozat követeltetik : Adám és 
Éva elvesztik fiukat, Ábelt; Ábrahámnak meghagyja 
Isten, hogy Izsaak fiát mutassa be nékie áldozatul; 
József- és Máriának pedig tudtukra adatik, hogy 
magzatjok e világ üdveért adandja életét, s igy min-
den egyes korszak forduló pontján egy ártatlan ál-
dozattal találkozunk ; de Ádám, Ábrahám és Jézus 

rendeltetése is némileg hasonló: Ádám a minden 
élők atyja, Ábrahám a hivőké, Jézus pedig azoké, kik 
az örök életet nyerendik. 

Ismételve mondom : csak jelezni akarom az 
egyes mozzanatokat, részletes fejtegetésükbe pedig 
éppenséggel nem bocsátkozon, elég ennyi útmutatá-
sul azoknak, kik a dolog iránt érdeklődve, kedvet 
éreznek magukban behatóbb tanulmányokra, engem 
e helyt az egyes korszakoknak nem annyira kezde-
tük mint inkább végök foglalkoztat. 

Mint mondám, minden korszak körülbelől két 
ezredévre terjed ; minő volt tehát a népek és nemze-
tek állapota az első, azaz a természeti törvény kor-
szakának végén, annak XVIII. és XIX. századában ? 

Assyria és Babylon már léteznek, az egy Isten-
ben hivők mindenütt üldöztetnek, az álistenelc imá-
dása uralkodik, még az ősatyák sátraiban is, Laban 
keservesen panaszkodik, hogy leánya, Rachel, Ja-
kab felesége, bálványait lopva elvitte magával, az 
erkölcsök általános hanyatlásnak indultak, és az Is-
ten hiába látszik az eltévedt emberi nemet bünteté-
seivel sújtani, Sodorna elpusztulása és az özönviz 
nem vetnek gátot az egyetemes erkölcstelenségnek. 

Menjünk tovább. Minő állapotban találjuk a 
zsidó népet a második, az irott törvény korszakának 
XVIII. és XIX. századában? Erre nézve a Makka-
beusok könyvei adnak felvilágosítást. 

Onias a tökéletes pap és fejedelem példáuyképe; 
neki hódolnak a szomszéd uralkodók s bölcs taná-
csát kérik minden fontosabb ügyben; a nép atyjá-
nak dicső melléknevét méltán viseli. De épen eme 
népből támadnak egyes gonoszok, kik mindent moz-
gásba hoznak a végből, hogy a régi rendet fölfor-
gassák. Azon „türelmetlenség" ellen kelnek ki, mely-
lyel az álistenek imádóit sújtja, szabad iskolákat ki-
vánnak, s a pogány törvénykönyvek behozatalát 
sürgetik, a körülmetéltetés el akarják törölni, s vele 
mindent a mi a népet régi Istenére emlékezteti. 
Oniast tulszigorunak kiáltják ki, és a minden hala-
dás és szabadság ellenségének nyilvánítják. 

Ez, rendületlenül szem előtt tartván kötelessé-
geit, ellen akar állani az áramlatnak, akkor saját 
testvére, Jason, kerekedik ellene. Bizonyos Simon 
egy orgyilkosokból álló csapatot szerez, — s azokat, 
kik az általános felforgatásnak ellene szegülnek, jól 
irányzott tördöfések némitják el örökre. Igy kezdőd-
tek ama hosszadalmas zavarok és belháboruk, me-
lyeknek a szentéletü főpap áldozatul esett, s melyek-
nek csak Jeruzsálem végpusztulása és a zsidó népnek 
a nemzetek sorából való kitörültetése vetett véget. 
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A népek mindig egyformák, vezetésökre, illető-
leg- félrevezetésökre csak kevés ügyesség kivántatik; 
ha a változatosság iránti hajlamát ki tudod elégíteni, 
ugy vakon fogadja szavadat a nép, ma ugy mint 
négyezer év elö'tt. íme, itt a zsidóknál is igy volt 
ez. A mozgalom fő vezetői az ősi vallás ellen irányoz-
zák minden törekvésöket; — Egyptom és Göröghon, 
főkép az utóbbi vallását reá akarják erőszakolni a 
népre. Ezért követik mindenben a görög divatot, 
ezért alapitanak mindenütt görög iskolákat, melyek 
aztán emez idegen nyelvet hozzák az ősi, az atyák-
tól öröklöttnek helyébe, s mindez azon ürügy alatt 
történik, hogy a nemzeti függetlenség megovassék. 

Josephus Flavius, és a Makkabeusok könyvei 
ezen szomorú idők hü képét tárják elénk.) Reánk 
nézve azonban csak azon történelmi adat érdekes, 
hogy valamint a természeti törvény korszakának 
XVIII. és XIX. századában az általános sülyedést a 
népek Babel mellőli szétüzetése követi, ekként az 
irott törvénykorszakának XVIII. és XIX. százada 
is a választott nép szétüzetését az egész világba, 
mint egyetemes romlottságának következményét 
mutatja be nekünk. 

Átmehetünk immár a harmadik, jelenlegi kor-
szaknak a malaszt korszakának XVIII. és XIX. szá-
zadára. Hornig. 

Az „ Egyenlőség"-ről. 

Jeleztük a nagybecsű körlevelet, melyet H a u l i k 
György bibornok ö emtja clerusához intézett, s melyben a 
divatos egyenlőségi szólamot fejtegeti. A körlevél 4 ivnél 
többre terjedő tüzetes értekezés, melynek bevezetését a vi-
lág erkölcsi állapotának rajza képezi Krisztus eljövetele 
előtt, és annak változása a keresztény tan által. Maga az 
értekezés két szempontból tekinti az egyenlőséget : vel nimi-
rum quatenus refertur ad naturae nostrae dignitatem, jura-
que ex hac dignitate manantia, vel quatenus agitur de ho-
mino in civili societate po-ito, ejusque sub hoc obtutu corre-
lationibus. Az első a ker. religio elveit hozza föl az emberi 
nem egyenlőségéről, és méltán azokból származtatja az 
egyenlőség elvét, melyet korunk bölcsei elég igazságtalanul 
magok föltalálásának tulajdonítanak, annál inkább, mivel 
az emberi nemnek egy emberpártól való származását tagad-
ják, mi által teljesen le van rombolva az emberi nem egy-
sége és igy egyenlősége is. „Quis non videt, mondja a bíbo-
ros főpap, sublato dogmate nostro ab uno stipite descensio-
nis, sublata doctrina de animae immortalitate et suprema 
destinatione hominis, praecipuum ruere fundamentum salu. 
taris istius de aequalitate omnium nostrum principii." — A 
második részben e kérdést : quid censendum de aequalitate 
hominum, quatenus in civili vivunt societate ? következőleg 
tárgyalja : 

„Ad rempublicam plurima commoda veniunt, dicit quo-

dam loco Cicero, si moderatrix omnium praesto est sapien-
tia. Expertes hujus sapientiae novatores recentioris aevi 
philosophi, ex aequalitate jurium humanorum dérivant ae-
qualitatem conditionum in societate ; ex aequalitate singu-
lorum coram judiciariis foris concludunt ad aequalitatem 
proprietatis ; ex aequalitate respectu naturae, ad aequalita-
tem socialem. E x ipsorum sententia, siquidem cuncti homi-
nes eadem sint praediti rationali natura, aequalem etiam 
gradum tenere debent in civili societate ; nulla inter ipsos 
tolerari potest differentia seu ratione praerogativae natalium, 
seu quoad auctoritatis aut dignitatis amplitudinem, seu in-
tuitu possessorii et facultatum. Homo est homo, aiunt, et 
quod uni competit juris aut favoris, cunctis debet competere, 
nec ullis disparitatibus, humanam dignitatem degradantibu s 
locus est tribuendus. Haec praepostera eoruin argumentandi 
ratio, complures, signanter ipsum Socialismi auctorein prae-
cipuum, Proudhon, eo adduxerunt absurditatis, ut non ve-
rerentur asseverare : proprietatem non esse aliud, quam 
furtum. 

Doctrinam liane nunquam probavit religio Christiana, 
nec, ceu verae, atque adeo divinae sapientiae innixa, unquam 
potuit adprobare. Est nimirum haec doctrina imprimis : 

Contraria generali naturae legi. Quocimque vertamus 
oculos, per omnia tria naturae régna, infinitam non generum 
tantum, sed et specierum ad idem genus pertinentium, imo 
et individuorum has species componentium, videmus varieta-
tem. Non est quercus, quae alteri e millenis ejusdem sylvae 
quercubus per omnia sit similis ; imo inter uniui rami folia 
vix aliquod reperiemus alteri per omnia aequale. Quaere 
duos homines, quorum incessus eundem tenoat passum, vox 
eundern reddat sonum, oculus eundem praeseferat intuitum, 
faciès eandem exhibeat physiognomiam : non invenies. Ipsa 
immensa ista stellarum multitudo vel in ea, in qua ab iis 
constituimur ingenti distantia, quantam exhibet magnitu-
dinis, coloris et claritatis varietatem ! Praetensio itaque, ut in 
societate civili cuncta earn constituentia individua, intuitu 
tam variarum correlationum suarum eundem, id est aequa-
lem toneant locum, est praetensio universali naturae legi 
repugnans. E t reapse nemo unquam vidít societatem sine 
ordine hierarchico, nec ordinem hierarchicum sine inaequa-
litate eum constituentium membrorrm. Porro aequalitas, 
quam neoterici hi in humanam societatem inducere vel-
lent, foret 

Justitiae et aequitati repugnans. Si inter homines, re-
late ad exteriora corporis attributa, tanta est disparitas, 
quantam nunc admodum vidimus : quid sentiendum de in-
genti ilia, quae intuitu intelligentiae, cordis et voluntatis 
humanae inter individua régnât, varietate ? Certe, si abys-
8U111 mentium cordiumque humanorum quis penetrare posset : 
cognosceret tantam in his, imo ampliorem adliuc regnare 
diversitatem, quanta regnat in intinita ista florum, fruti-
eum,arborum multitudine ; quae, licet ob amplitudinem suain, 
haud amplius accessionum capax videretur, cum novis ta-
men terrarum detectionibus, et continuatis indagationibus, 
nova in dies capit incrementa. Actionibus humanis, ex hac 
tanta mentis cordisque affectionum varietate redundantibus, 
varius utique, etiam relate ad civilis societatis correlationes, 
respondere debet effectus. Et sane, justitiae aequitatique 



oppido foret adversum, ut qui ab auctore naturae praestan-
tius nactus est ingenium ; qui illud adhibita laudabili indu-
stria, excolere est adnisus, sicque rerum cognitiones sibi 
comparavit, quibus publica etiam societatis civilis commoda 
possint promoveri; qui eas révéra etiam, moderando cordis 
sui affctus et voluntatis determinationes, huic impendit no-
bili fini ! justitiae inquam repugnaret, ut talis eodem in civi-
tate sit loco positus, quem tenent alii, mentis cordisque sui 
culturam culpose négligentes, aut qui dotibus a Deo acceptis 
turpiter sunt abusi. Quomodo absque justitiae et aequitatis 
manifesta laesione, quis posset impediri, ut non legitimo 
exccllentioris sui ingenii usu, impensiori contentione, et im-
maculato virtutis studio, non etiam superiorem sibi et fami-
liae suae, emereri possit in societate gradum, favorabilem 
magis conditionem, ampliorem fortunae mensuram ? E t fo-
retne reapse humanae societatis naturae postulatum, quem-
admodum praetendunt novi hi philosophi, ut homo, qui 
magnanimitate sua, virtute et ingenio suo, se multis aliis 
effecit superiorem, descendat de gradu cum familia sua, ad 
quem eum iste ejus genius, virtus et magnanimitas elevavit '? 
Profecto ad idgenus somnia in vitam deducenda, opus foret 
ipsius naturae leges, omnemque convellere justitiae et aequi-
tatis conceptum. Sed praepostera, de qua nobis sermo est 
aequalitas, foret una ingens 

Societatis civilis deformatio. Pulchritudo consistit in 
harmónia; harmónia est ordo, in partibus constitutivis se 
manifestans; ordo vero absque diversitate et inaequalitate 
part ium constitutivarum vix vel cogitari potest. Quid etiam 
générât istam universae creationis pulchritudinem aliud, 
quam quod immensa entium multitudo et varietss, tam con-
venienter, tam harmoniose invicem juncta sit, ut ipsa haec 
harmoniosa eorum coordinatio incomparabilem adstruat sui 
auctoris sapientiam ? Tollite e societate humana differentiam 
graduum, condition um inaequalitatem: quid remanebit aliud, 
quam rudis quaedam et informis deformitás, quam frustra 
alibi in tota tam admirabili creatae naturae conformatione 
inquiremus ? Reapse quid adhuc erit societas humana, ex 
aequalibus plane individuis consistens, aliud, quam grex 
ovium, quae pro modico, quod iis porrigitur, pabulo, statis 
temporibus, sua possessori tondenda praebent vellera, et 
ubera emulgenda ? Quid aliud, quam grande alveare apum, 
cujus incolae, ut ingeniöse quidam advertit, ilia sola perfru-
untur felicitate, ut laborare tota vita possint, quo, suo ad-
veniente tempore, congesta in cellas magna sollicitudine mella 
sua per herum succidantur. Vere, qui de tali in humanam 
societatem inducenda aequalitate somniant : amiserunt om-
nem non tantum humanae dignitatis, sed et verae pulchri-
tudinis et esthetices sensum, et nobilissimum in his terris 
institutum, id vero est humanam societatem, omni suo decore 
suaque dignitate vellent exuere. Sed non tantum deformita-
tem in societatem humanam induceret naturae adversa idge-
nus aequalitas ; ea una 

Omnem humanae industriae progressum interciperet. 
Est haec asseveratio in propriis suis terminis adeo clara et 
perspicua ut omnino nullis indigeat demonstrationibus. Qui 
enim sunt universales et maxime communes humanae in-
dustriae instinctus , quae praecipuae ejus causae moventes ? 
an non desiderium hominis laudem nomini suo, ac honora-

tiores in societate gradus emerendi, ampliores procurandi 
facultates, quibus propria commoda augeri, sobolisque fu-
turae sortes tuto loco possint constitui ? 

Sufferatur per aequalitatem, quam sapientes hi refor-
matores tam avide in societatem cupiunt introductam, 
conditionum diversitas : certo et haec, commoda et favores 
propria virtute emerendi possibilitas, hi naturales activitatis 
stimuli, et ipsa etiam activitas hominum, ac omnis paene 
contentio virium contabescet. Stabilito hoc aequalitatis sy-
stemate, mox in quavis, etiam florentissima civitate, natione 
aut imperio quocunque, evanescent artes, commercia, ipsa 
bonarum liberaliumque artium studia, ac universalis apathia 
occupabit animos, et tristis aliqua, in nobilissimis etiam po-
pulis, succedet stagnatio, miserabilis potius vegetationis, 
imo mortis speciem exhibens, quam laudabilis virium con-
tentionis. Denique praepostera eadem aequalitas in populis et 
nationibus, indubius foret 

Genuinae libertatis interitus. Aequalitas systematica 
conditionum in societate, et regnum libertatis, sunt duo poli 
invicem oppositi ; quanto propius ad unum acceditur, tanto 
longius receditur ab altero. Inaequalitas conditionum in so-
cietate résultat ex libertatis exercitio, vicissim libertás ex 
varia conditionum correlatione. Natura humana, propria 
actionis suae spontaenitate, reconstituit omni momento ne-
cessariam ista conditionum in societate disparitatem ; ubi ea 
snpprimi intenditur, et in hac sua functione impeditur, per-
pétua intercedat violentia oportet. Verbo, ut regnet in socie-
tate aequalitas, libertás in ea pereat est necesse. Ut adeo 
populus perfecte subjectus aequalitatis jugo, suapte rei na-
tura abdicare debeat omnem libertatem suam sub propu-
dioso sceptro cujusdam vilis tyranni ; quemadmodum id recen-
tiorum etim temporum experientia plus simplici vice demon-
stravit. Infelicem sane nationem, quae sub ferulam recidit 
cujuspiam despotae exaequatoris ! Crédité mihi dilectissimi ! 
si talis hodie regiminis arripuerit habenas, eras natio in tur-
pissima gemet Servitute. Hodie infelix ille regenerator erit 
Babeuf, eras Nero vel Tiberius. Suppressionem proprietatis 
sequetur confiscatio libertatis et postpaulo regnabit in regno 
sic dictus Communismus, qui non est aliud, quam mors na-
tionis, veri nominis Pantheismus socialis. 

Nec quisquam per id sibi palpum obtrudi patiatur, quod 
hoc genus hominum alte protestetur, nequaquam hic agi de 
arbitrario cujuscunque personae imperio ; sed vero de miti et 
dignitati humanae congrua regiminis forma, quam ipse sibi 
populus libéré deligat, subque delectis legislatoribus et gu-
bernátor ibus, prout maxime sibi convenire judicaverit, exer-
ceat. Multae jam, proprio suo periculo doctae nationes, ex-
pertae sunt, quid subsit blandis his affidationibus, his, sub 
fallaci proprii gubernii nomenclatione, compositis legislatio-
nibus ? Missis caeteris, solum, cujus jam alias me recordor 
meminisse, Oliveri Cromvel exemplum satis ostendit, quam 
fallaces illae sint, quam infidae, quam periculis plenae? 
Quippe vix quisquam alter fuit ambitiosorum revolutionis 
heroum, qui de dignitate, virtutibus et libertatibus populi, 
ipsis - adeo hypocritice citatis sacrae scripturae verbis omni 
data occasione altius detonasset, quam vafer iste trium ma-
gnae Britanniae regnorum Protector, et tarnen patriam in 



suam plane redegit servitutem, innumerisque involvit cala-
mitatibus. 

Summum suum palladium hi regeneratores societatis 
(nam sic amant compellari) constituunt in sic dicta majori-
tate corporum legislativorum. Sed scimus, quomodo haec 
majoritas potissimum coalescat? Seimus, quam persaepe sit 
illusoria? quam ab unius alteriusve, eloquentiae dote gau-
dentis, non raro omni salubri puraque intentione destituti, 
imo persaepe vafri hominis influxu dependens quam conti-
nuis mutationibus, variis aurae popularis flatibus et passio-
num omnis generis impetibus obnoxia ? Quae quidem ex 
idgenus elementis coalescens majoritatis conformatio, jam eo 
pro felicitate nationum grave portendit periculum, quod 
nullam prorsus se altiorem agnoscat auctoritatem. Quod 
voto ejus deciditur, sanctum est, nec ulli amplius crysi potest 
esse obnoxium, etiamsi manifeste in principia irnpingat reli-
gionis, aut cum justitiae et aequitatis naturalis, semper an-
teliac et ubique agnitis collidat axiomatibus. Quamobrem 
haec legislativorum corporum majoritas pro vera populorum 
libertate, veraque prosperitate, majus adhue quandoque vi-
detur importáré periculum, quam ipsum regimen absolutum, 
quousque saltern hoc posteriore loco memoratum veneratione 
ducatur erga religionem, et juris naturae revereatur princi-
pia. Quippe absolutum impérium exercens princeps cum suo 
ministerio, longe facilius tutiusque horum principiorum ve-
neratione et publicae opinionis pondéré, intra justitiae reti-
netur limites : quam idgenus cunctis vinculis soluta majori-
tas, quae eo ipso, quod majoritatem constiiuat, omni passim 
se arbitratur responsionis onere esse solutam. 

Operae adhuc pretium est indagare, quae proprie sint 
motiva illa, quae hos homines ad adoptandum tam monstruo-
sum exaequationis, de qua nobis sermo, systema impulerunt ? 
Si ipsos audiatis, fratres et filii dilectissimi, unicus eorum 
contentionis fons est ipsorum erga humánum genus amor ; 
est vivum desiderium, maximam mortalium partem ab in-
digno, cui adusque subjecta fuit aristocratiae et opulontiae 
jugo liberandi, et prospérions vitae commoda ad universam 
extendendi humanam societatem. Sed vero, cum probe 
sciamus hoc hominum genus fide, et quae inde manat, vene-
ratione supremi Numinis, sinceroque ejus amore esse desti-
tutum : huic eorum affirmationi, nisi ipsi in praedam astu-
tiae ipsorum nos offerre malimus, fidem non possumus tri-
buere. Quippe satis, christianis placitis edocti, perspicimus : 
germanam dilectionem proximi degere non posse in corde, 
in quo desideratur verum ejus fundamentum : fides quippe 
in Deum ot promanans ex ea ejusdem supremi entis genui-
nus amor. Sed et totus vitae tenor idgenus hominum longe 
aliud docet. E t certo nec temerarii judicii reatum incurre. 
mus, nec a vero abludemus, si infallibile Salvatoris nostri 
effatum : a fructibus eorum cognoscetis eos, secuti, princi-
palem contentionis eorum scaturiginem statuerimus : livorem 
esse et invidiam. 

Videlicet hos revolutionariae acqualitatis chimera 
excoecatos homines offendit, i rr i tât , et in desperationem 
quodammodo agit, quidquid altiori, quam quem ipsi tencnt, 
loco vident positum. Exardescunt invidia in omnem altitu-
dinem, quam ipsi non potucrunt adtingere, in facultates, 
quibus se sentiunt destitutos, in omnem e vetustate familiae, 

et egregiis in rempublicam exantlatis meritis, naturali ncxu 
in surculos manantem honoris distinctionem, cujus se norunt 
expertes. Est hoc genus satanici livoris, se potissimum exe-
rentis adversus illustria prae aliis capita, adversus altitu-
dines maxime sublimes, quas omnes ad propriae suae te-
nuitatis libellám gestit detrahere. 

Sed amplius adhuc subest huic revolutionärio, cunctas 
in societate humana conditiones ad eandom mensuram redi-
gere cupientis, furori. 

Non sufficit ipsi ad propriam libellám cuncta redigere ; 
deprimere ille laborat omnia adhuc profundius, id est sub-
jicere sibi ipsi. Ambitione et superbia infiatus, suum iis im-
ponere gestit dominium. Non est aequalitas, quam semper 
in ore habet, sed est subjectio sub suam auctoritatem, quam 
efficere intendit haec periculosa hominum classis ; non est 
ultimus ejus finis, cunctos sibi facere aequales, sod sibi red-
dere subjectos. Eo tendit, ut in universali omnium conditio-
num depressione, unica remaneat superioritas, quippe supe-
rioritas ipsorum ; et ut in regno aequalitatis, quae omnes 
etiam coronarum absorbeat ominentias, una tame n remaneat, 
quippe superioritas ipsorum. Ita est; idquaerit, id agit omni 
virium contentione exaequatorius omnis reformátor, ut ipse 
solus gubernii tenere possit habenas, in hoc per superbiam 
constabilito aequalitatis imperio. Saepe hoc jam docuit ex-
perientia. Et vix sane quidquam est, quod probare queat 
manifestius : revolutionarium hoc systema esse profundissi-
mum humanitatis barathrum, in quod si summa infelicitate 
rueret humánum genus : indubie ad vilis usque servitutis 
sortem foret redigendum." (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
NÉMETOESZÁGr-ban az oktatás felekezetisége mel-

letti mozgalom folyvást növekvésben van. Dec. 27-én Kre-
feldben tartatott egy népgyűlés melyben mintegy 3000-en 
vettek részt és Jumpertz, a kath. progymnásium igazgató-
jának elnöklete alatt Schroeder orvostudor, Lefranc segéd-
lelkész, Brocker és Feeder községi képviselők minden olda-
lulag megvitatván az iskolakérdést, lelkesülten és sikerrel 
szólottak a vallásos oktatás mellett. Minek következtében 
elhatároztatott kérvényt intézni az országgyűléshez, mely-
ben a vallásos oktatás szigorú fentartása sürgetőleg köve-
teltessék. 

Boroszlóban s egész Siléziában az ez iránybani moz-
galmak és kérvényezések oly sikert mutatnak fel ; hogy a 
liberális izgatók, kik ellentétes nyilatkozatokat iparkodtak 
előidézni, egészen kétségbe vannak esve. Szintúgy Nassau-
ban, hol a szabadelvűeknek csak nagy nehezen sikerült 
egy 500-ból álló gyülekezetet szervezniük Wiesbadenben. 
E gyülekezet természetesen a vallástalan oktatás mellett 
szólalt felt. De mily szegényen szerepel azon 52,000 aláírás-
sal ellátott kérvénynyel szemben, melyet a lakosság többi 
része a „felekezeti iskolák" fentartása mellett benyújtott. 

Körülbelül három év előtt a kath. község és a berlini 
városi hatóság közt egyesség kötetett ; melynek értelmében 
a város magára vállalta az 5 létező katholikus iskoláról és 
valamennyi a népesség gyarapodása által szükségessé vál-
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ható kath. elemi tanodákról gondoskodni. Jelenleg a városi 
hatóság azon van, hogy emez elvállalt kötelessége alól ki-
vonja magát. Közelebb ugyanis „a kath . iskola-tanács" a 
Voigtland külvárosban egy iskola felállítását kér te ; ami 
felette szükséges, mert a négy év előtt, bérbe fogadott, is-
kolai helyiségek nem képesek már a 350-ro szaporodott 
gyermekszámot befogadni s már is két osztálynak felállí-
tása levén szükséges pár év múlva okvetlenül gondoskodni 
kell. Iskolaház felállitása tehát elkerülhetlenül szükséges. 
A városi tanács mindamellett visszautasította kérelmöket s 
„a városi iskola-bizottság" melynek elnöke Fürbringer 
pásztor s melynek 32 tagja közt még 8 pásztor foglalt he-
lyet, készségesen csatlakozott „a városi tanács" határoza-
tához. Sőt mi több „a löbl. Schuldeputation" daczára a két 
katholikus kebelbeli tag t i l takozásának, — elhatározta, 
hogy Voigtlandban „közös-iskolát" állit, melynél a kineve-
zendő tanitók vallására semmi tekintet se legyen, s mely-
ből a vallás eszméje egészen ki legyen zárva csupán az en-
gedtetvén meg valamint a katholikus ugy a protestáns egy-
háziaknak is, hogy felekezetbelieik számára mindketten 
vallásoktatást adhassanak. 

Nem különös-e, hogy a fővárosi hatóság ilyen a köz-
törvényekkel ellenkező határozatokat hoz ? Kíváncsiak va-
gyunk tudni : mit teend a kormány törvényeinek ily fia" 
grans megsértése ellenében ? Addig is szegény berlini hitsor-
sosaink eléggé kényelmetlen helyzetben vannak. Huszonöt 
évi erőködésökbo s fáradhatlanul kitartó járás-kelésökbe 
került, miglen 1865-ben sikerült kieszközölniük azt amire 
a köztörvények értelmében teljes joggal b i r tak : s most a 
városi hatóság roszakarata, hogy ne mondjuk csalfasága 
által annak vannak kitéve, hogy mindent elragadnak tölök. 
Ha ugyanis a porosz kormány eltűri a városi tanács által 
elhatározott közös iskolát — ez utóbbi kétségkívül arra 
használandja fel ezen előzményt, hogy a katholikusok vala-
mennyi iskoláit „közösekké" fogja változtatni. Ez az mi a 
berlini katholikusokat fenyegeti. 

A katholikus Fulda egy igazságtalanságnak megszün-
tetését követeli,1 melyet régóta kénytelen tűrni. A régi 
jezsuita-collegium, az egyetem és néhány más kath. intézet 
alapjai ugyanis évenkint mintegy 12 ezer tallért jövedel-
mezvén: ebből mégis a városi kath. gymnasium 1868-bannem 
kapott többet 3280 tallérnál ; 1869-re pedig szinte csak 3610 
tallér helyeztetik neki kilátásba ; — jóllehet tanárai igen 
silányan fizetvék és az iskola sok legszükségesb hiányával 
van. A város egy küldöttet menesztett Berlinbe, hogy ott, 
a kultusminiszteriumban, saját jának kiadatását szorgal-
mazza. 

A badeni kormány folyvást kitünteti magát gyakor-
lati liberalismusa és az egyház legszentebb igazainak sérte-
getései által. Mintegy 15 év óta néhány jámbor kath. nő 
lakik közösen egy házban Lindenbergben, Freiburg mellett, 
mely ház a lakók kettejének tulajdona. E nők, anélkül 
hogy akár politikailag akár egyházilag testületet képezné-
nak, saját buzgóságuknál fogva a szentferenczi harmadren-
düek szabályait követik s erre ünnepélyesen nem is szövet-
keztek. Egyszerűen visszavonulva éltek a világtól és senkit 
sem nyugtalanított magán jámborságuk. De, Jolly, a vallási 
dolgokban kitűnő tudatlanságáról ismeretes miniszter, eb-

ben veszélyt látott az államra nézve . . . . Parancsára Haas 
„Oberamtmann" a helyszinére siet s a házat brutális szi-
gorral kikémlelvén, rövid négy nap múlva ismét megjelen 
és Jolly parancsára, kérlelhetlenül kiűzi belőle a szegény 
asszonyokat, a két háztulajdonos kivételével. Ez a lakszent-
ség súlyos megsértése, mely miatt a bántalmazottak először 
is a karlsruhei minisztériumhoz folyamodtak, s ha itt elég-
tételt nem nyernek, a nagyherczeghez járulandnak, hogy 
ezen eléggé nem jellemezhető eljárást számon kér jék. 

Strohmayer, a konstanzi polgármester is, a maga 
módja szerint viselte magát. A kath. egylet központi bizott-
mánya ugyanis a konstanczi lelkész ut ján kérdést intézvén 
hozzá aziránt : mikép fogná magát viselni a helyhatóság, 
ha a közelebbi katholikus gyülekezet Konstanczot válasz-
taná gyühelyül ? Strohmayer ur nem késett válaszával, 
mely telve a legdurvább invectivákkal az egyház és a pápa 
ellen, s melyben kereken kijelenti, hogy creaturáival, a 
helyhatóság képviselőivel, vállvetve mindent el fog követni, 
hogy o gyülekezetet, hahogy Konstanczot választaná, min-
den erejével meghiúsítsa. A központi bizottság, melynek 
elnöke Loevenstein herczeg, elégségesnek vélte, a polgár-
mester eme válaszát köztudomásul adni ; megjegyezvén, 
hogy a cseheknek mult évben tartott gyülekezete, mely 
nemcsak a katholikusokra — de az összes németségre nézve 
is oly tüntető jellemmel birt, — épen nem találkozott azon 
türelmetlenséggel, melyet a katholikusok tapasztalnak, és 
mely a közhaza vad elleneinek semminemű akadályt 
sem tett. 

A porosz protestánsok folyvást élénk ellenszenvet 
tanúsítanak „az orthodox egyházi énekek" behozatala 
ellen, melyeket reájok akarnak erőszakolni. A plébániák 
tömegesen tiltakoznék ezen octroie ellen, s Goldbergben 
(Silézia) csakinkább elmérgesedett ezen tiltakozás az egy-
házi hatóság azon rendelete folytán, mely szerint a kará-
csonyi ájtatosság nem éjfélkor hanem karácsony előtti na-
pon volna megtartandó. Az elégületlenek igen nagy szám-
mal voltak, anonym levelek kerengtek és rettenetesen fe-
nyegetőztek, s az e levelek egyikében kijelelt ház valóban 
fel is gyújtatott . A rend- és tüzőrség ennek folytán éj- nap-
pal talpon áll. 

A darmstadti bíróság letárgyalta Nieder-Ramstadt la-
kóinak panaszát, kik hirlapilag panaszt emeltek Vogel 
egyházi tanácsos, lelkészök ellen köztudómásra adván, 
hogy a pásztor és hittudor ur igen is bőven alkalmazta plé-
bániája iskoláiban a testi büntetéseket. A kihallgatásból 
kitűnt, miszerint az „egyházi tanácsos ur" tuczatjával 
mérte a botozást és igenis túlságosan alkalmazta. A tiszte-
letes ur valóságos rendszerét állapította meg a botozásnak, 
melynek legjelentékenyebb adagát önmaga „russische Prü-
gel"-nek nevezé el. Többnyire prédikátori jelmezébe öltö-
zött, midőn executióit foganatba vette,; melyeknek szinhe-
lyeül gyakran maga a templom szolgált. Egyébiránt sietünk 
megjegyezni, hogy nom hallottuk miszerént Vogel urat 
emiatt valami komolyabb baj érte volna. 

A „Hausbh'itter" czimü boroszlói kath. lapot „egy 
társulat vette meg 10 ezer talléron, — s napilappá alakítja. 
E hírlap ugyanis öt évi fenállása óta mintegy 5000 előfize-
tőre tett szert, és szép jövőnek néz elé. 
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A „kölni lapok" újévtől kezdve „kölnische Volkszei-
tung" név alatt jelennek meg. E lapok keletkeztük óta igen 
szabadelvű irányban indultak s az osztrák Reixráth vallás-
ellenes intézkedéseit is oly módon üdvözölték, mely csak 
az egyház elleneinek szolgálhatott örömül. Mindössze is 
csak ez — amit rólok mondhatunk. Különben sok érdekest 
tartalmaznak s ezt elismerjük. 

ÉJSZAK-AMERIKAI egyesült államok. Buffaloban 
nov. 8-án megható vallási ünnepélynek voltunk tanúi. Ezen 
az Erié tó keleti végén elragadó fekvésű s a hires Niagara 
esés közelében levő város, mely mintegy ötven éve alig né-
hány indus gunyhóból állott, ma már körülbelül 200 ezer 
lakost számit, s angolmódra kiépítve több monumentális 
épülettel is bir s ezek közt egy fényes cathedralissal, mely 
az áldottemlékü Timon püspöknek köszöni lételét. Hála a 
buffalói szék ezen első püspöke buzgalmának, e megyében 
a katholika hit csodálatos elterjedést nyert és benne számos 
igen értelmes papság működik. 

A püspöki szék egy esztendőnél tovább volt utánna 
üresen ; miglen mintegy félév előtt ft. Rijan, mikép elődje 
Timon, a lazarista congregátio tagja neveztetett ki ő szent-
sége által főpásztorrá. De egészségállapota s hivatali köteles-
ségei akadályozván őt széke elfoglalásában, csak nov. 6-án 
tarthatta bevonulását Buffalóba. 

A katholikusok megérkeztéről tudomást vévén, mint-
egy 10 ezernyi, sokaságban várták az indóházban, honnét 
fáklyás menetben kisérék székesegyházába. A nyolczfogatu 
pompás hintó, mely számára készen állott festői öltözetű 
ifjaktól vezetve és roppant néptömeg által kisérve 9 óra 
tájban ért a cathedrálishoz. I t t ünnepélyes Te Deum tartat-
ván Gleason atya, az átalános helynök, üdvözlé a főpász-
tort ; mire a püspök rövid, de igen átérzett és találó beszéd-
ben válaszolt. 

Az u j főpásztor papsága iránti gyöngéd figyelmének 
jelét akarta adni az által is, hogy a buffalói székesegyház-
ban kivánt felszenteltetni. Papsága viszont azzal mutatta 
hi fiúi kegyeletét, hogy már megérkezte előtt 3 ezer dollárt 
adott össze az installátio kültségeinek fedezésére. 

Vasárnap, nov. 8-án történt consecrátioja, mely nap 
bizonyára sokáig élend ezen egyházmegye katholikusainak 
emlékében. Az idő ugyan esős levén, a cathedrálison kivüli 
ünnepélyeknek el kelle maradniok ; de azért megszámithat-
lan sokaság gyülekezett a templomba és körébe, melyen 
mintegy amaz aggályos kérdést lehete olvasni : valljon az uj 
főpásztor birand-e elődje jóságával, egyszerűségével és lel-
kierösségével egyszersmind ? Főt. Rijan nyugot-canadai 
születésű s 43 éves. Kora ifjúságában lépvén a perryville-i 
növeldébe Kenrick sz. louis-i érsek által 1849-ben szentel-
tettett pappá és a lazarista congregatioba lépett, melyben 
elődjének főt. Timon-nak 1857-ben történt buffalói püspökké 
neveztetése után ennek helyébe, kit 1866-ban, mint püspök 
is követett, az Egyesült-Államok lazareta főnöki tisztébe 
lépett. Közép-, sovány- és gyöngetermetü. Meglátszik rajta, 
hogy az apostoli fáradalmaktól idő előtt megöregedett : s 
mint egy protestáns iró mondja róla, azon emberek benyo-
mását teszi reánk, kik 25 év alatt egy századot éltek, s 
kik életerejöket elfogyasztják mialatt mások alusznak. 

Arczkifejezése gondolkodó, de emellett élet- és erőteljes. 
Első pillanatra oly vonzalmat gerjeszt, hogy kész vagy neki 
egész bizalmaddal odaengedni magad. 

Nem tar t juk helyénlevőnck belebocsátkozni egy püs-
pöki consecratio megható részleteibe, melyeket az amerikai 
napilapok egész az apróságba menő hosszadalmassággal 
hoztak a nélkül, hogy olvasóiknak ez által unalmat véltek 
volna szerezni; — csak azt emiitjük, hogy ft. Mac-Closkey 
new-yorki érsek volt a consecrator és 10 püspök s több 80 
áldozárnál emelte jelenlétével az ünnepély pompáját. Evan-
gelium után egy másik Ryan atya, sz. lousi átalános hely-
nök, szónokolt, beszédének fonalául a leviticusnak Aron 
felszentelésére vonatkozó szavait választván. 

A buffalói „Corrier," különben protestáns lap, a leg-
nagyobb dicsérettel emlékszik beszédének mind tartalmáról 
mind alakjáról, és Ryan atyát élsőrangu szónoknak mondja. 
A fenséges szertartás után, a felszentelt püspök, segédleté-
hez fordulva, kijelenté, miszerint a „Sainte-Marie-des Anges" 
collegium részéről meghívást kapot t , hova őket szivesen 
látja. Másnap külön vonaton 12 püspök, több száz p'ipnál 
és 50 világi szállitatott a pompás niagarai függő hid köze-
lében levő nevezett collegiumba, hol a legszivélyesben és 
legfényesben fogadtattak. Igy tisztelik az egyház fejedelmeit 
ezen uj világrészben, kiknek tekintélyét a régi föld civili-
zált államai csakfsilányitani tudják. 

Azok, kik legelőször látták e vidéket, nem győztek 
csodálkozni annak negyszerüségén s a collegium fekvésének 
szépségén, partján a két sziklafal közt hömpölygő felséges 
folyamnak — s közelében a mását nem ismerő vizesésnek, 
melynek rettenetes dübörgése felhat a collegium falai közé. 
De hagyjuk a vendégeket testvéri szeretet-áldomásuknál és 
tér jünk más tárgyra. 

Nem ismeretlen, hogy az Egyesült-állami katholikusok 
ifjaik számára Romában papnevelő házzal birnak, hol azok, 
a propaganda tanfolyamát követve, később visszatérnek, 
hogy a szent Péter székhelyén szerzett világosságot az uj 
világrészben terjesszék. E növelde mindezideig a legörven-
detesben'gyümölcsözött, de pénzhiány végett közel van fel-
oszlásához. Az oktatás ugyan ingyenes ; de utazásuk és Ro-
mábani lételök költséggel jár , melylyel a többnyire sze-
génysorsu szüléktől származó növendékek nem rendelkez-
nek. Ez a nyomorú pénz midenkor szükséges. . . . A jelen-
legi louisvillei püspök s egykor a romai növelde igazgatója 
már gyűjtött e czélra ; s az utóbbi baltimorei nemzeti zsi-
nat is hathatósan ajánlá annak felsegélését a hivek áldo-
zatkészségébe. Minek folytán főt. Spaulding baltimorei 
érsek metropolitán bizottság és Wood philadelphiai püspök 
a püspöki végrehajtó bizottság elnökei a tehetősb éjszaka-
merikai katholikusokhoz felszólitást intéztek és aláirást 
rendeznek, melyet ha siker követ, a nevelde alapját remél-
hetőleg 300 ezer dollárra vagyis 1 millió 500 ezer frankra 
fogja segíteni. Ez önök előtt meseszerüleg hangzik ! — az 
Egyesült-államokban csekélység. Tervök szerint háromféle 
aláírók lesznek : 1 az alapítók, kik 5 ezer dollárt adnak 
mindenkorra, s joggal fognak bírni a megyés püspök által 
ajánlottak közöl egy növendéket az egész tanfolyam tarta-
mára választhatni. 2. a párfogolók (patroni) kik 1000 dol-
lárt adnak, három évre választhatnak tanulót. 3, az egy-
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szerű tagok, vagyis 500 dollárt befizetők a nevelde tagjai 
imáiban és áldozataiban részesittetnek. Az összes adakozók 
nevei a növelde imolájában kifüggesztetvén, a növendékek 
mindenkori hálás megemlékezésébe ajánltatnak. 

Az alamizsna-gyűjtéssel t. Doane atya a newyorki 
megye cancellárja van megbízva a püspökök által. E ki-
tűnő áldozár, egy korábbi anglikán püspök fia s amaz egy-
háznak már diákona Saint-Sulpiceban kezdé tanulmányait 
s Rómában végzé be. Út jára bizalomteljesen indul s reméli 
miszerént az egyetemes zsinatra indulandó püspököknek 
kézbesithetendi a várt 1,500,000 frankot mely Romában az 
amerikai növelde jövőjét biztositani fogja. Katholikusaink, 
kik oly bőkezűek a Péterfillérekben, hisszük, hogy nem 
fognak elmaradni akkor sem midőn oly áldásos intézetről 
van szó, mely Amerikának a legműveltebb és buzgóbb pa-
pokat szolgáltatja. Mi jó sikert kivánunk Doane atyának, s 
ajánljuk e módot máshelyi katholikusainknak is növeldéik 
gyarapitására Romában ; mert Róma nemcsak a kath. világ 
központja, hanem gyupontja a felvilágosodásnak is és a va-
lódi társadalmi haladásnak. 

A New-York-Tablet nov. 28. száma t. Dillon atyának, a 
szent kereszt Congregatiója egyik hiresb tagjának halálát 
hozza hirül. Rövid betegeskedés után Chicagóban mult ki 
és vesztesége átalános fájdalmat kelt. 

VEGYESEK. 
— F o g a r a s s y Mihály püspök ő exclja a n.-sze-

beni apáczáknak 120, az oltáregyletnek 50, a legényegylet-
nek 20, a kath. casinonak 20, az abafáji iskola fölépitésére 
100, a szász-sombori kölcsönmagtár gyarapitársára 20, a 
naszódi és zalánpataki tanítóknak egyenként 20 frtot mél-
tóztatott adományozni. 

— S 1 a b y Ferencz káptalani helynök ő nga a pécsi 
legényegyletet mint fővédnök 100 forinttal örvendeztette 
meg. 

— A glarusi cantonban el kezdenek türelmesebbek 
lenni. Ott ugyanis azon törvény állott, mely szerént az, ki 
a jezsuitáknál nyert kiképeztetést, semmi nyilvános hiva-
talra sem tarthatott igényt. Ezen törvény most mellőztetett 
és Kern nyilvános hivatalt nyer t , ámbár jezsuita-növen-
dék volt. 

— Kübel konstanczi püspök-helyettes az ottani pol-
gármester ellen kihirdette a nagyobb excommunicatiot. 
Háromszor volt megintve, az intelmet azonban ő soha sem 
akarta meghallgatni vagy a hozzá intézett iratot fölolvas-
tatni, nem is adott bizonyítványt, hogy az intelem neki meg-
küldetett, végre kinyilatkoztatta, hogy neki semmi köze 
oly egyházhoz, mely őtet gyötri és kinozza. Ez szép foga-
lom az igazságszolgáltatásról, ugyan mit mondana a pol-
gármester ur, ha ö irányában igy lépne föl a törvényszegő, 
kit sújtani kell, tetszik neki vagy nem a gyötrés és kinzás ! 

— Feszler sz. pölteni püspök röpiratot adott ki az 
anyakönyvekről. Fölhozza, hogy az egyház már a tridenti 
zsinatban elrendelve az anyakönyvek vezetését sokkal meg-
előzte az állami hasonló intézkedést, és igy az is egyházi 
intézmény, miért is az nem rendelhető alá az államnak, 

tehát a lelkipásztort sem lehet kényszeríteni, hogy anya-
könyvileg házasságnak ismerjen el oly összekelést, melyet 
az egyház annak nem ismerhet el. Legjobb expediens gya-
nánt ajánlja, hogy a civilházasságokról vezessen az állam 
jegyzőkönyvet, a matrikák vezetése pedig maradjon a lel-
készeknél, mint eddig. 

— Az ,Unita Catt. ' Napoleonról azt jegyzi meg, hogy 
a fejedelmek közt ö legtöbbször emliti Istent, az evangéliu-
mot, hitet, kereszténységet, imádkozást, és 1849-től tartott 
beszédeiből egész a legutolsóig összeállítja azon helyeket, 
melyekben az ily hivatkozás, megemlékezés foglaltatik azon 
óhajt fejezvén ki, vajha a többi fejedelem is ezt tenné, Na-
poleon pedig mindég hű maradjon nyilatkozataihoz tet-
tekben is. 

ff 
— O szentsége B a lro g Eleket a k. fehérvári sz. István 

növelde igazgatóját és É l t e s Károlyt az „Egyh. és isk. 
Hetilap" szerkesztőjét tiszt, kamarásai közé méltóztatott 
fölvenni. 

— A burgosi kormányzó január 25-én az ottani tem-
plomban a leltározás alkalmával a fölbőszült nép által meg-
gyilkoltatott. Mi természetesb, mint hogy a merény a pap-
ságnak rovattassék föl az álliberalisok által, kik magok 
után ítélve annyi hitérzetet sem tesznek már föl a hívőkben, 
hogy legszentebb érdekeit látván sértve ily szomorú tünte-
téshez ne folyamodjék. A merény föltétlenül kárhoztatandó, 
de ki nem menthetők azok is, kik a hitet minden igazaitól, 
jogaitól fosztogatva ennyi elkeseredést idéznek elő. A káp-
talanbeliek közül, kiknek szemökre vettetik, hogy brevia-
riumjokkal meg nem védték a meggyilkolt kormányzót, töb-
ben befogattak. Az esemény részleteit be kell várnunk, hogy 
kellő Ítéletet hozhassunk. 

— Freppel, a tudós párisi kanonok, szintén meghiva-
tott Romába a zsinati előleges tanácskozmányokra. O 
Strassburgból származik, a német nyelvben és irodalomban 
tökéletesen jártas. A német nyelv a franczia clerus közt 
igen terjed, alig van megye, melyben több pap nem találtat-
nék, kik azt beszélik. 

— Osnabrückből 32000 aláirással ellátott fölirat in-
téztetett a berlini alsóházhoz az iskolának az egyháztól 
való elválasztása ellen. 

f 
— A „M. Állam" egyik lapigazgatója, ki a szentatya 

iránti kegyeletének többször nehéz körülmények közt oly ki-
váló tanúságát adta,azon alkalomból,hogy ő szentsége arany-
miséjét leszen megünneplendő, szeretetadományokat gyűjt ; 
mire t. olvasóinkat figyelmeztetve értesítjük, hogy ha adomá-
nyaikat hozzánk szándékoznak talán küldeni,mi is a fönczim-
zett lap szerkesztőségének adandjuk át, hogy annál nagyobb 
összeg kézbesittethessék egyben a szentatyának. — A másik 
lapigazgató ur pedig ugyanazon számban csonkítva közöl-
vén a Rel. szavait az ajánlott juryt illetőleg, mivel mi azt 
az általunk jelzett, de ő általa bölcsen elhallgatott okoknál 
fogva einem f o g a d t u k , h e l y r e h o z a t l a n u l v e s z t e t t félnek 
tekint. Tőle ezt is szívesen fogadjuk, és a nagy catastropha 
emlékéül a várnai csatára alkalmazott verseket illő módo-
sítással ír juk lapunkba mindenkinek üdvös tanuságul : Ro-
mulidae Cannas, turcus me clade notavit, — Discite mortales 
turco non dicere verum. Me nisi libertás jussisset foedus 
inire (?) — Non ferret nigrum „Religio" calculum turcae. 
Rosz versek az igaz, de bizonyos tekintetben még igy is 
nagyon jók ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o e s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. — 

Pesten, február 10-én. I. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Egy remete levelei. — Az „Egyenlő-
Bég"-ről. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Egy remete levelei. 
IL 

Első levelemben azt mutattam meg, hogy a val-
lásos érzület a természeti törvény korszakának vé-
gén nem kevésbbé mint az irott törvény korszakáén 
teljes hanyatlásnak indult, sőt mi több, általános 
üldözésnek tárgya volt; ma egy más hasonlatosság-
ról akarok szó'ani, mely e két korszak közt létezik, 
tekintve, azon helyek viszonyait, melyekhez a tör-
ténelem általam eme leveleimben tárgyalandó része 
kötve van, s itt mindenekfölött Jeruzsálemet és Ro-
mát fogom szem előtt tartani. 

Isten két országot tüntetett ki azzal, hogy szent 
vallásának középpontját foglalják magukban : Pa-
lesztinát és Olaszhont. Ily értelemben mondhatta 
Dávid a 147. zsoltárban. „Nem cselekedett igy 
semmi más nemzettel," mely szavak Rómára nem 
kevesbbé alkalmazhatók mint Jeruzsálemre. Jeru-
zsálem a frigyszekrényt, Róma a Szentlelket birta 
és bírja, itt vannak az isteni malaszt főforrásai, itt a 
mennyországnak kulcsai, itt a tekintély központja. 

Miért választá a Mindenható e két nemzetet? ez 
az ő titka. Annyi igaz, hogy Palesztina soha sem 
volt hóditó, s hogy Olaszhon megszűnt az lenni, az 
amióta a kereszténység felüté ott főszékhelyét.Mind-
két ország a teremtésnek remeke, méltó bölcsői a türe-
lem, a szeretet és a béke vallásának, — „az én sze-
relmesem szőllője magas kövér halmon vagyon — 
xigymond Isaiás 5. — és besövényezte azt, és a kö-
veket kiszedte belőle, és válogatva ültette be azt, és 
tornyot épített közepén " 

Jóval előbb, mintsem a zsidó nép Palesztiná-
ban letelepedett, már Isten megigérte ezen országot 
Ábrahámnak, hasonlólag ezer ötszáz esztendővel a 
Messiás megjelenése előtt emliti Olaszhont (Mózes 
IV. 24, 24.) Dávid Jeruzsálem városát annak felépí-

tése utáni IX-dik században ejté birtokába, s Róma 
épen kilenczszáz esztendő óta állott, midőn az apos-
tolok fejedelme lakhelyéül választá. 

A világnak két legszebb temploma, az emberi 
ész, szorgalom és ügyesség mindannyi csudatette 
Jeruzsálemben látható és Romában. Mindkét tem-
plom többször fosztatott ki; — háromszor lőn Sala-
mon temploma a lángok martalékává s háromszor 
pusztitá már a tűzvész sz. Péter székesegyházát. 

» De kutassuk már némileg a szorosan politikai 
történelmet is. 

Az irott törvény korszakának XVIII. százada 
végén három hatalmas nemzet által látjuk Paleszti-
nát körülvéve; az egyptusiak, a görögök és a ro-
maiak birodalma találkozott határain. Az egyptu-
siak és a görögök mindig ellenségei valának Palesz-
tinának, ennek története ugy szólván folytonos vér-
tanúság, melyet e két nemzet részéről ki kelle álla-
nia. Ellenben Róma ellen, soha sem volt oka panasz-
kodnia, amiért is a papi fejedelmek mindég szívesen 
szövetkeztek eme néppel, mely akkor igazságszeretete 
és azon mély tisztelet által tűnt ki, melylyel a jog-
eszme iránt viseltetett. 

S mégis! A zsidónép álnok vezérei e korban 
épen az egyptusiak- és a görögökkel kaczérkodtak, 
s a romaiak ellen mély és kiengesztelhetlen gyűlö-
letet éreztek, melyet a könnyen hivő nép szivébe is 
átültetni folytonosan iparkodtak, mindezt állítólag 
a nemzeti függetlenség föntartásának czéljából ! 

Mennyire nem hasonlítanak mind ehhez ama 
jelenetek melyeket Olaszhon ujabb történelmében 
szemlélünk ! Sem Angolhonnak, sem a forradalmi 
Francziaországnak barátsága nem volt hasznára 
soha, napjainkban a főszereplők mégis onnan kapják 
utasításaikat s minden tetteikben a két országot utá-
nozzák. 

Szándékosan mondám: a forradalmi Franczia-
ország, mert Nagy-Károly vagy szent Lajos Fran-
cziaországa nem kell nekik, még XIV. Lajosé sem, 
de még Napoleoné sem igen, legalább nem tetemes 
kifogás és szabadkozás nélkül; — a protestáns An-
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golhon és az istentagadó Francziaország az, melyet 
a fiatal Olaszhon utánoz, az angol Parlamentarismus 
mesterkélt volta és erkölcsi sülyedése vonza, 
Voltaire örököseinek példája buzditja szomorúan hu 
követésre mig ellenben Ausztria császárjai, a 
római császárok emez örökösei azok, kik ellen az 
olasz forradalom mérges nyilait; évtizedek óta szórja; 
— nem sokára meglátandjuk hogy miért. 

Midőn a Mindenható Jeruzsálemet és Rómát 
tünteté ki azon kiváltsággal, hogy az igaz hitnek 
központjai legyenek, egyszersmind, a reájuk bizott 
kincsek hűséges megőrzését súlyos büntetés alatt 
szoros kötelességükké tette. Azon nemzetek, melyek-
nek e két város központjai, kiváló szerepet játszanak 
a Gondviselés kormányrendszerében, rajtok mutatko-
zik a malaszt működése, de rajtok az Isten büntető 
kezének nehézvolta is, fényesebben, észrevehetőbben 
mint egyéb nemzeteken. 

A régi frigynek megszegése, a törvények áthá-
gása, az ősi jogok erőszakos felforgatása s végre a 
hittőli elpártolás, ezek azon bűnök melyek mint Is-
ten haragjának méltó okozói zuditák a büntetést a 
választott nép fejére az ó és uj törvény alatt egy-
aránt. 

A Mindenható nem akarja, hogy népe Egyp-
tomból várjon segitséget: „most is, mi dolgod van 
neked Egyiptom utján, hogy zavaros vizet igyál? 
. . . . megfedd téged tengonoszságod, és a te elpárto-
lásod megdorgál téged.« (Jer. 2. 18. 19.) S midőn 
Ezechielt a külsőleg még hű, de szivében már régen 
hitehagyott néphez küldi, akkor is főképen Egyptom-
mal való eme veszélyes, tiltott szövetkezése, az ün-
nepek elhanyagolása, az álpróféták garázdolkodása 
és főképen népének az egy igaz hittől való elpár-
tolása fölött panaszkodik. 

„Jaj azoknak" — igy szól Izaias — „kik ha-
mis törvényeket hoznak, és irván, igaztalanságot 
irnak." (10, 1.) és más helyen (30, 1.) „Jaj nektek 
pártos fiak! kik tanácsot tartotok, de nem általam, 
és szövést kezdetek, de nem az én lelkem által." 

Mind eme szavak a zsidó nép viseletét rajzolják 
állami létezésének utolsó három századában', — s 
ugyanezek tökéletesen a 19-dik századbeli Olaszor-
szágra is illenek! Hogy ezt bebizonyíthassam, szüksé-
ges előbb egy futó pillanatot vetnem Europa jelen-
legi helyzetére. 

Mit gondol ön, uram, a franczia forradalom be 
van-e már fejezve ? 

E váratlan kérdésem tán meglepi önt, mert ha-
marjában nem látja át, minő összefüggésben lehet 

azzal, a miről most Ígéretemhez képest beszélnem 
kellene. 

Hogy könyebben felelhessen, kérdésemet vala-
mivel szabatosban fogom előadni. 

A nagy forradalmat értem, azt, mely a 18. szá-
zad végén derité ki Isten s világ előtt, hogy melyek 
tulajdonképen azon elvek, amelyek egyedül képesek 
az emberi nem boldogságát teremteni és állandósí-
tani — ámbár amaz, az Isten, tán némi meglepetést 
is érezhetett magában, látva, hogy mily későn jutott 
eme fontos igazságok tudatára ! 

Ne gondolja azt, hogy én épenséggel nem tu-
dom, mi történt 1789. óta Francziaországban. A for-
radalom után jött a consulság, ezután az első csá-
szárság, aztán a restauratio, ezt követték a juliusi 
hires napok, és ezeket a februáriusi, szintén hires 
napok, melyeknek letűnte után ismét köztársaság 
lett, elsőben három évre választandó, majd életliosz-
sziglani elnökkel, kibó'l nemsokára a második császár 
fejlődött ki — látja tehát, hogy én a történelmet 
ismerem; de most már feleljen: mit hisz ön uram, be 
van-e már fejezve a franczia forradalom ? 

Látom, hogy habozik, tehát majd magam fele-
lek : nem uram, a franczia forradalom még nincsem 
befejezve, sőt még csak most kezdődik. 

Kezdődik, a mennyiben naponkint növekedő 
arányokban terjed, fölfelé és széltében. 

Tegnap még az őt, mint forradalmat egyedül 
megillető helyen állott, az utczán, s azt tette, a mit 
természetéhez képest tennie kell: vérrel mocskolá be 
magát, felforgatva mindent, fejére állítva mindent. 

Ma már a kormánykörökbe hatolt, rendező 
gyanánt lép fel, uj elveket kovácsol, uj jognézeteket 
állit föl, szóval, uj társadalmat akar teremteni. 

Még tegnap az uralkodók, Krisztus helytartójá-
val élükön, szövetkeztek ellene, ma hozzája állnak s 
fegyvereiket vele együtt emez előbbi vezetőjük a pápa 
ellen fordítják ; — tegnap csak az egyház legidősb 
leánya harczolt édes anyja ellen, ma a választott 
nép maga ostromolja Rómát-, Olaszhon az, mely 
emez éktelen kiáltást hallatja : Róma, vagy a halál ! 

A franczia forradalom oly kevéssé van befe-
jezve hogy még csak nem régen Róma ihletett lát-
noka — mely ta;álóbb czimet adhatnék IX. Pius-
nak? — arra látta magát indíttatva, hogy mind 
amaz uj elveket, melyeket ez költött, egybefoglalva 
a Syllabus-ban kárhoztassa, hogy ekként a legmé-
lyebb alapjában megrendített társadalmi rend szá-
mára még egy, de a legutolsó védfalat emelje — vall-



jon melyik azon nemzet, mely eme védfal mögé 
vonult ? 

A mult század végén a kormányok még kivé-
tel nélkül ellenségesen állottak szemben ezen elvek-
kel, most maguk vallják azokat, s a szentszéknek a 
jog változatlan alapelveihez való következetes ra-
gaszkodása kellemetlen, mert megszégyenítő benyo-
mást tesz reájuk. 

Ime mily hosszú utat tett ; mennyire haladott a 
franczia forradalom kevés esztendők lefolyása 

J 

alatt, — valljon még egyszer kérdem — be van-e 
fe jezve ? 

Ez nem többé a kizárólagosan franczia, ez az 
általános világforradalom, mely visszautasítva a 
„rendetlenség" elnevezését, büszkén „uj rend"-nek 
nevezi magát. 

Csudálatos e dologban csak az, hogy az Isten 
ezen boldogító uj elvek fölállításával egész 1789-ig 
várt volna. — Az uj rendnek tényezői belátván ezt, 
jobbnak vélik az Istentől merőben eltekintve, nélküle 
és ellene létesiteni azt; ha nevét emlegetik is, egy-
szerűen szokásból teszik, az őszintébbek köztük már 
e szokást is letették. 

De az eltörült Isten helyébe mégis csak kell 
valamit tenni. A tömegnek nevekre, szókra, phrazi-
sokra van szüksége, hogy azokat hangoztathassa ha 
mindjárt nem is ért alattok semmit. 

Igy született a közvélemény, valóban hatalmas, 
soha eléggé nem dicsőithető eszköz minden gonosz-
ságnak palástolására, vagy legalább megmagyará-
zása- és kimentésére. 

Létezik ugyan egy helyes, jogosult közvélemény 
is, az, melyet az Isten ujja által irva, keblünkben 
hordunk, mely a természet törvényén alapszik. — 
Ezt minden kornak bölcsészei is elismerték, Cicero 
szerint a természet törvényének tekintvén mindazt, a 
mit a halandók mindig és mindenütt igaznak hittek. 

E közvéleményt a hittan a szent hagyomány 
elnevezése alatt tiszteli, s maga az üdvözitő nem 
egyszer hivatkozik reá,1) ez ama Timotheusnál letett 
kincs, melyre nézve az apostol inti tanítványát, hogy 
őrizze meg sértetlenül, ez ama kincs, melyet a sz. 
atyák is hiven megőriztek, s tova szolgáltatták a 
késő nemzedékeknek.2) 

Ez-e ama közvélemény, mely immár a forrada-
lom kegyelme által a világ uralkodójává lenni 
készül ? 

ï ) Máté V. XV. Márk. VII . 
2) I. 6. 20. II . 1. 14., I. m. ad Gal. 1. Thess. II. 2. sz. 

Péert I. lev. 

Ez fontos kérdés, mert a bölcsek és nem bölcsek 
különféle véleményeiről maga Cicero azt mondja 
„quorum opiniones cum tam variae sint, tamque 
inter se dissidentes: alteram fieri profecto potest ut 
eorum nulla, alteram certe non potest, ut plus una 
vera sit"3) és a megváltó a pharizaeusokat sok hibás 
hagyományi czikkért kárhoztatta. 

Az igazi közvélemény, mint mondók a termé-
szeti törvényen alapszik, és a jó és igaz amaz érzü-
letének megfelel, melyet szivünkben hordunk. Három 
ismertető jele vagyon: a régiség, mert egykorú az 
emberi nem eredetével, a változatlanság, mert min-
den századokon keresztül, és az általánosság, mert 
minden éghajlat alatt, minden országban ugyanaz. 

A mi ezelőtt ötezer évvel igaz és jó volt, az igaz 
és jó maradand a világ végéig, addig, mig e földön 
szivek dobognak, melyek e két érzület iránt még 
fogékonyak. 

De ama három megismertető jelleg egyikét sem 
találjuk ama közvéleményben, melyet napjainkban 
reánk erőszakolni szeretnének ; — ennek czélja egye-
dül az, hogy az emberben a jó és igaz érzületét el-
fojtsa, az ő lételeme a változatosság, jobban mondva 
az állhatatlanság. tegnap született, ma haldoklik, 
soha sem tudsz hozzáférni, sohasem tudod megfogni, 
bizonytalan, ingadozó megfoghatatlan valami ez az 
állitólagos közvélemény. Szünet nélkül váltogatja 
alakját, felvillan mint a lidércz s ép oly hamar ismét 
eltűnik, elröpül, elpárolog, soha sem állithatod meg, 
sem kötheted le. — Napjainkban, melyek annyi 
paradox vakmerő állítást hallottak már, nem talál-
kozott ember, a ki eme szónak „közvélemény" vala-
miképen is csak érthető szabatos definitioját merte 
volna adni; s gondolom nem is fog erre egyhamar 
valaki vállalkozni; a világ beéri azálarczczal, a nél-
kül, hogy azt, a mi ; annak mögötte van, látni 
kivánná. 

Ez is a forradalom egyik haladási lépését jelzi, 
hogy az ész istennő helyébe eme kétes közvéleményt 
helyzé az oltárokra. 

Az ész-istennő cultusa ellenkezéssel találkozha-
tott nem csak a katholikusok, de még a schismati-
cusok, a protestánsok, a törökök és pogányok részé-
ről is, emez istennő talán örökké ki lett volna zárva 
a templomokból, a zsinagógák-, a mecsetek- éspa-
godákból. 

Nem ugy a „közvélemény," ennek külső meg-
jelenése sokkal vonzóbb, hoditásai sokkal terjedel-

3) De nat. deor. 2. 
1 2 * 
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mesebbek, amennyiben minden egyes egyén tem-
ploma és hirdetője lehet egyszerre, csak el tudja 
fojtani keblében a természet törvényének szózatát, 
csak tudjon a valódi közvéleménynyel szakitani és 
az árral úszni ; ehhez járulván még az emberi tevé-
kénységnek eme hatalmas rugója, a hiúság, mely-
nek, a cultusnak ezen neme nem kis mértékben 
hizeleg. 

Midőn ugyanis az ember eme hamis istennőnek 
hódol, akkor azon meggyőződésben cselekszi ezt, 
hogy egy nagy munkában veszen részt ; hogy hangja 
egyesülvén a közös szózattal, ennek erejét, habár 
csak némileg is növeli ; hogy a szerepe, melyet ját-
szik, ha mindjárt másodrendű is, mindamellett szük-
séges azon nagy duló fergeteg keltésére, melynek 
rendeltetése, minden létezőt elseperni. Jól esik a rö-
vidlátónak oly istennő előtt térdre borulni, melyet 
maga kezeivel teremtett, és kiszakitani kebléből azon 
törvényt, melyet nem maga alkotott, hanem a mely 
felülről adatott neki, — az eredmény egy és ugyanaz: 
az isteni tekintély helyét az emberi, az egyéni ész 
tekintélye foglalja el. 

Ez korunk hamis istennője, melynek az egész 
világ áldoz, kivévén Krisztus helytartóját s ennek 
hiveit. Hamis istennőnek mondám, s hogy ezt bebi-
zonyítsam, vizsgáljuk röviden működését. Hornig. 

Az „Egyenlőségéről. 
(Vége.) 

Videamus nunc, quid de aequalitate sociali statuat re-
ligio Christiana? Superius jam innueram, hanc nootericorum 
de sociali aequalitate tarn vario tantoque cum ardore promul-
gatam doctrinam per religionem christianam et Ecclesiam ca-
tholicam nunquam fuisse probatam. Divinus Salvator noster 
peculiari quidem orga pauperes, et variis calamitatibus affli-
ctos ferebatur praedilectione ac affectus teneritudine : erga 
divites e contra et potentes, omni opportunitate justuin 
exe rcuit rigorem : at vero nullibi ipsis improbasse legitur, 
quod amplioribus essent facultatibus praediti, aut sublimi-
ore in societate gradu locati. Ipse epulo ille evangelicus, de 
quo tarn acriter post mortem castigato, disserit Lucas evan-
gélista, non propterea fuit punitus, quod dives fuerit, sed 
propterea, quod praeposterum divitiarum suarum usum fe-
cerit, seque immisericordem erga pauperes exhibuerit tant-
opere, ut Lazaro jacenti ad januam suam, ulceribus 
pleno, ne micis quid em satiari permiserit, quae cadebant de 
mensa sua. Zachaeum, qui teste eodem s. Luca, princeps 
fuit publicanorum, et ipse dives, tantopere non est aversatus 
Dominus, ut apud eum etiam liospitari, domuique ejus salu-
tem impertiri dignatus fuerit. Ipsi iniquissimo suo judici, 
Pontio Pilato jus pronunciandae super se sententiae non 
negavit salvator noster, sed ei, dum suam pronunciandi ju-
dicii potestatem jactaret, respondit tantum; non haberes 

potestatem adversus me ullani, nisi tibi datum esset desuper. 
Quo admirabili dicto non tantum agnovit Christus Dominus, 
constitutorum in civitate judicum auctoritatem sed earn su-
premae illi, a qua caeterae cunctae derivantur, potestati, 
divinae quippe esse innixam, palam est contestatus. Quanta 
porro cum charitate sanavit idem Dominus Jesus filium reguli, 
qui infirmabatur Capharnaum ; sed et post perpessum acer-
bum crucis supplicium, suum erga omnis status et condi-
tionis homines paternum affectum eo est contestatus, quod 
honorem sepeliendi exanime corpus suum, Josepho ab Ari-
mathaea, quem evangelista Matthaeus divitem hominem 
compellat, obtingere voluerit. 

Eandem sentiendi agendique normám tenuerunt Apo-
stoli. Paulus, doctor gentium, cum per Festum injuriam sibi 
parari intelligeret, non dubitavit uti jure, sibi, qua civi ro-
mano compétente, et diserte Caesarem appellavit. Et quam 
aperte docet idem magnus gentium Apostolus in sua ad Ro-
manos scripta epistola, omni legitime in civitate constitutaa 
potestati debitam exhibendam esse venerationem , plenum 
obsequium? Omnis, ait, anima potestatibus sublimioribus 
subdita sit. Kon est enim potestas nisi a Deo ; quae autem 
sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei 
ordinationi resistit ! qui autem resistunt, ipsi sibi damna-
tionom acquirunt. — Ideo necessitate subditi estote, non 
solum propter iram, sed et propter conscientiam. — Reddite 
ergo omnibus débita : cui tributum, tributum : cui vectigal, 
vectigal : cui timorem, tiinorem : cui honorem, honorem. 

Haec eadem principia sustinuit ot palam professa est 
Ecclesia catholica inde a primis suis incunabulis in hodier-
num usque diem; quod innumeris demonstrari posset exem-
plis et argumentis. 

Tentarunt quidem nonnulli, de primis saltern christia-
nae aerae saoculis, contrarium affirmare. Nec inter ipsos 
Socialismi et Communismi fautores defuerunt, qui, nescitur 
an majore cum impudentia quam versutia, ausi sunt pro-
pugnare : suae doctrinao principia non esse alia, quam quae 
ipse fidei christianae Stator, primaque Ecclesiae per eum 
fundatae saecula profitebantur ; argumento usi adoptatae 
per primos fideles bonorum communionis, ac imprimis alle-
gantes exemplum Ananiae et Saphirae, qui tam graviter per 
divum Petrum fuerint puniti propterea, quod non omne ven-
diti per se agri pretium ad pedes deposuerint Apostolorum, 
communibus omnium indigentiis subserviturum. Sed vero, 
non advertunt, vel potius advertere nolunt vafri hi homines, 
alias fuisse pusilli illius primi credentium coetus, qui e solis 
paene consistebat pauperibus, nec nonnisi generosa cuncto-
ruin peculii proprit immolatione sustentari potorat rationes, 
alias hominum et nationum, quae, admirabiliter propagata 
subin Christi fide, universum mundum qua Christiani com-
pleverunt. Nec advertere volunt subdoli hi homines, inter 
ipsos etiam primos fideles de majori tantum atque adeo he-
roicae quidem semper tamen spontaneae charitatis officio 
actum fuisse, quod quidem suaderi poterat, sed nemini obli-
gation^ instar imponebatur. Id vel eo manifeste impatescit, 
quod ex ipso sacrae Scripturae textu appareat, Ananiam et 
Saphiram non ob retentain summám ex vendito agro conge-
stam, sed propterea fuisse punitos, quod partom ejus-
dem pecuniae, fraudulenter instar totius acquisitae summae 
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exhibuerint, sicque et fraudis et mendacii se reos effecerint. 
Diserte enini illic refertur dixisse Petrum, Apostolorum 
principem : Anania ! cur tentavit satanas cor tuum, mentiri 
te Spiritui sancto, et fraudare de pretio agri ? Nonne, ait, 
manens tibi manebat, et venumdaturn in tua erat potestate ? 
Id vero est : nonne tua erat proprietas, et tuta conscientia 
eam in proprios tuos usus poteras convertere, nec omnino 
necesse habebas, te eapropter fraudis et mendacii crimine 
maculare. 

Caeterum haec conditionum et facultatum disparitas, 
quam religio Christiana et catholica Ecclesia, ceu ex ipsa 
humanae societatis natura resultantem, et velut propriae 
hierarchiae suae imaginem, suspiciebat semper, insignem 
accipit compensationem ex officiis, quae altiori loco positis 
ac divitibus erga egestate pressos et fidei placita imponunt, 
et ratio conscientiae ; ut adeo Jesu Christi doctrina, aequa-
litatem in humana societate, quam parte ab una destrusre 
videtur, sapientissime, una efficacissime parte ab altera re-
stabilierit, in quantum nimirum id terrestris vitae patitur 
conditio, ampliora quippe onera et obligationes,iis injungendo 
qui plus caeteris possident, aut magis honorata gaudent con-
ditione. 

Omnes ctenim qui Christo nomen dederunt, sciunt, 
sacro-sanctam sibi incumbere obligationem, fratrum laboran-
tium necessitati, pro viribus succurrendi. Sciunt divinum 
suum Magistrum to tum terrestris suae peregrinationis tem-
pus, in beneficentiae erga omnes sine discrimine homines 
exercitae, operibus consumpsisse. Sciunt eum districte affir-
mavisse : Dei et proximi amorem supremum constituere reli-
gionis praeceptum, ex quo ipsa lex pendeat et prophetae. 
Sciunt eum benignissime déclarasse : quidquid beneflcii quis 
in minimum discipulorum suorum contulisset, id se tamquam 
sibi ipsi eollatum reputare. Sciunt, in magna illa praemiorum 
et poenarum intuitu vitae aeternae distributione, praecipuam 
operativae charitatis, in afflictos exercitae, rationem habitum 
iri. Sciunt denique sensum beneficae charitatis omni chri-
stiano cordi, cum ipso doctrinae lacté instillatum, adeo esse 
christianae vocationi essentialem, ut qui hoc destitueretur, 
ne Christiani quidem nomine sit dignus. Hinc manavit admi-
rabilis illa nascentis jam Ecclesiae tempore, fidelium erga 
fratres, imo omnes omnino homines dilectio charitatis, cujus 
obtutu dici omnino poterat, fuisse omnibus cor unum, ani-
mam unam. Et reapse haec dilectio tam proprius atque adeo 
distinctivus christiani hominis character semper reputaba-
tur, ut in ingenti illa fidei nostrae heroum caterva, quos 
sanctorum suorum catalogis inscripsit Ecclesia, aegre re-
periri queat vel unicus, qui non tenero beneficentiae erga 
pauperes, aut aliis calamitatibus afflictos sensu, in alto se 
gradu distinxisset. Jam ex bac tam universali, absolutaque 
operativae charitatis lege, cum fide Christiana, cunctis ejus 
sequaeibus imposita, collimari potest, quam ingens, per octo-
decim Ecclesiae saecula, beneficiorum omnis generis, erga 
opis alienae indigos thesaurus fuerit dispensatus? praesertim, 
cum in conformitate illius sacrae Scripturae axiomatis : Quo 
modo potueris, ita esto misericors. Si multum tibi fuerit, 
abundanter tribue: Si exiguum tibi fuerit, etiam exiguum 
libenter impertiri stude ; cum, inquam in obsequium praece-
pti hujus, etiam ii, quibus tenuior obtigit res familiaris, 

officii sui conscii, in alios magis se indigos, fraternam cha-
ritatem demonstrare multis modis contenderint. 

Quod autem ii, qui altiori in societate fuerunt loco po-
siti, et quorum facultatibus amplior affiuxit benedictio di-
vina, quousque vere christiano spiritu erant animati, impo-
sitae sibi huic obligationi magnanimiter respondere elabora-
verint, insigne documentum praebent innumera ilia publicae 
beneficentiae et humanitatis instituta, quae ex generosa 
eorum liberalitate, per totum christianum orbem coaluerunt, 
et quorum virtute, inaestimabilia sane in egenos, aut secus 
calamitatibus pressos redundarunt, actuque redundare haud 
cessant bénéficia, naturalem illám conditionum in humana 
societate disparitatem, magna in parte exaequantia. 

Sed nil in sublimem hunc exaequationis finem in chri-
stiano orbe, contulit magis, et operabatur efficacius, quam 
grandis ille institutorum et Ordinum religiosorum numerus, 
quem tot saeculorum cursu produxit Christiana fides et pie-
tas. Dici enim cum veritate potest, vix aliquod reperiri hu-
manae calamitatis genus, cui si non sufFerendae penitus certo 
emolliendae, piae virorum, mulierumque numerosae se dedi-
cassent sodalitates et consociationes. Et vere incredibile est, 
quantum quandoque vei singularium, viva Christi fide et 
ardenti proximi charitate exaestuantium, non raro omni 
altiori auctoritate, omnique propria penu destitutorum ho-
minum, hoc in genere praestiterit generosus ardor, propriae 
non raro cum personae sacrificio copulatus. Certe totus iste 
praeposterae aevi nostri pliilosophiae sectatorum chorus, 
tantum non impendit humano generi, in detergendis infeli-
ciutn lacrymis operae, quantum zelus unius Caroli Boromaei, 
vel Francisci Salesii vel Vincent.ii ; nec universa ista pro Com-
munismo et Socialismo pugnantium agitatorum caterva, tan-
tum adtulitopis, cum egestate pugnanti, aut poste et aliis 
contagiosis morbis afflictae humanitati, quantum adtulit 
unius sacerdotis, Francisci Regis, infatigabilis pietas. Et in 
solo gallico Imperio viginti illa sororum misericordiae millia, 
quae,cunctis mundanis solatiis renunciando, noc quidquam pro 
diurnis nocturnisque fatigiis suis, praeter miserum victuin et 
vilem habitum deposcentia, incomparabiliter plus praesti-
terunt, praestantque hodienum seu in fovondis pauperibus 
morbo eppressis, seu in sexus sequioris juventute, egenae 
cumprimis hominum classis, timore Dei necessariisque rerum 
cognitionibus instituenda, quam pleraque novae aerae legi-
slativa corpora adusque se praestitisse possunt gloriari. 

His et similibus modis conabatur religio christiana 
exaequare illam in humana societate conditionum dispari-
tatem, quam rerum produxit natura, quaeve absque ipsius 
societatis convulsione, haud potest abrogari. Et hanc ejus 
operationem insignis omnino fuisse cfficaciae, praeter multa, 
quae in rem allegari possent argumenta, jam id satis demon-
strat, quod sic dictus pauperismus, in illis recte infelicibus 
nationibus et populis, in quibus christiana fides temporibus 
nostris tristem in modum refrixit, in quibus signanter reli-
giosa, aliaque piae beneficentiae instituta furor revolutiona 
rius sacrilega manu suis expulit sedibus, suaque, non raro e 
propria penu congesta, aut secus honestissimis artibus com-
parata, propriotate, seposito omni vel obviae humanitatis 
sensu, despoliavit; quod inquam paupertas et egestas in bis 
recte populis, tremendos fecerit, et in dies ampliores facere 

! 
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pergat progressus. Res sane acerbis lacrymis deploranda, 
quod in medio ditissimarum nationum, in eonspeetu potentia 
et divitiis exuberantium hominum, hodie etiam millia infe-
licium fame intereant, vel saltern rerum ad degendam vitam 
summe necessariarum penuria eontabeseant ; quamvis titulo 
taxae pauperum milliones ex publica contributione influant 
in publica aeraria. Nimirum viva cliristiana fides, benedi-
ctaque ejus filia, Charitas christiano-catholica, unica sunt 
genuina mitigandae humanae miseriae antidota, unica effi-
cacia remedia istam conditionum societatis humanae dispa-
ritatem exaequandi, aut saltern tolerabilem reddendi, suaque 
exuendi asperitate. Plures jam declararunt, veras rerum 
rationes profundius penetrantes viri, quorum ego numero 
nihil ambigo me adjungere, et cum ipsis adseverare : quae-
cunque humana sapientia procuderit oeconomiae nationalis, 
aut abrogandae hominum egestatis systemata, nisi fidei 
christianae vigor, et quae ex ea suapte manat, cliristiana 
Charitas, mentes cordaque iterum occuparint hominum, in-
cassum cedet omnis ejus nisus, labor et contentio." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PARIS. Hyacinthe atya conferenciákat tartott . 

Ezek bevégeztével a párisi érsek ekkép szólalt föl : „Ugy 
hiszem, hogy csak e nemes hallgatóság érzelmeit feje-
zem ki, midőn a tisztelendő a tyának magasztos és ékesszólló 
beszédeiért, melyeket e hetek folytán tartott köszönetet 
mondok s egyszersmind azon óhajtást nyilvánitom, hogy 
ezután is, legalább a jövő decemberbon ismét hallgathassuk 
oly rokonszenv- s tisztelettel kisért beszédeit. 

A kérdés, melyet előttünk tárgyalt bizonyára megér-
demli a leghivatottabb szellemek vizsgálódását; s önök je-
lentékeny számú gyülekezete valamint saját — ugy buzgó 
szónokunk dicséretét is egykép hirdeti. Midőn tehát önöket 
méltán üdvözölhetem, egyszersmind az igazságnak lelkeik-
beni diadala és haladása iránt is nyilvánithatom örömemet. 

Hadd fejezzem ki magamat bővebben ez utóbbi nyilat-
kozatra nézve egy pillantást vetve azon nagyérdekii tár-
gyakra, melyek ez utóbbi conferencziák alkalmával meg-
beszéltettek. 

Az ember természeténél fogva vallásos. A legszorosb 
és legerősebb kötelékekkel van Istenhez fűzve, — nem csak 
azonszerüleg mint az eredmény függ okától, a mindenség az 
ő teremtőjétől : hanem úgyis mikint egy értelem, szeretet s 
szabadságra képes lény attól, ki maga az igazság, jóság és 
igazságosság és ki kezdete és végczélja levén a létezőknek 
— atyja és törvényhozója is az embereknek, a mint ilyen 
igényli s követeli azt a mi a leghathatósb és legédesebb e 
földön : — a szellem meggyőződésének hódolatát és a sziv 
azon önkéntes szolgálatát, mely egyedül azért adja meg neki 
magát, mert akar ja . 

E k k é p e viszony és vonatkozás, az ember természetén 
és Isten tulajdonain alapulván, olyan, hogy szükségkép 
fenáll és máskint, mint a hogy van nem is létezhet : tehát a 
szükségesség és változhatlanság jellegével bir. 

Ezen benső mulhatlan, feltétlen viszony képezi a val-
lás alapját és lényegét. S ezért állítjuk, miszerint az ember 

szükségkép vallásos ugy, a mint létezik, a mint vére kering, 
— természeténél fogva s lényegileg. Tudom, vannak kik 
tagadják Istent s a mennyire tehetik elfordulnak tőle : meg-
zavar ják az Istenség eszméjét s hozzá való viszonyukat. 
De mindamellett meg nem semmisíthetik azt s kénytelenek 
tovább élni életüket Isten hatalma alatt, ki előbb vagy ké-
sőbb de mindenesetre visszaköveteli igazságánál fogva azt, 
mit tőle szabadságuk tévelygése által megvonnak. Különben 
csak ugy vannak olyanok is, kik tagadják az igazságot is 
és az erényt s ezektől is elfordulnak : de az igazság és erény 
mind ennek daczára örök törvényei maradandnak az embe-
riségnek és feltételei erkölcsi nagyságának. A hazugság és 
bün mindig csak részleges lázadás és sajnálatraméltó kivétel 
leend — ép ugy, mint a materialismus és atheismus. 

Ismétlem tehát, hogy az ember vallásos. De a vallá-
sosság nem maradhat a lelkisineret szentélyébe zárkozott ; 
— kitör az szükségkép, valamint a lélek minden egyéb 
mély és igaz gerjedelmei, — s a külső istentiszteletit szüli. 
Annyival inkább, minthogy az ember nem csak testi lény 
egyszersmind, mely szellemi affectiot testileg is kifejezi s 
mintegy lefordítja, — hanem tagja az emberi társadalom-
nak is, melyben nem élhetni a nélkül, hogy ne közöljük s 
ne cseréljük ki kölcsönösen egymás közt, a mit hiszünk s 
erősen érzünk. A közös hit tehát és közös érzelmek közös 
kifejezést igényelnek — s a cultUs nyilvánossá s ünnepé-
lyessé válik. A vallás socialis szervezetet ölt — s a társa-
dalmilag szervezett vallásnak „egyház" a neve. 

Valóban igy áll a dolog. Kezdetben, mikint azt ékes-
beszédü szónokunk kifejtette, a társadalom kezdetleges álla-
potában, a pátr iárkák idejében, csak házi, családi egyház 
létezett. Utóbb anélkül, hogy a család kebelébeni helyét el-
vesztette volna Mózes óta, a zsidónépnél nemzetivé lőn. 
Végre a világ összos népeire való tekintettel alkottatott meg 
s véglegesen akkép szerveztetett, hogy a világ minden né-
peit befogadja — mire annak neve „katholika, vagyis egye-
temes," egyház is utal. 

Már azért is, mivel szervezett társulat, — az egyház-
nak kell bírnia kormánynyal, törvényekkel, elöljárókkal. 
Kormányozza ismereteinket (intelligences) tanitmánya által, 
melyben az igaz tant folyvást megőrizve századokról szá-
zadokra áthagyományozza, s melyből a hit táplálkozik. Fe-
gyelmezi vágyainkat s akaratunkat parancsai által, melyek 
e világon az erkölcsi rendet biztosítják. Kormányozza s tá-
mogatja az embert, ki csupamerő gyarlóság, a malaszt 
által, mely vonzat (attrait) világosság és erő. 

Az egyházba Isten malasztja által lépünk be, mely 
senkinek sem hiányzik — s egyúttal a szabadakarat által, 
mely minden embernek kiváltsága. Midőn abból valaki ki-
lép, — e kilépés rendesen csak a szenvedélyek kapuján át 
történik és soha sem a jobbancselekvés szándékával. 

Önök uraim, s itt nemcsak a jelenlevő nagysokaságu 
gyülekezetet hanem összes kor társainkat értem — az egy-
házéi legtisztább pillanataikban, legszebb napjaikon ; s nem 
tudnám felfogni miért akarhatnának ahhoz nem tartozni. 
Az egyházéi önök keresztségöknél fogva ; mert akarják^ 
hogy atyaságukra a magasabb élet szentségének jellege is 
reányomassék s ivadékaik is jelezve legyenek a megváltás 
jele által, melyet őseik önöknek homlokára nyomtak. — Az 
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egyházéi voltak önök első áldozásuk napján, midőn oly bol-
dogan hordták magukban lelkismeretüket, melyet semmi 
sem nyomott s lélekremegve borultak a látogató Isten befo-
gadására ; s most is azéi önök midőn gyermekök, — az á r -
tatlanság és tisztaság diszével ékeskedő, zsenge lánykájok , 
elöször odatérdel az ur asztala zsámolyához s hosszasan 
nyugtat ják ra j ta könyes szemeiket és megindult sziveiket? 
moly önkint imára borul. — Az egyházéi voltak önök, mi-
dőn egykor családot alapitandók, eljöttek fr igyükre a pap 
áldását kérni ; s most is azé önök midőn leányuk is, már 
nem önök ka r j á ra támaszkodva, halad az oltár felé, hogy 
nevet váltson, s midőn gyakran a jövő aggodalmas sejtelmei 
közt helyezik Isten oltalma alá a naive gyermeket, mely 
egészen frigyének varázsa alatt áll s nem ismeri a világot 
csak anyjának gyöngyelgete'sei és a tyjának áldozatkész-
ségei után. 

Az egyházéi önök, midőn fiók eltéveledései és szenve-
délyei megszomoritják lételöket ; midőn bizalmok és erejölc 
csalatkozva az emberekben és a dolgok menetében, egymás-
után szétfoszladoznak az álomképek , melyekkel éltüket 
elöre benépesitették s a hideg száraz valósággal lát ják ma-
gokat szemben ; midőn magok az élvek is részegitik önöket 
anélkül, hogy kielégítenék és csakhamar csömörletesckké 
válván már ez által is figyelmeztetik, hogy nagyobbra ter-
mettek ; midőn megszaggatva az élet csapásai által s mint-
egy mindennünnen megsebzetten s megvérzetten szivölc 
magányában sirnak, és erejök, életük lassankint ol-elfogy e 
fájdalmas könyhullatások között. Az egyházéi önök végre, 
a gyász napjaiban, midőn a haláltól sújtatva, egy atya, egy 
anya, vagy jóbarátok egymásután szivök egy-egy foszlá-
nyát el-elviszik a túlvilágra s önök áhítattal őrzik képeiket 
s emlényeiket mintegy még tul a siron is óhajtván velők 
szólni ; midőn ekép körülvéve az ily düledező omladvá-
nyoktól és figyelmessé tétetve, hogy törékeny reményeikkel 
nem igen támaszkodhatnak reájok, leikök tekintetét ama 
fensőbb hazára emelik,hová tovaköltöztek mindazok, kiket e 
földön legjobban szerettek, ama hazájába a világosságnak, 
szeretet- és boldogságnak a hol Isten az ő választottait be-
fogadja és melyről a keresztény hit s remény önöknek azt 
mondja, hogy ott helyeik szinte ki vannak jelelve ! 

Ne mondják, hogy ezek hiu képzelgések s hogy önök 
a hideg észt követik. Meglehet hogy talán nagyon is befo-
lyása alatt állok hallgatóságomnak ez órában ; de ez csak 
visszhatás s csak azt adom vissza neki amit tőle vettem. 

Ismerem önöket uraim ; no kisebbítsék önmagokat. 
Önök értelmesek igen, — de szívvel is bírnak. Az ember 
egy — ne válaszszuk öt szét; — ő összes képességei ter-
mészetének minden tehetségei által j u t el az igazsághoz és 
erényhez ; s a szív csaknem mindig gyorsabban s rövidebb 
uton ér oda mint az értelem. Különben amit el mondtam 
nem kevésbbé értelmi mint érzéki dolog. A mindennapi va-
lóságok ezek, melyeket elég leirni, hogy beismerjünk s meg-
induljunk raj tok. 

Tehát az egyházéi önök sziveiknél fogva ; amint azéi 
lesznek, ha még nem azok, a tudomány és értelem által is : 
ha hajlandók eszmélni, tanulmányozni. Ekkor ugyanis az 
egyház, melynek főbb elemeit o beszédek során előadva hal-
lák, akkint tünendik fel önök előtt mint a mi valóban : egy 

oly tény, mely győzelmesen já r ja be és éli túl a századokat 
és forradalmakat ez által is jelül adva, hogy létezésének 
okát és erejét tul e földről veszi ; oly világos és teljes tanit-
mány, mely jobban megfelel mint bármely más, az értel-
münket izgató és gyötrő kérdésekre és feladásokra; er-
kölcsi fegyelem, mely csodálandó hatással bir az egyént 
kötelmeiben, a népeket rendbon és jóllétben megtartani ; s 
biztosítani az összes emberiségnek a mennyei dicsőséget s 
boldogságot. 

Végezetül azon óhajt fejezem ki : bárha a párisi megye 
s egész Francziaország mindinkább ragaszkodjék a kath. 
egyházhoz ! Bárha önök uraim és hozzátartozóik, anyánk, 
egyházunk vezérlete alatt , mind szilárdabban törekedjenek 
czéljokra, mely itt alant a munkálkodás és érdemszerzés, 
oda fön pedig a jutalom s boldogság ! Ez az mit Istentől 
kérek áldva önöket és szeretettjeiket. 

CHINA. A lapok már előbb hirül adák, hogy Koreá-
ban mintegy 3000 keresztény vértanú-halált szenvedett. 
Nem akar tuk e tudósítást közleni mielőtt hitelesen értesül-
tünk. A külföldi missiok igazgatóságától azonban ma egy 
levelet olvasunk, mely, fájdalom, nem enged kételkednünk 
a koreai események valósága iránt. Az üldözés 1866-imarcz. 
havában kilencz hitküldér kivégeztetésével vévén kezdetét, 
csillapithatlan erőszakolással foly. Nem csupán egyes elfo-
gatás, hanem tömeges száműzés van folyamatban és a ke-
reszténység gyökeres kiirtása szándékoltatik. 

Tudósításaink 1868 sept. 18-ról szólnak, melyekből a 
következőket közöljük. . . . A vértanuk száma több mint 
2000-re tehető s egyedül a fővárosban, Seulban, 500-an vé-
geztettek ki. A vidéken még legalább kikérdezik az embe-
reket; de a fővárosban mindazok, kikről tudatik, hogy 
valaha keresztények voltak, azonnal, minden birói eljárás 
nélkül tömlöczbe vettetnek s megfojtatnak. 

Az összes kereszténység elszéledett és sokan közölök 
éhen haltak el. A pogányok pedig felhasználják az alkalmat, 
hogy az üldözöttek csekély birtokait lefoglalják. Egy u j 
rendelet valamennyi beköltözöttot kötelez, hogy az illető 
mandarin előtt jelentse magát, hogy tudassék, ha valljon 
nem keresztény-e? „Tiz év alatt, úgymond e tartomány 
kormányzója, gyökerestől kiakarom irtani e vallást !" 

A főváros keresztényei közöl három szerencsétlen 
megtagadta hitét. Az egyik egy nemrég vértanú-halált 
szenvedett katechistának fia. Ezen, pénz és Korea Neró-ja 
ígéretei által megvesztegetett szerencsétlenek számos előbbi 
testvéreiket szolgáltatják a kegyetlen üldözők kezébe. 
Egyébiránt a vérengző és zsaroló tartományfőnök nagyon 
elidegenítette magától a népet ; kivált az által, hogy pénz-
hiányában oly pénznemet erőszakol a népre, melynek semmi 
értéke sincs és melyet általa mégis teljes értékben aka r 
elfogadtatni. Már is sokakat kivégeztetett ebbeli vonakodá-
suk miat t ; jóllehet maga sem akar e hamis pénzzel élni. 
Azon felül több vagyonosnak életét vette, kiknek birtokára 
ásítozott. Idősb testvére is, ki neki szemrehányásokat tön, 
kénytelen volt a fővárosból menekülni. A nép már is bele-
fáradt ez iszonyokba. 

Mindamellett daczára o kemény megpróbáltatásoknak, 
a hit csodálandó példái is mutatkoznak keresztényeink kő-
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zött. Egyhelyütt két család lakott egyugyanazon házban : 
az egyik keresztény a másik pogány. Az üldözés kitörtével 
a keresztény család elhidegült s felhagyott a keresztény hit 
külső vallásával. Egy napon egy pogány vőlegényül jelent-
kezik. Ez csak még bajosabb körülménynek látszott : de ép 
ellenkező eredményt idézett elő. A vőlegény ugyanis, a ke-
reszténység némi jeleit vévén észre, tovább tudakozódott. 
Mig mindent megtudván maga is elhagyta a pogány bálvá-
nyozást és az illetőket is bátorságra serkentette. Ezóta e 
család egyike azoknak, melyek a hitküldéreket rejtegetik. 
— De vannak kivülök mások is, kik e veszélyes tisztségre 
vállalkoznak. 

VEGYESEK. 
— Őszentsége, G a g a n e c z János eperjesi püspök 

ő exclját házi főpapjává, trónállóvá és római gróffá méltóz-
tatott kinevezni. 

— O es. k . ap. folsége f. évi jan. 28-án kelt legma-
gasb elhatározásával, a „magyarországi kath. vegyes egy-
háztanácsok" megalakítását előkészítő kath. egyetemes 
gyűlésre szolgáló választási szabályokat legkegyelmeseb-
ben megerősíteni méltóztatott. (M. A.) 

— A Szent-István-Társulatnak f. hó 4-én tartott vá-
lasztmányi ülésében a többi közt határoztatott, hogy kéret-
nék föl a ft. clerus és a társulat t. tagjai, miszerént a Márk-
fi-féle szent szakaszokat a ker. családokban terjeszteni 
szíveskedjenek; egy példánynak ára most már csak 1 frt . 
A pénztárnoki és ügynöki jelentések a társulatnak örven-
detes vagyonállapotáról tesznek tanúságot. A tagok a mult 
évben 101 ívnyi illetményt kaptak 90 helyett, jövőre pedig 
a jegyzőkönyv nem fog tagilletménybe számíttatni. Intéz-
kedés történt, hogy a közép osztály számára minél előbb 
czélszerii „Magyar történelem" adassék ki. B a c s á k 
Imre kézirata bírálatra adatott k i ; a m . k. egyetem története 
korkérdés gyanánt fog megjelenni, a szentatyának pedig 
aranymiséje alkalmából örömversezettel jelentendi ki a tár-
sulat hódolatát, törhetlen ragaszkodását. 

— A két kath. irányú pol. lapban egymásután követ-
keznek a tollhibák a leendő pécsi püspökre nézve. Az egyik 
őt pécsi kanonoknak, a másik veszprémi kanonoknak de 
p e s t i püspöknek, ismét reá pécsi püspöknek, de p é c s i 
kanonoknak ir ja ; már csak csupa rectificalásból is ki kell 
jelentenünk, hogy pécsi püspöknek K o v á c s Zsigmond 
veszprémi kanonok, és kir . táblai főpap lett legkegyelme-
sebben kinevezve. 

— A nyitrai egyházmegye névkönyvét köszönettel 
fogadtuk. Püspökei közül : S. Besztertus in seditione Va-
thaiana trucidatus ; Adamus I. ad Sajonem trucidatus ; 
Franciscus I. Com. Thurzó relicto episcopatu ad vota sae-
cularia transivit ; Jacobus II . Hasskó Praep. de Vágujhely, 
dimisso episcopatu ad praeposituram rediit. A mostani m. 
főpásztor 65-ik püspök, kanonoki szék van 10, esp. kerület 
22, plebania 147. A clerus összes száma 248, k ik közül 
207-en lelkipásztorkodnak. Katholikus van 276,185; tan-
kötelezettek 17,308. 

— A madridi nuntius ismét visszatért hivatalos la-
kába, honnan a múltkori zavargás alkalmával a franczia 
követségi palotába kényszerült menekülni. Az összes kül-

földi követségek erélyes remonstratiot intéztek az ideiglenes 
kormányhoz a külföldi hatalmak képviselői irányában elkö-
vetett ezen sértés ellen, mely a jelen esetben annál megbé-
lyegzőbb, mivel az anyagi erőt tekintve a leggyengébb ha-
talom követje ellen volt intézve. A kormány igéri, hogy ily 
jogsértést jövőre teljes erejéből meg fog akadályozni. 

— F t . G ö n d ö c s Benedek apát és kigyósi plebanus 
ur ő nagysága a pesti oltáregyletnek 100, M a t u s k a Já-
nos székes-fekérvári kanonok ur ő nagysága pedig 50 frtot 
adományozott, melyért az egylet részéről a legforróbb hála-
köszönet nyilvánittatik. 

/ 

— A „M. Állam" azt kérdezé a „Hon"-tól : valljon 
annak is a főpapok-e az okai, hogy hazánkat oly sokféle 
nép l ak ja? a ,Hon' erre csak igy felelt „tudja kő !" A „Prot, 
egyh. lap" már tüzetesb feleletet ad e tárgyra nézve, hol a 
többi közt olvassuk: „ha megemlékszünk, a 16. és 18. szá-
zad történetéről, midőn a magyar a jkúak többségét tevő 
protestánsok idegenek és üldözött mostohák lettek hazánk-
ban, s helyökre kath. németek és szerbek települtek ő szent-
ségeik végetlen kegyes gratiájából." Ugylátszik, ott tul na-
gyon kifogytak saját ügyeikből, mert ez évben ismét sokat 
bajlódik a prot. lap a mi dolgainkkal, különösen a „Reli-
gio"-val, melyet legújabban „legféktelenebb ultramontán 
lap"-nak czimez, bevallva egyszersmind, hogy mióta figye-
lemmel kiséri a „Religio"-t, azon lap még soha annyi tudo-
mányos dolgozatot nem hozott, mint a közelebb lefolyt fél-
évben, de melyeknek közös végczéljok a papság dicsőítése 
volt. — Lapunk valóban nem panaszkodhatik, hogy ignorál-
j ák ; de a megítélés oly különféle, oly ellentétes, hogy ariadnei 
fonal lesz szükséges az oly igen egyszerű eljárásunk iránti 
tájékozásra nézve. 
, — Megjelent a „Neveléstudományinak L u b r i c h 

Agostól, harmadik és negyedik kötete. A nagy áldozattal 
kiadott terjedelmes mü megérdemli a pártfogást, a 100 ivet 
jóval meghaladó munka ára csak 6 frt . 

— A badeni államügyész a polgármestert kiközösitett 
Kübel helynök ellen keresetet inditott, mivel hatalmával 
visszaélt, tulajdonképen csak élt. Vádját a büntető törvkv. 
618-ik §-ra alapítja, mely ekkép szól : „Wer Gewalt oder 
Drohungen der Gewalt gegen obrigkeitliche Personen an-
wendet, um sie zu der Erlassung oder Zurücknahme einer 
Verfügung oder Anordnung oder zu einer anderen Amts-
handlung zu nöthigen oder sie wider ihren Willen von einer 
Amtshandlung abzuhalten, wird mit Kreisgefängniss nicht 
unter 3 Monaten oder Arbeitshaus bis zu 3 Jahren bestraft." 
Valóban ügyvédi magyarázat , fogás szükséges, hogy ebből 
valaki az egyházához hűtlen keresztény ellen hozott egyházi 
büntetés miatt vádkereseti alapot meríthessen ! Vád alá he-
lyeztetik a plebanus is, ki az excommunicatio kihirdetésével 
lőn megbizva. 

— A Codex Vaticanus nagy nevü kiadója, több tudo-
mányos munka szerzője, Vercellone, barnabitaatya Romá-
ban elhunyt. 

— A badeni Miihlbach tulnyomólag prot. helységben 
az u j törvények szerént az iskola megszűnt, mivel a gyer-
mekek száma 25-nél alább szállott; mi onnan eredett, 
mivel a kath. szülők az u j törvényre támaszkodva a hely-
beli prot. iskolából kivették gyermekeiket és az eppingeni 
kath. iskolába küldötték. De mi történt ? a szabadságukkal 
élt szülök 5 frtnyi birságra Ítélteitek és ismétlés esetében a 
büntetés meg fog kettőztetni ! És ezen államocska minta-
állam gyanánt szolgál sok helyütt ! ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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TARTALOM : Egy remete levelei. — Föloszlás. 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Egy remete levelei. 
m . 

Láttuk eddig, minő ez az úgynevezett közvéle-
mény, melynek jelen korunk oly feltétlenül hódol, 
lássunk immár egynehányat teremtményei közül. 

Uralkodásának korszakát egy különös tüne-
mény jelzi : az újkor mythologiája. 

A világ hemzseg immár a sok isten- félisten- és 
halhatatlan hőstől, nem sokára minden utczaszögle-
ten lesz egyegy emlékszobra, a lapok telvék dicsére-
tekkel. a toll, a véső, az ecset ernyedetlenül fáradoz-
nak a sok dicső férfiú leirása s halhatatlanitása 
körül. 

Az igazi, a helyes közvélemény is ismer nagy 
embereket, de ennek Ítélete igazságos, mert vizsgálja a 
kitüntetendő jellemét, fürkészi tetteit, s azon czimeket, 
melyek alatt az illető embertársai tiszteletére igényt 
tarthat, gondosan mérlegeli. Az ekként szerzett tudo-
máshoz képest osztályozván aztán a kitűnő egyéne-
ket, mindegyiknek megadja az ő megillető tiszteletet. 

Egészen más a hamis közvélemény eljárása, 
mely amattól csak a műszókat kölcsönzi el, minek 
következménye aztán a fogalmak azon csudálatos 
összezavarása, melynek jelenleg tanúi vagyunk. 

Ha tehát a nyilvános életben egyvalakinek ne-
vét gyakran s dicsérőleg emlegetni halljuk, minde-
nek előtt szükséges tisztába jönnünk az iránt: a 
helyes vagy a téves közvélemény-e az, mely őt szár-
nyára vette? ezt pedig csak komoly vizsgálódás által 
tudhatjuk meg, amire a tömeg nagyjában képtelen, 
amiért is az arany borjú előtt ép oly tiszteletteljesen 
térdre borul, mint térdre borulna a valóságos Isten 
előtt ; — s ezen itélethiány az, mely a népvesztege-
tés és csalás gonosz mesterségét oly végtelenül meg-
könnyíti. 

A XIX-dik század mythologiáját emlitém az 

imént; járjuk be egy kissé emez újkori olympot, s 
tisztelkedjünk egynehánynál az ott fölös számmal 
található istenségek közül; — v a gy tán elég lesz 
egy is, de a leghirhedtebb — Garibaldi. 

Garibaldi József a két világ hősének nevét vi-
seli; ez jó hangzatu melléknév, melynek azon tagad-
hatatlan előnye van, hogy az azt kiejtő száját töké-
letesen betölti ; ha valljon megérdemlette-e vivője, 
azzal a „közvélemény" keveset törődik, elég hogy e 
szó sokat mond, ha mindjárt alap nélkül is. 

Arra nézve, hogy mit müveit Garibaldi Brazí-
lia- és Montevideoban, a tudósítások meglehetősen 
zavarosak ; biztonsággal csak annyit lehet belőlük 
kihalászni, hogy hősünk nem igen sokat tőn ott. — 
Guerilla-főnök volt s mint ilyen ütött és üttetett amint 
vat a hadi esély épen magával hozta, ugy látszik 
azonban hogy az utóbbi eset többször fordult elő. 
Lagura mellett megveretett a braziliaik, a Parana 
folyó és Goya mellett Brown tábornok által ; Salto 
mellett azonban, az olasz csapat élén ő nyomta visz-
sza az ellenséget; ennyi az egész, mi mindenesetre 
vajmi kevés, s mégis még legrajongóbb imádói sem 
tudnak felőle többet mesélni; — amiért is akkor midőn 
Amerikából haza jött, senkinek sem jutott volna 
eszébe őt az ott viselt dolgai miatt az újvilág hősei 
közé igtatni, — „az olasz csapat élén egyes alkal-
makkal kitüntette magát" — ez volt az egész amit 
akkor még barátjai is elmondtak róla, azon meggyő-
ződésben, hogy ez által tökéletesen igazságot szol-
gáltatnak neki. 

Az „uj világ" tehát már elesik a számadásból, 
lássuk már most, mit tőn az ó világban. 

A nagy forradalom alatt, 1848-ban Károly 
Albertnak ajánlá föl szolgálatait, de ez visszautasitá. 
Innen a milanói ideiglenes kormányhoz fordult, ahol 
szives fogadtatásra talált, s mely őt egy önkéntes 
csapat szervezésével bizta meg. De az események ro-
hantak, Károly Albert visszaveretvén Garibaldi is a 
még csak félig összeállított csapat töredékeivel a 
Svaiczba szorult, mely országnak kormánya fegy-
verletételre kényszerité. 

101 



> 98 « 

Midöa a római forradalom kiütött, Garibaldi is 
oda sietett, s ott egy-ideig a dictator szerepét játszá. 
Oudinot által megveretve az akkor föllázadt Velen-
czébe akart menekülni, mely tervének kivitelét azon-
ban az osztrák sereg megbiusitá ugy hogy drága 
életét csak nagy nehezen menthette meg. 

Az erre következő tiz esztendőt tétlenül tölté 
el, egész 1859-ig, midőn Cavour veté reá szemeit ki 
az ő segitsége által a forradalommal akart szövet-
kezni; első sorban ugyan Ausztria ellen, de minden 
esetre azon hátsó gondolattal, hogy adandó alkalom-
mal akkori hü szövetségese, Francziaország ellen is 
használja őt. 

Igy lépett a dictator ismét a nagy világ szinpa-
dára, de nem mint a rendes hadseregnek tagja, ha-
nem csak mint az „úgynevezett alpesi vadászok" ve-
zetője, mi eléggé bizonyítja, hogy Cavour a két világ 
hősének katonai tehetségeit nem fölötte sokra becsül-
hette. Szerencsétlenségére az események most má-
sodízben is akként fordultak, hogy a háborúnak 
vége lőn, mielőtt még az ellenséggel megmérkőzhe-
tett volna. 

Következett a siciliai expeditio. A forradalmi 
párt Garibaldit bizta meg az „ezer hős" vezetésével, 
mire ez csak tetemes ellenkezés után vállalkozott. 
Miként sikerült neki Siciliát meghódítani azt maga 
mondta el egy Londonban tartott meetingben : 
„Mundy, angol tengernagy segitsége nélkül soha 
sem tudtam volna Siciliában kikötni" — tudjuk pe-
dig hogy Mundy mögött Persano, az olasz tenger-
nagy állott, Persano mögött pedig Cavour pénze. 

Az 1866-i ismeretes hadjáratban, a vörösinge-
sek Tyrolban voltak, anélkül azonban hogy valami 
kitűnő hős tetteket követtek volna el. 

Ez Garibaldi József hős tetteinek rövid de lel-
kismeretes vázolata. Ismétlem, legrajongóbb tisztelői 
sem tudnak többet felőle; az elősorolás modorában 
lehet különbség, több kevesebb lelkesedéssel avagy 
költői szószaporitással történhetik az, a dolog veleje 
azonban mindig ugyanez maradt, sem több, sem ke-
vesebb, miáltal épen nem akarom tagadni azt, hogy 
személyes bátorsággal bír, csak hogy oly hősi tett, 
mint például a wagrami vagy austerlitzi épen nem 
fordul elő életében, de még olyan sem, mely csak 
távolról is a régi olasz condottieri egyik nagy mási-
kára emlékeztetné az olvasót; mindezekhez képest 
Garibaldi legjobb esetben valami szerencsés kalan-
dor, minek őt saját páholy-társa, Fanti tábornok is 
nevezé, ugy hogy csak a „közvélemény" szemfény-

vesztő játéka hasonlíthatja őt Caesar-, Nagy Károly -
Washington- avagy az első Napoleonhoz. 

De ez a közvélemény aztán föl is karolta vá-
lasztottját. A világnak legelső hadvezére és polgára 
ő, sőt még istenkáromló szójátékoktól sem riadván 
vissza, Messiásnak, a népek megváltójának nevezé 
el őt.*) Garibaldi è un dio" — orditá a dőre tömeg, 
midőn Yelenczébe a pápaság és a kath. vallás ellen 
százszor elmondott phrazisait még egyszer elmondá. 

A helyes közvélemény tisztában van magával 
azon hely iránt, mely Garibaldit megilleti; de ama 
másik egy félistent gyártott belőle saját házi haszná-
latára, a semmiből teremté őt, hazug koszorút fűzött 
halántékaira, legendákat költött róla, s ime — a so-
kaság vakon imádja. 

A legvisszataszitóbb az egész dologban az, hogy 
eme mesterséges lelkesedés nem csak az olasz félszi-
getre szoritkozik. Mindenütt találsz Garibaldi-
imádókat. Ha az olaszok ebbeli gyengéjét érteném 
is, azt még sem látom át soha, mit tett Garibaldi 
Francziaországért, mit Angol- és Oroszhon — mit a 
távoli Ázsia- és Óceániáért ; s ime ott is, mindenütt 
dicsérik, magasztalják az ő nevét; nincs nép, nincs 
nemzet, mely e bálvány előtt meg ne hajolna, nincs 
nyelv, mely dicsőségét ne hangoztatná. Melbourne-
tól Párisig csak egy név foglalkoztatja koronkint az 
újságírókat, e név: Garibaldi, s jaj azon kéznek, 
mely ezen annyira magasztalt kép árnyoldalaira 
mutatni merne. Ausztriában, mely ellen annyiszor 
forgatá kardját, melyről csakguny-, rágalom-, megve-
tés- és gyűlölettel beszél ; Ausztriában is vannak tisz-
telői nem kevesbbé mint Francziaországban, melyet 
holnap tönkre tenne, hogyha — módjában lenne. 
Angolhon a legnagyobb lelkesedéssel, a legfénye» 
sebb kitüntetésekkel fogadta, és egy ős aristokratikus 
herczeg nagy megtiszteltetésnek tartótra, midőn a 
nizzai kalandor hozzá szállott. Pedig alig van nem-

*) Midőn Garibaldi 1867-ben a Toscanában levő mon-
suminanoi fürdőbe jött, akkor a fürdők igazgatója, Tur-
chetti tudor, a sz. Mór es Lázár-rend lovagja az egyes köz-
helyeken a következő föliratokat alkalmazta. A n a g y k a p u n : 
„Mind azon népek vezére, melyek a polgári, politikai és 
vallásszabadságért küzdenek, vonulj be hozzánk. Városunk 
csekély ugyan és kisszerű, de nagy lészen és tiszteletre-
méltó, ha téged fogadhat keblébe. A „pokol" (enfer) nevü 
barlangban, melyben G. fü rdö t t : „Az ókorban Orpheus, 
Aeneas és Dante szálltak alá az alvilágra, ma te jösz oda 
oh győzhetetlen hadvezér ! Mily szép még a pokol is, mihelyt 
te teszed oda lábadat oh hős, — fényeskedik és ragyog úgy-
mint akkor, midőn a Megváltót, Krisztust fogadá! (Cor-
riere italiano 1867-i juniushó 22-én, 169. sz.) 
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zet, mely a többi iránt nagyobb lenézéssel sőt meg-
vetéssel viseltetnék mint az angol, alig van büsz-
kébb rátartóbb aristokvatia mint ugyancsak ismét 
az angol. 

Ekként zsarnokoskodik a hamis közvélemény 
minden országon és minden nemzeten, ekként tölti 
be szüntelenül haladást, polgárosodást emlegető csa-
lékony szólamával a dúsgazdagok palotáit s a kol-
dus kunyhóját, nem állván meg a tronusok lépcsői 
előtt sem. 

Elég mára ennyi. A mit Garibaldiról mondtam, 
ugyanaz ráillik a többi bálványok egész seregére, 
— ez a XIX. század mythologiája, mely a hazug-
ság bélyegét szembetünőleg hordja magán — ez az 
ő ismertető, megkülönböztető jellege. 

Ki ez a tiszteletreméltó ember? Oly egyén, ki-
nek élete egy folytonos harcz az erkölcsösség tör-
vényei ellen; ki ez a vértanú? egy kitanult áruló, 
ki egy pillanatig sem haboznék, ezer meg ezer ár-
tatlanok vérét ontani ; ki ez a dicső államférfiú ? egy 
oly ember, kinek sikerült lelkismeretét tökéletesen 
elnémítani, ki ma hirdetőjévé lőn azon ügynek, mely 
ellen tegnap még dühösen harczolt; ki ez a nagy 
iró? lapozd át müveit s látandod, hogy minden 
lapon az aljas szenvedélyeknek tömjénez, hogy a 
tömegnek tévedéseit s hibáit olcsó pénzért dicsőíti 
és magasztalja ! 

Ilyen anyának a gyermekei ezek ! Hornig. 

F ô 1 o s z i á s. 

A montpollieri püspöknek a genfi lelkésztársulat nyi-
latkozatára adott mérsékelt, szép válaszában fölemlittetik 
a föloszlás, mely felé a protestantismus rohanva halad. E r r e 
vonatkozólag egy másik franczía iró szintén kifejezést ad 
alapos nézeteinek, melyeket figyelem nélkül annál ke-
vesbbé hagyhatunk, minél nagyobb és súlyosabb érv me-
ríthető a beállott szakadozottságból azon tekintély szüksé-
ges voltára nézve, mely a hitbeni egységet egyedül biz-
tosithatja. 

A protestantismus, mondja Martin, decompositiojának, 
föloszlásának utolsó fokát érte el ; ez oly világos, hogy ma-
gok ezen sectának főnökei sem titkolhatják el többé. Néhány 
lélekben ugyan föntart ja még magát azon ker. igazságok 
által, melyek megmaradtak benne, do a protestánsok leg-
nagyobb részénél nem található már ogyéb, mint rationalis-
mus és nihilismus. Megnyugtatható állapot-e ez, vagy inkább 
nem szolgál-e u j és rémületes előjeleül az államot fenyegető 
veszélyeknek ? Szeretjük hinni, hogy ezen átmeneti korszak 
rövid tartamú losz. A becsületes lelkek pedig, ezek nagy 
számmal vannak a protestantismusban, ol fognak rémülni 
látva az örvényt, melybe az igazság sodortatik, és ők vissza 
fognak ehhez térni. A kath. hitgyözedelmeskedni fog Luther és 

Calvin tévelyei fölött, mint diadalmaskodott az arianismuson 
és számtalan más hamis tanon a történelem tanúsága sze-
rént. Az egyháznak mindig lesznek ellenei, mert mindig 
leendnek rosz, zaklató szenvedélyek, de nem lesznek többé 
protestánsok a régiebb értelemben. A küzdelem meg fog 
kezdetni a keresztény hit és a socialisticus, forradalmi meg 
tudományos tagadás közt. Korunk nem kedvező a vallási 
sectákra nézve. A közelgő általános zsinat benső meggyő-
ződésünk szerént nagy változást fog előidézni, és a béke 
meg leend adva a jóakara tú embereknek. 

Angolország szép példáját nyúj t ja az ős kath. hithez 
való visszatérésnek. Ha a megtérések nem is tömegesek 
éppen, de nem lehet tagadni, hogy nem múlik el nap, me-
lyen a katholicismus nagyobb és nagyobb tért nem foglalna 
el. A schismát és tévelyt a társadalom fejei kezdették meg, 
és éppen ők azok, kik által a megtérés kezdeményeztetik. 
A legemelkedettebb, legtanultabb szellemek nyi t ják meg a 
Romához visszatérők sorát, az aristocratia és a gazdagok 
nem késendnek követni őket. Mindaz, mi a legutóbbi válasz-
tások alkalmával történt, szerencsés jóslatnak látszik előt-
tünk. Végre pirulni kezdenek azon elnyomatás fölött, mely 
alatt Irland nyögött, és a jobb lelkek készek nemes, igazsá-
gos kárpótlást, elégtételt nyújtani . Az államegyház elveszti 
varázsát, és az egymással ellenkező secták természetes utjo-
kon haladnak ; ha majd megfutották a tévelyek körét, vissza-
térnek az igazsághoz. 

Németországban ép ugy, mint Angolországban, elré-
mülnek a lelkek, s visszatekintve az útra, melyet néhány év 
óta meg tettek, mintegy szédülés fogja el őket; visszamen-
niök lehetetlen ; ha előbbre haladnak, okvetlenül eljutnak 
a socialismus, rationalismus örvényéhez, és igy nincs más 
révpart, mint a kath. hit. Európában, ha csak Isten nem 
akar ja megengedni, hogy a régi barbariesbe sülyedjünk 
vissza, nagyszerű, megmérhetlen vallási mozgalmat remél-
hetünk, melyet számos mély gondolkodású, szentéletü fér-
fiak megjövendöltek, s melynek mi leendünk talán kivá-
lasztott tanúi. 

Az Egyesült-Államokban a kath. egyházhoz való 
visszatérés föltünöbb mint bárhol. Ennek okát a secták 
gyors decompositiojában is kell keresni, valamint a korlát-
lan vallásszabadságban és mellőzésében minden emberi tekin-
tetnek, mely szégyenteljes bilincs oly sok lelket tar t máshol 
fogságban. I t t senki sem pirul hiteért, és ha valaki tévhitét 
fölismerve attól eltér, semmi critizálástól sem tar that , telje-
sen lelkismerete szerént cselekszik, és ez elég, hogy lépése 
tiszteletben tartassék. Az érdek ingatagságának itt semmi 
befolyása sincs a keresztény meggyőződésre. 

Az amerikai nép mintegy 60 esztendő előtt majdnem 
egészen protestáns volt ; csak egy kath. püspök volt Balti-
moreban és néhány pap végtelen területen elszórva. Az első 
gyarmatok Angolországból jöttek, rajongó puritánok, kiket 
az üldözés elől menekülő quäkerek követtek ; hollandok és 
németek som maradtak el sokáig. Ekkor mintegy tuczatnyi 
cultus volt. Ma már lehetetlen őket megszámlálni, vagy 
tulajdonképen annyi féle van, a hány a templom. Uj cultusok 
föltalálói szüntelenül akadnak. Miûden neme a dőreségnek 
és képtelenségeknek, melyek angol-szász vagy német agy-
ban keletkezhetnek, megkísértetnek, valósittatnak az Egye-
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sült-Allamokban. Ugyanazon joggal, melylyel a protestan-
tismusról mondatik, hogy abban helye van minden vallásnak, 
el lehet mondani az Egyesült-Államokról, hogy azokban 
helye van minden tévelynek, minden vallási ábrándozásnak. 
A világon nem volt oly zűrzavar, mint itt van, a Bábel-torony 
idejétől fogva. Gondolj ki bármely vallási vagy socialis agy-
rémet, Amerikában sikerre számithatsz ; találkoznak, kik 
azt elfogadják, és életbe is léptetik. Az emberi szellem ott 
teljesen föl van szabaditva, és előidézett már mindent, mit 
előidézni e téren képes, elkezdve az anabaptistáktól, bapti-
sták-, quäkerek-, methodistáktól egész az universalistákig 
és mormonokig. Ugy hiszszük, tovább már alig lehet menni 
a tévely utjain. A kör egészen be van futva, és már érezhe-
tővé válik a visszatérés szüksége a kiindulási ponthoz. 

A látvány, mely ma szemeink elé tárul, igen fölbáto-
rító. Bizonyos lankadtság, fanyarság fogta el a lelkeket ; 
ösztönszerűleg egészségesb eledel után vágyódnak, mint a 
minő eddig nyújtatot t nekik ; szomjúhozzák az igazságot, 
és a katholicismus felé fordulnak, mely egyedül elégítheti 
ki őket. 

Az első bevándorlók protestánsok voltak, azután egy 
kis változás történt. Az éhségtől és az angoloktól egyaránt 
gyötrött irlandiak Amerikába mentek szabadságot és fön-
tartási módot keresni, ők lettek terjesztői a katholicisnius-
nak. Mindenütt ott találjuk őket, s habár a yankeek eleinte 
nem is használták őket másra, mit csatornáik ásatására és 
vasutjaik készitésére, csakhamar oly fontosságra emelked-
tek, hogy őket a számitásból ki nem lehetett hagyni. A né-
metek is, habár nagyobb részök protestáns volt, szép con-
tingenssel járul tak a katholicismushoz. 

Ma a kath. egyház, mely egykor oly igen megvetett, 
káromlott volt, teljes fényben ragyog változhatlan dogmái-
val, isteni moraljával, rendszerezett hierarchiával, szép, 
egészen imára alkotott templomaival, szemet és szivet egya-
ránt lebilincselő szertartásaival ; mivelt, buzgó, általánosan 
tisztelt papságával, iskoláival és jótékony intézeteivel, me-
lyek mind oly homlokegyenest ellenkeznek mindazzal, mi 
máshol észlelhető ; ez az, mi a protestánsokat is vonza, és 
oly sürückké teszi a megtéréseket ; nemcsak az együgyűek, 
a tudatlanok fogadják el a hitet ; hanem a tudósok, a gaz-
dagok és más cultusok papjai, kik közül többen már püspö-
kök és kath. missionariusok lettek. New-Yorkban egy igen 
nagy reményekre jogosító társulat alakult csupa megtértek-
ből, kik magokat paulistáknak, testületüket pedig paulista-
congregationak nevezik. 

Mint kezdetben a kereszténység magához édesgette 
a pogányság legmiveltebb, legünnepeltebb szellemeit, ugy ma 
a katholicismus megnyeri magának mindazt, mi a protestan-
tismusban szivre és értelemre nézve jó, nemes, emelkedett. 

A prot. igehirdetők, kiket a rajongás nem vakitott el 
végkép, beismerik, hogy ütött végórájok, mert vagy katho-
likussá kell lenni, vagy a barbárságba visszasülyedni. 

Nem rég egy massachusetti igehirdető keserűen pa-
naszkodott a romlottság felől, mely Uj-Angolország népeit 
megragadta ; pedig ez volt a puritánok szentélye ; de tanit-
mányuk gyümölcse az erkölcstelenség lett, divortium, a 
család megsemmisítése, a gyermekek féktelensége, és a leg-
rémitőbb materialismus. 

Dr. Ewer, a püspöki egyház igehirdetője szintén szo-
morúan rajzolja az állapotokat. O conferentiákat tartott a 
Krisztusról czimzett new-yorki templomban, és nyiltan ki-
mondja, hogy a protestantismus nem sikerült mü, föl is 
hivja sorsosait, hittársait, hogy komolyan vennék fontolóra 
az érveket, melyeket állítása mellett fölhoz. A kornak szeren-
csétlenségeit, a tömeges demoralisationak növekedését, a 
hitetlenséget, mely az egész országot elárasztja, ő nem tu-
lajdonítja a katholikusoknak, mint ezt mások szokták tenni, 
hanem egyenesen magoknak a protestánsoknak. Szavain 
mély szomorúság terül el, őszintén feltárja felekezetének 
sebeit, de nem tudja, hol keressen reájok orvosszert. Nem 
zajong a katholikusok ellen, sőt inkább méltánylattal emliti 
föl a jót, melyet nálolc föltalál ; irigyli iskoláikat, kórodái-
kat , jótékony intézeteiket, de azért épen nem ösztönzi hall-
gatóit, hogy térnének Péter hajójába ; sőt inkább ő maga is 
még telve van Roma elleni elő Ítéletekkel ; ő egyszerűen visz-
sza akarna térni a catholicismushoz, minő az kezdetben 
volt! „A protestantismus lejárta magát; mondja ő, ez tagad-
hatlan tény. Mily sokan lettek scepticusok, hitetlenek. Mi 
maradt még fön a régi hitből ? A dogmák mind egymás után 
elvettettek. Az ősök calvinistico-presbyterianusok voltak, az 
atyák congregationalisták, a fiak unitáriusok, az unokák 
parkeristák és hitetlenek lesznek. A rationalistáknak, ritua-
listák- és katholikusoknak van még alapjok, létezési okuk, 
a protestánsoknak nincs többé tartózkodási pontjok, szá-
mukra nincs locus standi. A biblia többé nem istenileg ihle-
tett könyv, nem is törvénytár már, hanem csupa emberi 
mü, melyből mindenki kimagyarázhat, mi neki tetszik." 

Dr. Ewer továbbá nyiltan kimondja, hogy „a prote-
stantismus nem képes kielégíteni a hivő sereg szükségleteit, 
mert végczélja az individualismus. A szeretet meghűlt a 
szivekben, helyét az egoismus, a büszkeség foglalta el, é s 

ha gyakoroltatik, a pharizeusok módjára történik az. A 
szegények nem evangelisáltatnak, többé nincs számukra 
hely az igen költséges protestáns templomokban. Ennél még 
roszabb az, hogy a nők, kiknek oly szép szerep jutott a ka-
tholikusoknál, a protestantismusban egészen ki vannak zárva 
a vallásos tényekből. Nincsen semmi befolyásuk a családra, 
nincs helyök a templomban, nem foglalkoznak gyermekeik 
nevelésével, nem látogatják a szegényeket, foglyokat és 
szenvedőket. A kath. egyház győzelmeinek nagy részét a 
nők közreműködésének köszönheti. Ha gyengék vagyunk, 
úgymond, tulajdonítsuk annak, hogy az erőnek ezen elemét 
elvetettük magunktól." 

Ewer értekezletei nagy sensatiot okoztak a különféle 
secták közt. Érveit nem lehet megezáfolni, de azért még sem 
akar ják elfogadni az egyedüli eszközt, mely által véget le-
hetne vetni mindezen sajnos bajnak. Egy protestáns lap 
fejtegeti Ewernek szavait, és azzal végzi, hogy legjobb 
azokat a feledékenységnek átadni. A protestantismus telje-
sen kudarezot vallott hitujitási czéljára nézve, nincs egyéb 
hátra, mint hogy oda térjen vissza, honnan kiindult. Nincs 
neki többé semmi létezési oka, ha csak nem a Roma elleni 
gyűlölség. Ez szolgál még némi összetartó kapocsul néhány 
secta közt ; azon Roma eléggé megismertette magát tettei 
által ; ott van a szép művészeteknek, tudományoknak hona. 
A szentatya a hatalomnak és erénynek teljében tűnik ott 
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fel, századunknak ő a legkiválóbb alakja. Az általános zsi-
natra való meghivás a világrenditő eseményeknek közepette 
mozgalomba hozta a különféle sectákat. A new-yorki He-
rald a leendő zsinat felől igen helyes czikket közölt. Föl-
hivja a tudós protestánsokat, hogy menjenek Romába azon 
alkalommal, és vegyék szemügyre a nehézségeket, melyek 
őket elválasztják a katholikusoktól, és melyek, ha tovább 
is fönmaradnak, a protestantismust menthetlenül megsem-
misitik, és saját hibáinak terhe alatt roskad megszaggatott 
épülete össze. — Mily modern theologiának hódol már nálunk 
is a protestantismus és mint aka r j a bukását szépiteni a tu-
dományokkali szövetkezés színével, földeritendjük saját 
vallomásából. 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PARIS. A „Monde" dee. 5-ki száma, következő két, 

Venillot Lajoshoz intézett és az „in partibus püspökök" 
zsinatrészi jogára vonatkozó levelet közli. Az egyik De la 
Fosse oratorianustól való s ekkép szól. „Uram ! Az imént 
olvastam önnek lapjában főt. Marét levelét, mely egy fontos 
jogi kérdést támaszt és melyet engedje meg, hogy rövid 
vizsgálat alá vegyek. Ugy látszik azt vitatja, hogy minden 
püspök — püspöki jellege erejénél fogva „elvitázhatlan jog-
gal" bír a zsinati munkálatokban részt venni. S ez épen azon 
elvi kérdés, melyet meghányni szándékom. 

Tagadhatlan, hogy minden püspöki jurisdictioval biró 
püspöknek joga van erre, és hogy az egyház feje tartozik 
őt annak gyakorlására meginni. „Hogy valamely zsinat 
egyetemes legyen, úgymond Suarez (de Fide t. I. Disp. XI . 
Sect. I I . nr. 2.) magában véve (per se) szükséges, hogy a 
meghivás átalános legyen, vagyis, hogy az összes püspökök, 
kik pásztorkodnak és jurisdictioval birnak, amennyire lehet-
séges meghivassanak." 

Igy áll-e a dolog a jurisdictio nélküli püspökökkel, 
k ik majd „annularis" — majd „titularis" majd „in partibus" 
püspököknek szoktak neveztetni ? A jeles hittudós (Suarez) 
igy teszi fel a kérdést és reá ekkint felel : a mi az annularis 
püspököket illeti, ezek kétségkivül meghivathatnak a zsi-
natra és azon szavazatjoggal élhetnek. De magában véve 
(per se) ez épen nem szükséges, minthogy nem birnak püs-
pöki jurisdictioval. Es ' a szokás ugy hozza magával, 
hogy meg nem hivatnak. (De Fide t. I. Disp. XI . Sect. 
I. nr. 18.) 

Szintez Melchior Canus véleménye az annuláris püs-
pökök, csakúgy mint a közpapok, nem birnak joggal meghi-
vatni a zsinatra, minthogy minden ügyek, melyek a zsinaton 
végeztetneknem az egyházrendiKordinis) hanem a joghatósági 
hatalom (potestas juriisdictionis) erejében végeztetnek. Va-
lóban jurisdictio nélkül senki sem ítélhet, senki sem gyako-
rolhatja a kőtő vagy oldó hatalmat. Már pedig bizonyos, 
hogy a zsinatilag egybegyűlt püspökök teendője abban ha-
tározódik, hogy vagy az erkölcsök javi tására irányló fe-
gyelmi törvényeket szabjanak a népeknek vagy a hitbeli 
kérdések fölött Ítéljenek ; s mindezt nem tehetik h a n e m h a 
a kötő- és oldó hatalom erejében (de Locis theol. L.V. c. 2.) 

Igy ta r t ja ezt Bouix is tudós értekezésében „Ds Episcopo, " 
a hol szintén Canus szavait idézi véleménye támogatására. 

Már most egy másik kérdés támad : feltéve, hogy ezen 
„annularis püspökök" az apostoli szentszék kedvezményé-
nél fogva meghivatnak a zsinatra, határozó (deliberativum) 
vagy tanácsadó (consultativum) szavazattal fognak-e birni ? 
Ezen kérdést teszi fel Régnier „az egyházróli" értekezésé-
ben, mely aligha fog arról gyanusittathatni, hogy a püspök-
ség jogait meg akarná szorítani. „Van-e minden püspöknek 
elöntő szavazata a zsinaton? E kérdés merül fel mind az 
„in partibus" — mind „az eretnek és szakadár püspököket 
illetőleg." Mire azt adva feleletül, hogy semmi kétség sem 
lehet azon „in partibus püspökök" iránt, kik valamely hi-
tetlen ország missiója élén állnak, miután ezek alattvalók-
kal b i rnak, kik fölött valóságos püspöki jurisdictiót gyako-
rolnak ; — ekkint folytatja : azonban a mi azon „in parti-
bus püspököket" illeti, k ik nincsenek a hitetlenek térítése 
körül alkalmazva, a hittudósok nincsenek egy értelemben. 
Igen tekintélyes szerzők (gravissimi auctores) tagadják 
tőlök a jogot határozólag ítélhetni akár részleges (particu-
lare), akár egyetemes (generale) zsinaton; hivatkozva arra, 
hogy e püspököknek sem alattvalóik, sem joghatósági gya-
korlatuk (exercitium jurisdictionis) nincs, mely mégis szük-
ségkép megkívántatik „Quod tamen exercitium ad judicis 
obeunda munia, omnino requiritur." (De Eccla Christi P . I. 
sect. I II . ) 

Bizonyára ezen elvekkel egyezőleg történt, hogy 
XII I . Benedek pápa, midőn 1725 Rómába tartományi zsi-
natot gyűjtött , ebből kizárta a tartomány „tisztán titularis" 
püspökeit, mikint azt XIV. Benedek pápából (De Syn. 
dioec. L. V. cp. V. nr. 3) tudjuk, ki ekkint szól „mi részt 
vettünk e zsinaton, mint egyszerű kanonisták, nem padig, 
mint Theodosia érseke, jóllehet ezen egyház czimét visel-
t ü k ; — mert az egyszerű „titularisok" abból k izáratának." 

Különben ezen nagy pápa is szintúgy azon nézetben 
van, hogy a döntő szó (suífragium decisivum) az episcopalis 
vagy quasi-episcopalis jurisdictio gyakorlatához van kötve, 
amint az az idézett mü 13 könyvének 2 fejezetéből, ahol 
a zsinati aláirókról szól, következtethető. „Jóllehet hajdan 
a püspökök ildomosságára (diseretio) volt hagyva közpa-
pokat, sőt még diakonokat is bocsátani a tartományi zsina-
tokra ; később mégis csupán az apátoknak engedtetett 
„suífragium decisivum", úgymint , kik quasi episcopalis 
jeghatósággal birnak. — És nem is csodálandó, hogy ez 
előjog megadatott ezen apátoknak, miután ők, akár privi-
légium, akár szokás erejénél fogva joggal bir tak még az 
egyetemes zsinatok munkálataiban is részt vehetni 
Hogy elejénte egyedül a püspököknek volt döntő szavok, 
ez onnét magyarázandó, mert kizárólag ők kormányozták 
a népet. . . . Utóbb ugyanazon oknál fogva ezen előjog ki-
terjesztetett az apátokra, mert ők is saját alattvalókkal 
birtak, kiket kormányzának. Ezér t történt, hogy az apá-
tok, sőt ugyanaz oknál fogva, a szerzetesrendek átalános 
főnökei is aláirták a florenczi és trienti zsinatok határoza-
tait. Ha XIV. Benedek szerént a döntő szavazat a püspö-
köket, apátokat, sőt még a szerzetesrendi főnököket is a 
kormányzat gyakorlása végett (propter administrationem 
subditorum) illeti meg ; ha e döntő szavazat némileg nem 



egyéb, mint a joghatósági hatalom folyománya : nem vilá-
gos-e, hogy ezen jogot nem igényelhetik a tisztán „titularis 
püspökök", kik XIV. Benedek szavai szerint „sunt pote-
statis usu et jurisdictionis actu et exercitio penitus spo-
liat i" ? 

Mindezekből kettő következik: 1. hogy a jur isdic t io 
nélküli püspökök, milyenek az „in partibus-beliek", k ik 
nem hitküldérek egyszersmind, nem birnak „elvitázhatlan 
joggal" részt venni a jövő zsinaton ; s hogy az egyház feje 
nem köteles azokat meghivni, 2. hogy ha a szentatya meg 
is hivja őket a zsinatra, — semmikép sem bizonyos, hogy 
azon, döntő szavazattal birnak. 

„Különben, — jegyzi meg néhány nappal utánküldött 
egy másik levelében Do la Fosse atya, — az iménti levelem-
ben Írottak, szabályaink és az oratorium szokása szerint 
csupán személyes meggyőződésemet fejezik ki." 

II . A másikat szintezőn kérdésben, ugyancsak Veuil-
lot az ,Univers' szerkesztőjéhez, Méric Illés oratorianus in-
tézi nov. 24-röl. „Uram ! A közeli egyetemes zsinat alkal-
mából egy kérdést idéztek fel, mely régóta foglalkodtatja a 
kanonistákat. A kérdés ez : van-e joguk az in partibus püs-
pököknek részt venni a zsinat munkáiban ? 

XVI . Gergely, Bolgeni, Ferraris, Bellarmin, Fagnan , 
Phillips és egyéb tudós kanonisták elismerik e jogukat . 

A hittudósok, amint tudja ön, két nemét különbözte-
t ik meg a jurisdictionak : az egyikét, mely egyetemes, és 
közvetlenül adatik Istentől a püspököknek consecrátiójok 
és a püspöki testületbe való beléptük pillanatában ; s egy 
másikat, mely különleges és a pápa által „virtute clavium" 
adatik a püspököknek. Az „Ordinarius püspök" jurisdi-
ctioja valamely hitetlenek által lakott megyében lenne 
gyakorlandó. 

XVI. Gergely, pápasága alatt ismételten kinyomatott 
müvében azt állitja, hogy az in partibus püspökök helyet 
foglalhatnak az egyetemes zsinatban. Szavai ezek. „A tudós 
Bolgeni az egyetemes és részszerü jurisdictio nevezete alatt 
különbséget tesz : a szavazati jog között ( jus suffragii,) me-
lyet a püspök, mint az egyház tagja bir — és a kormány-
zati jog között ( jus regendi). Ugyanazon szerző világosan 
kimutat ja , mikép az elsőnemü jurisdictiot a püspökök köz-
vetlen az Istentől veszik ugyan, de az nem elégséges a kor-
mányzásra, — melyhez a jogot az egyháztól a pápa mint 
annak feje által nyer ik ; s e megkülönböztetést oly nagy 
eruditioval magyarázza és vi tat ja , melyre itt részletesben 
ki nem terjeszkedhetünk. Megjegyzi, hogy már a IV. század 
óta szokásban volt püspököket szentelni „ad honorem", 
a milyenek voltak Sozomén tanúsága szerént Barses, Eulo-
gius és Lázár , kik püspökké szenteltettek anélkül, hogy 
valamely egyházmegye kormányzatával bizattak volna meg, 
jóllehet a püspökség jellegével bir tak s mint ilyenek a zsi-
natban résztvehettek. Ugy, hogy mindenkor különbség té-
tetett a a „potestas ordinis" között, mely az általános juris-
dictio — és a „potestas gubernii" között, mely egyedül a 
tulajdonképeni potestas jurisdictionis (XVI. Gergely Tri-
omphe de l'église et du Saint-Siège. Migne p. 822.) 

(Vége köv.) 

K O N S T A N T I N Á P O L Y . Többször felemiitettük a 
bolgár-egyháznak a konstantinápolyi patriarkátóli függet-
lenitésére vonatkozó törekvései ügymenetét , s legutóbb 
(lásd e. é. 1. sz.) megérintettük azt is, hogy a Porta erre 
nézve kétféle tervet ajánl elfogadásul, melyeket is a külügy-
miniszter legközelebb az oekumeni pat r iarka elé terjesz-
tett. Erre a pa t r i a rka következő levélben válaszol: 

„Megkaptuk magasságod „tezkéré"-je (levele) kísére-
tében ama két u j tervezetet, mely a bolgár viszály kiegyen-
lítését czélozza. E tezkéré-ben magasságod kimondja, mi-
szerint ezen két ajánlott tervezet sem az oekumeni 
pa t r ia rka tus jogaira, sem az egyházi kanonokra, sem egy-
átalán a vallásra nézve semmi sérelmest nem tartalmaz. S 
hogy azokat magasságod annál hathatósban ajánlja, meg-
jegyzi azt is „hogy amily szükséges a graecoromán (?) pa-
t r ia rka jogait, kiváltságait és szabadalmait sértetlenül fen-
t a r t an i : szintoly szükséges megóvni mindazon többi enged-
ményeket is, melyek a birodalom egyéb alattvalóinak, val-
lásuk szabad gyakorolhatása végett, megadattak." Valóban 
bölcs és felbátorító szavai ezek egy felvilágoáult atyai kor-
mánynak, mely előrelátó gondoskodásával a birodalom ösz-
szes alattvalóit kivétel és különbség nélkül ő Felsége a sul-
tán egyiránt szeretett gyermekeiül tekinti és átkarolja. De 
engedje meg magasságod tiszteletteljes bizalommal kijelent-
hetnem ; miszerint ezen bölcs és magában véve^ igazságos 
elvek a jelen esetre nem alkalmazhatók. 

Először is ő császári felsége magaá kormánya, való-
színűleg nem tudván azt, hogy valamennyi ogyházi kérdés 
egyszersmind vallási is : ugy vélekedik, hogy a bolgár vi-
szály nem vonatkozik a vallásra, — a vallás alatt kétség-
kívül csupán a dogmát értvén. 

Kénytelenek vagyunk tehát mind illetékes voltunknál 
mind pedig szent kötelességünknél fogva tudomásul adni, 
hogy minden az egyház alkotmányára és a kanonokra vo-
natkozó kérdés egyszersmind vallási kérdés is; és hogy 
következőleg mindaddig mig elismertetik, hogy valaki mint 
orthodox keresztény egyházunkhoz tartozik : nem lehet sé-
relem nélkül eltérni az apostoli és zsinati kanonoktól, ha-
nem ugy kell azokat tekinteni mint Isten szavát, minthogy 
az egész orthodox egyháznak ünnepélyesen vallott hit-
czikke az, miszerint az apostolok és az egyetemes szent 
zsinatok Istentől inspiráltak (!) *) 

*) IV. Oekumeni zsinat 1. kán. „Elhatároztuk, miszerint vala-
mennyi zsinatok szent atyái által alkotott kanonok teljes erőben és ér-
vényben maradjanak." 

VI. Oek. zsinat 2. kán. „A szent zsinat elhatározta, hogy a szent 
és üdvözült atyák, a mi elődeink által a lelkek üdvére jónak itélt és 
szentesitett kanonok ezután is változatlanul érvényben maradjanak. A ki 
erre nézve ujitást kisérleni vagy valamely zsinati kánont eltörölni meré-
szelne, az ezen zsinat által szabott büntetés alá esik." 

VII. zsinat 1. kán. „Az egyháziak megkülönböztető jelvényei- és 
azok kötelességeire vonatkozó rendeleteket, melyeket a kánoni szabályok 
megállapítottak készségesen és örömmel elfogadjuk. Ennélfogva szigorún 
megtartandjuk a szent kanonok rendeleteit ugy, mint azok akár az apos-
tolok — a Szentlélek eme harsonái — által, akár a VI. e végre egybe-
gyűlt tartományi zsinatok által, akár szent atyáink által elénkbe adatnak. 
Mort mind e tekintélyek a Szentlélektől megvilágittatva határoztak a lei-
kok üdvére." 
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E kérdés tehát nem tárgyaltathatván s nem oldathat-
ván meg máskép, hanem ha az apostoli és zsinati kánonok 
értelmében világos, hogy már csak ennélfogva is a vallás 
körébe tartozó. 

Ennélfogva ezen megoldási javaslatok világosan ellen-
kezvén a szent kánonokkal, következik, hogy ép ugy ellen-
keznek magával a vallással is. 

Ezen érv egymaga is eléggé igazolja az orthodoxok 
és egyetemes egyház méltó sajnálkozását, melyet a császári 
kormány előtt kifejezni el nem mulaszthat. De azonfelül e 
két javaslat önmagában tekintve is nem csak az egyház 
kánonjaival, hanem a kereszténység lényegével és szellemé-
vel, vagyis — annak hittanitmányával, dogmájával is el-
lenkezik. Mert minden orthodox keresztény, ki magát or-
thodox egyházunk valódi hivének vallja, szükségkép köte-
leztetik az egyház egyéb dogmáin kivül vallani az „egy — 
egységes anyaszentegyházat" is. Már pedig az egyház csak 
ugy egy, és vallatik ilyenül a hivek által, ha valamennyi 
igazhivők a föld bármi részét lakják is, változatlanul ugyan-
azon dogmákat vallják, ugyanazon ritust követik, és ugyan-
azon egyházi kormány által igazgattatnak, mely főbbpontjai-
ban a szentirásban körvonalozva az apostoli és zsinati ká-
nonok által bővebben ki van fejlesztve azon lelki vezetők 
által, kiket ugyan e kánonok olyanokul határoznak. Mihelyt 
az orthodox hivek bármely része eltávozik a szentírás és az 
egyházi kánonok rendeletétől : e rész már különvált az or-
thodox egyháztól — és ettől külön, „az egységtől" elvált, 
felekezetet képez. 

Minthogy pedig a szóban forgó javaslatok oly egyház-
kormány felállítására irányulnak, moly egyenesen ellenke-
zik a szentirás elveivel és a szent kánonok által megállapí-
tott módozattal : tagadhatlan, hogy e javaslatok külön az 
— „egy és egységes egyháztól" elvált egyházat czéloznak 
létrehozni — s mint ilyenek ellenkeznek az evangelium és 
az isteni hit tanitmányával. 

A mi azt illeti, hogy „valamint egyfelől az oekumeni 
patriarkátus jogait és kiváltságait, — ugy más részről az 
összes alattvalók szabad vallásgyakorlatát is egyképen 
szükséges megóvni s biztosítani", mi nem akarunk ezúttal 
annak megvizsgálásába bocsátkozni, valljon a patriarkátus 
jogai és kiváltságai nem sértetnek-e meg márcsak ezen ket-
tős javaslat felállítása által is ? Inkább csak a vallás-gya-
korlat szabadságát tar t juk szem előtt, melyet ő Felsége va-
lamennyi nem muzulmán alattvalóinak is megadott s mely 
ezeket irányában mély hálával tölti el. E vallásszabadság 
értelmében mindnyájan, községek és egyesek, lelkismeretük 
sugallata szerint követhetik azon vallást, melyet akarnak 
és azt nyilvánosan is gyakorolhatják. 

Más részről azonban tagadhatlan, hogy bármely nem-
zetnek vagy egyénnek, addig mig azon válláshoz tartozik, 
melyben született vagy később választott, — nem állhat jo-
gában tetszés szerint megváltoztatni annak szabályait, szer-
tartásait és alkotmányát ; sőt ellenkezőleg tartoznak ahhoz 
mindenben változatlanul ragaszkodni és vallásszabályait 

Basilicorum L. V. tit. 3. cap. 2. „Rendeljük, hogy a hét oekumeni 
szent zsinat egy házilag alkotott és szentesitett kanonjai törvényekül te-
kintessenek, mint melyeknek a szentírást illető dogmáit elfogadjuk és 
kanonjait törvényekkint követendjük." 

követni ugy a mint azokat ezen vallás többi hivei követik és 
megtartják, csakúgy, mikép minden alattvaló köteles hiven 
és tántoritlanul megtartani az államnak törvényeit, melyhez 
tartozik. 

Nem vallásszabadság az a mit a bolgárok akarnak , 
midőn, mialatt magokat orthodox keresztényeknek, a keleti 
orthodox egyház tagjainak vallják, — önkényleg változ-
tatni akarnak ennek törvényein és szabályain s e czélra, 
elég különösen, a cultus-szabadság örve alatt a császári kor-
mány támogatásához folyamodnak, — jóllehet e szabadsá-
got valamennyi vallásbelieikkel együtt teljesen élvezik. Nem, 
nem a lelkismeret szabadságáról van itt szó, mert hiszen 
vallásukat nem akar ják megváltoztatni ; nemis kultussza-
badságról, melytől soha meg nem fosztattak : hanem a val-
lás felforgatásáról és megsértés érői azon összes népek sza-
badságának,kik ezen orthodox vallás iránt érdekelve vannak. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Manuale Sacerdotum. Collegit, disposuit et edidit P. Jo-

sephus Schneider. S. J. Superioribus approbantibus. 
Editio quinta. Coloniae, Bachem, 1868. 12. XXIV. 

et 827. pagg. 1 % Thlr." 

„Manuale Clericorum. Collegit, disposuit et edidit P. Jo-
sephus Schneider S. J . Superioribus approbantibus. 

Ratisbonae, 1868. Pustet 12. VIII . et 773. p. 
1% Thlr." 

(Folyt.) 

Ennélfogva a mellett, hogy huzamosabb gondolkodás 
és érett megfontolás gyümölcse a munkálat, sok olyatén 
tárgy is jő elő benne, melyet már mások elébb leírtak ; mi-
vel az utódok szemmel tar that ják és hasznosítják mindazt, 
mit az elődök föltalálának, először leirának. 

Név szerént ekként segedelmére valának a t. szerző-
nek bold. Canisius, Nacatenus, Merlo-Honstius, Ámort stb., 
e tárgy körül oly sok szép érdemet szerzett jeles írók. 

Igy tehát ezeknek és más kitűnő férfiaknak szövét-
nekül szolgálása mellett oly szándékkal irt dolgozat áll 
előttünk, melyre nem ok nélkül fordíthatjuk figyelmünket. 

A mü tartalmának ismertetésére áttérendök, mond-
hatjuk, hogy a sz. a helyes rendre mindenütt gondosan 
ügyelt, mint azt csak futó pillantás is eléggé föltiinteti. A 
helyes rend czéljából müvét ugy osztályozá, hogy az két fő 
részre szakad. 

Az elsőben, tudnillik az ,asceticai'-nak (Pars I. 
Ascetica) 1—498. lap-ig nevezett részben adja elő az 
1) Instructiones (1 — 211. 11.) 2) Preces et exercitia devotio-
nis (211—498. 11.) Az első rész tehát két szakaszra osz-
lik. Szó van ezekben a többi között a papi állapot ma-
gasztosságáról, az erre hivatottság ismérvéiről, az erkölcsi 
tökélyre való törekedésről, a papnöveldékről, és a bennök 
kellő lelki gyakorlatokról ; az imáról és lelkismeret-vizs-
gálásról, a gyónásról, miséről, az imádandó oltáriszent-
ség látogatásáról, az épületes olvasmányok körüli eljá-
rásról ; valamint a boldogságos Szűz iránti kiváló tiszte-
letéről és a kisértések leküzdésmódjáról. 
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Azon czikkben, melynek „De visitatione ss. Sacra-
menti" a czime a t. sz. igy szól egyebek között : 

„Moyses aliquando glóriám gentis suae praedieans „nec 
est," inquit „alia natio tam grandis, quae habeat deos ap-
propinguantes sibi, sicut Deus noster adest cunctis obsecra-
tionibus nostris" (Deut. 4, 7.) 

Quid, quaeso, dicturus fuisset Moyses, si pro umbra, 
quam adeo venarabatur , rem et veritatem ipsam in ecclesia 
nostra vidisset inter nos assidue commorantem ? Sed quid 
dicere, quid cogitare debent clerici, quia dei familiari ipsius 
consuetudine utuntur ? Certe, non est alia natio, nec alia 
hominum conditio tam grandis, tam honorata, tam beata, 
quae habeat talem ac tantum Deum sibi ita propinguum ? 
Sed quid inde ? Nonne aequum est, ut ipsi iugiter assistant ? 
Quod quia fieri non potest in hac vita, certe convenit, ut 
frequentes compareamus tamquam aulici coram Domino 
nostro, obsequiaque ipsi praestemus, et tamquam filii piis-
simi ad patrem amantissimum, imo amicum fidelissimum 
quam saepissime recurramus et in omnibus ad ipsum con-
fugiamus. Hinc viget in quovis Seminario pia consuetudo, 
sanctissimum Saeramentum saepius per diem visitandi ; 
quam ut assumas, postulat fides. 

„Beati viri tui, aiebat regina Saba ad Salamonem et 
beati servi tui, qui stant coram te semper, et audiunt sapien-
tiam tuam" (3. Reg. 10, 8,) ; sed multo beatiorés sumus nos, 
qui Deum nobis in templis nostris praesentem omni, qua vo-
lumus hora adorare et venerari possumus. Haec credimus, 
haec etiam alios mox docebimus, et tarnen usque adeo tempore 
captivamur, ut dies abeant, quin a meridie Deum nostrum, 
cuius servitio nos consecravimus, — devotionis causa adea-
mus. Quantus pudor ! certe ipsi gentiles nos in iudicio con-
fundent, idola sua maiore cultu prosequentes, de quorum 
uno rege Babylonis scribitur : „erat idolum apud Babylo-
nios, nomine Bel; rex quoque colebat eum, et ibat per 
singulos dies adorare eum" (Dan. 24, 3.) „Regina Au-
stri surget in iudicio cum viris generationis huius et con-
demnabit illos, quia venit a finibus terrae, audire sapientiam 
Salamonis; et ecce plus, quam Salamon hic" (Luc. 11, 31). 
— O Domine, quis non ingemiscat, si videat ecclesias tuas 
desertas, altaria tua derelicta, dum interim principes huius 
mundi numerosa famulantium turba stipentur, et aulae et 
palatia illorum frequentissimo hominum concursu glorian-
tur ? — Qualis confusio pro nobis : omnes alias aedes potius 
adiré delectat, domum Dei solius adiré taedet nos.— Currunt 
multi (etiam devoti alias clerici) ad diversa loca pro visi-
tandis reliquiis Sanctorum, et ecce : tu praesens es apud me 
in altari, Deus meus, sanctus sanctorum, creator hominum, 
et Dominus Angelorum ; et ego tibi vel unius horae quartam 
partem dare recuso ? ubi fides mea ? ubi honor tibi debitus ? 

(Folyt köv.) 

VEGYESEK. 
— A fm. herczegprimás körlevelét a szentatya arany-

miséjéről és a magyar főurak fölhivását közlendjük. 
— Az egri jó példa első nemes utánzásra a csanádi 

megyében talált. Előfizetési fölhivást kaptunk a „Csanád" 
egyházmegyei közlönyre, mely jövő martiustól kezdve 
Temesvárt minden hó elején i y 2 2 iven fog megjelenni. Elő-
fizetési ár egész évre 2 fr t ; félévre 1 frt . Felelős szerkesztő 
s kiadótulajdonos dr. K u n László ; az előfizetési pénzek 
Temesvárra a papnöveldébe küldendők ily czim alatt : A 
„Csanád" kiadóhivatalának. Mindez igazán örvendetes 
mozgalom a katholicismusnak kopárulni kezdett mezején ; 
lesz erő, képesség és egynek másnak visszavonulása semmi 
hézagot sem hagyand maga után. 

rr 
— O szentsége P e r g e r János kassai püspök ő mlgát 

romai gróffá, pápai trónállóvá ; A r o s s y József kassai nagy-
prépostot pe;dig házi praelatussává kegyeskedett kinevezni. 
(Magyar Állam.) 

— Antonelli bibornok a freiburgi helynökhez intézett 
reseriptumában értesité őt, hogy ő szentsége tekintetbe ve-
vén az érseki szék betöltésének halasztását, a káptalani hely-
nököt megillető minden jogokon kivül megengedi neki, hogy 
megtartva a megtartandókat plébániái javadalmakat ado-
nyozhasson, valamint betölthesse azon javadalmakat is, me-
lyeknek adományozása bár mily czim alatt az érsekhez 
tartozik. 

— A „Daily News" gáncsolja Russetnek azon javas-
latát, mely szerént az ir angolegyháznak 560,000 font sterl. 
rugó jövedelméből 360,000 font az Irlandban levő három, 
tudnillik kath., presbiteriánus és szabad-protestans egyhá-
zak közt egyenlőn osztassék föl; a fönmaradó 200,000 font 
pedig a földmiveléí javítására fordittassék. Az emiitett újság 
ily fölosztást azért ostromol, mivel ekkép ötödfél millió ka-
tholikus 700,000 protestánssal tétetnék egyenlő vonalra, mi 
természetesen igazságtalanság. 

— E napokban utazott Alzog tanár Romába részt 
veendő a concilium előmunkálataiban. Az egyetemi kath . 
ifjúság fáklyásmenettel tisztelte meg á távozni készülőt és 
500 frankot kézbesitett neki, hogy hódolata jeléül adná át 
a szentatyának e szeretetadományt. 

— K ü b e l püspök febr. 1-én állott a törvényszék előtt. 
Teljes püspöki diszöltönyben ment a törvényszék elé, hol 
kijelentette, hogy a világi törvényszéknek illetékességét 
nem ismeri el tisztán egyházi ügyben. O Strohmayert nem 
mint hatósági személyt, hanem mint a kath. egyház tagját 
intette kötelmeire, és csak miután haszontalan volt minden 
intelem, és ekkép Strohmayer tettleg maga magát válasz-
totta el az egyháztól, mondotta ki ellene az excommunicatiot. 
Ha Strohmayer sértve érzi magát, szabadon folyamodhatik 
a szentszékhez. Egyébiránt ügyét védőre fogja bizni ; ezu-
tán a vádlott elbocsáttatott. 

— Innsbruckban is előadták azon sértő szindarabot, 
melyben szerzetesekké öltözködött katonák csempészik 
be magokat egy nőkolostorba, és ott garázdálkodnak, 
sőt a gyónást is nevetségessé teszik ; sokan elhagyták 
a szinházat látván az egyházi intézmények szemtelen ki-
gunyolását. Es talán betiltatott jövőre a darab? Nem, a hely-
tartó a darab ismétlésekor rendszabályokhoz nyúlt, hogy a 
darab megzavarás nélkül adathassék ! ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétaBer : 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 (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, február 17-én. 14, 1. Félév. 1869. 

TARTALOM : Primás ő herczegségének a pápa arany-
miséjére vonatkozó körlevele. — Fölhivás. — Ecclesia a 
statu, statusque stb. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

Prímás o herczegsqfcénëk ;i pápa 
aranym is éj órc vonatkozó körlevele. 

Qui asperis his temporibus Ecclesiae navim, per 
aequoreos fluctus, tempestatesque sonoras jactatam; 

admirabili sapientia , et invicta animi fortifudine 
gubernat, Sanctissimus Dominus noster, Pius Papa IX. 
die 10. mensis Április h. a. Deo favente annum sacer-
clotii sui jubilaeum complebit. 

Sentiunt omnes non dégénérés Ecclesiae filii 
vitám Fii IX. quo est diuturnior, eo esse Ecclesiae 
catholicae utiliorem, ac iccirco nihil exoptant magis, 
nihilque Deum obtestantur vehementius, quam ut 
ille diutissime vivat. 

Recursum proinde quinquagesimum diei. qua Bea-
tissimus Pater sacerdotio inauguratus primam Deo ho-
stiam sanctam ac immaculatam litavit, sicut a magno 
Dei munere repetunt : itamagnisgaudiiscelebrare ge-
stiunt, gratias acturi Deo misericordiarum, cum quod 
divini spiritus instinctu talis in Pio IX. Ecclesiae 
obtigerit supremus Pastor, amplissimis gratiae donis 
cumulatus, in arduis fortis et constans, facilis uni-
versis, profüsus in pauperes, in calamitatos miseri-
cors, omnibus omnia factus; tum quod tanti Ponti-
ficis gubernio Ecclesiam tamdiu frui voluerit. Grra-
tiarum actioni jungent preces easque ferventes, qui-
bus Deum deprecabuntur, ut sanctissimi senis vitám 
omnium laborum ac aerumnarum genere exercita-
tam atque inexhaustam quasi irruentium undique 
curarum ac sollicitudinum segetem, porro conservet, 
protegat, prolonget. 

Erit profecto dies illa toti Ecclesiae felix ac 
jucundissima ; nullae enim sunt diífusae per omnem 
terrarum orbem Ecclesiae partes, quae non aposto-
lica Pii IX. sollicitudine regerentur, atque per fe-

stum ea die agendum Pastoris honor simul celebra-
bitur gregis. S. Leo. 

Cum nos quoque his amoris. pietatis ac fidelita-
tis sensibus animemur, in participatione sanctae diei 
illius laetitiae nostris partibus carere, aut deesse nec 
volumus, nec possumus. Praesentium itaque vigore 
disponimus, ut die 11. mensis Április i. e. Dominica 
II. post Pascha, in Cathedrali, ac Collegiatis, nec 
non omnibus parochialibus ac Religiosorum Eccle-
siis Missa solemnis celebretur cum „collecta pro 
Papa," et in fine Missae decantetur Hymnus Ambro-
sianus „Te Deum," praemonito praecedenti die Do-
minico ex ambone fideli populo, eodemque de causa 
solemnitatis edocto. Nostrum erit procurare, ut piis-
sima sensa votaque nostra, item V. Cleri et fidelis 
populi ad Suam Sanctitatem perferantur. 

w Nostis, quia legistis VV. FF. et FF. Catholicos 
ubique locorum illud iniisse consilium, ut suam pie-
tatem erga Summum Pontificem, Sacerdotii sui jubi-
laeum agentem, filialis caritatis fructibus etiam 
comprobarent. Sciunt nempe Beatissimum Patrem, 
ob earn, quae humeris ejus imposita est, omnium 
Ecclesiarum sollicitudinem, multis ac magnis premi 
indigentiis, quibus ditionum suarum maxima, floren-
tissimaque parte iniquissime spoliatus respondere 
nequit, nisi caritativis filiorum suorum subsidiis ad-
juvetur. Hujnsmodi subsidia conferre ac conflare 
nec nos morabimur. Itaque Vobis, atque curae ve-
strae creditis fidelibus dictum putetis illud S. Pauli 
(2. Thess. 3. 13.) „nolite deficere benefacientes," 
item illud : „beneficentiae et communionis nolite 
oblivisci" (Hebr. 13. 16.) Versentur Vobis ob oculos, 
alias Vobis recensita, illustria ilia, prorsusque regalia 
bénéficia, quae teste história Summi Pontifices in 
Patriam nostram munificentissima manu profude-
runt, itt illi laboranti subvenirent; e quorum Ponti-
ficum numero, praetermissis aliis, Calixtum III. Pau-
lum II. Sixtum IV. Leonem X. dementem VII. Pau-
lum III. S. Pium V. Clementem VIII. Alexandrum 
VII. Innocentium XI. commemoro. Occurrat tenor 
litterarum a Statibus et Ordinibus Regni in Comi-
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tiis a. 1596. congregatis ad dementem VIII. exara-
tarum, quibus pro auxiliaribus copiis et menstruo 
30,000 scutatorum bellico subsidio praelaudato 
Summo Pontifici grates nuncupaverunt bis verbis: 
„Nihil nobis, scribunt illi, antiquius habendum esse 
censuimus, quam ut débitas immortalesque Beatitu-
diniVestrae pro singularibus in nos et Patriam hanc 
nostram, in extremo fortunae cardine nutantem be-
neficiis gratias agamus. — Non fuit ullus mortalium 
repertus, qui post imperatoriae Majestatis et S. R. L 
subsidia desperatis rebus nostris, majoribus, quam 
Tua Beatitudo praesto fuisset auxiliis. Nam praeter 
ingentem pecuniarum vim, et alia Tuae Beatitudinis 
in nos collata bénéficia, opportune admodum aestate 
proxima ejusdem in Hungáriám venit exercitus, quo 
reliquis Suae Majestatis copiis adjuncto, Strigonium 
et Visegradum sunt recuperata. Utinam autem ea 
temporum vigeret félicitas, et eo loco res nostrae po-
sitae essent, quo Tuae Beatitudini et Sanctae Sedi 
Apostolicae pares his meritis gratias referre beeret." 
(V. Katona 1. 27.) — Ut. adeo nos gratitudinis etiam 
vineulis specialius S. Sedi Apostolicae obstringamur. 
Meminerimus porro, Religionis et Ecclesiae catho-
licae hostium, qui hoc tempore et plurimi sunt et 
potentes, eo ultimo tendere consilia, studia ac molV* 
mina, ut evertant Sedem illam „quae est Ecclesia-
rum omnium Mater et Magistra" (Con. Trid. sess. 
VII. de Bapt. c. 3.), et centrum indefectibile catho-
licae unitatis, in quo velut in arce, Petrus per Ro-
manum Pontificem loquitur (Cone. Chalced. c. 3.), 
semperque in suis successoribus vivit (Conc. Ephes. 
act. III.), praesidet et praestat veritatem (S. Petr. 
Chrys. ep. ad Eutich.) Nos proinde obolis nostris S. 
Sedis Apostolicae indigentias sublevando, propriae 
rei nostrae prospicere, simul vero causam justissi-
mam ipsius Dei et Ecclesiae, causam recti et legi-
timi ordinis, ac ideo sanctum, praestantissimumque 
finem promovere. 

Datum Strigonii, die 27-a Januarii, 1869. 

Felhívás . 
IX. PIUS pápa ő szentsége a közelgő április 

10-kén fogja áldozársága félszázados jubilaeumát 
megülni, s aranymiséjét elmondani. 

A catholikus szivek, a világ minden részeiben, 
a fiúi kegyelet legbensőbb érzelmeitől feszülten do-
bognak e nevezetes örömnapnak elébe, hogy azt köz-
lelkesedéssel megünnepelhessék, hogy a törhetlen 
hűség és szeretet adóját a pápai trón zsámolyára, a 
kereszténység közös Fejének lábaihoz letehessék, s 

hogy forró imáikban rebeghessenek hálát a mennyei 
Gondviselésnek, mely a dicső aggastyánt, IX. Piust 
választá ki arra, hogy a megpróbáltatás jelen nehéz 
napjaiban, Isten egyházát az Ur küldöttének biztos 
atyai kezével, a bölcsnek kimért tapintatával, az 
igaznak rendületlen nyugodt önérzetével, a szelídség 
lefegyverző hatalmával, az örök Ígéretbe vetett biza-
lom szilárd következetességével, s az ügy szentségét 
illető végdiadal öntudatával, dicsőségesen kormá-
nyozza azon megingathatatlan szikláról, mely a ke-
resztény polgárisodásnak s erkölcsi világrendnek 
zárköve. A katholikus világnak ez örvendetes közös 
ünnepén Magyarország catholikusai sem hiányoz-
hatnak. Hazánk, a római pápák gondos atyai őrködése 
alatt s a catholikus egyház ölében izmosodott alkot-
mányos keresztény állammá, s a magyar nemzet nem 
csak apostoli királyának kiváltságaiban, hanem szá-
zadokon át tartó véres harczai közt számtalan nagy-
szivü segélyben is tapasztalta a római pápák kiváló 
szeretetét s rokonindulatát. 

Ünnepélyesen elismerték ezt Magyarország ren-
dei az 1596-ki országgyűlésből VIII. Kelemen pápá-
hoz intézett gyönyörű feliratban. 

Szent István birodalma catholikus népeinek 
hálás indulatiban, s szintoly lovagias, mint vallásos 
hü érzületében bizva tehát az alulírottak, saját ca-
tholikus kötelmeikből meritve ösztönt s megbizást, 
egybegyűltek tanácskozni a felett : mikép adhatnák 
Magyarország cath. népei, a közelgő aranyünnepen, 
egyházunk dic>koszorus Feje iránt legillőbb kifeje-
zését az ősi kegyeletnek ? 

A visszaemlékezés azon sanyarú nehéz ke-
resztre, melyet az isteni végzet hosszú századokon 
át a legújabb korig a magyar nemzetre mért, — de 
viszont a hálás elismerés, hogy Szent István orszá-
gát és népét, a legsulyosb viszontagságok közt, 
ugyancsak a kereszt mentette meg s tartotta fenn, 
azon gondolatra s elhatározásra vezetett bennünket, 
hogy e jubileum emlékeül, s hü ragaszkodásunk s 
hódolatunk symbolumául szentséges atyánkat, a sú-
lyosan megpróbált egyház magasztos kereszthordo-
zóját — ékes püspöki mellkereszttel örvendeztessük 
meg, azon fiúi kérelemmel, hogy e keresztet szivén 
hordva, minél gyakrabban atyai keblén nyugtatni, 
s azzal egyszersmind a magyar nemzetet szivébe 
zárni méltóztassék. 

Lehetetlen kételkednünk abban, hogy ezen 
eszme és szándék hazánk catholikusainak soraiban 
országszerte lelkesült viszhangra s közhelyeslésre 
ne találna. 
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S ez édes reményben intézkedtünk is már, bogy 
a kegyeletes emlékkereszt, mind a dicső aranymisés 
Pápához, mind a magyar nemzethez s Magyaror-
szág népeinek catholikus többségéhez méltó alak-
ban és értékben, s kellő időre elkészü jön. 

A szeretet reményével és bizalmával hivjuk 
tehát fel ezennel catholikus testvéreinket, a nemzet 
fiait és leányait rangkülönbség nélkül e hazában, 
hogy kegyeletünk e jelvényének költségeihez tehet-
ségük szerint mielőbb járulni sziveskedjenek. 

A szegényebb sorsuak szerény filléreit ugyan-
azon becsüléssel s hálával fogadjuk, mint a gazda-
gok nevezetesb adományát. 

Külön felhivó leveleinkre a válasz gróf Ap-
ponyi Györgyhez (Pest, nádorutcza 6. sz.) intézendő, 
ki egyszersmind az e czélra szánt pénzössz' gek ke-
zelését s öszpontositását elvállalta. 

Vidéki gyűjtemények elfogadására a „Magyar 
Állam" szerkesztősége is fel van hatalmazva, mely 
lapban különben is az adakozások nyilvánosságban 
fognak tartatni, megjegyezvén egyúttal, hogy azon 
összeg, mely az emlékkereszt költségein fölül netán 
fenmarad, ama szeretet-adományokhoz fog csatol-
tatni, melyek ugyanazon ünnepélyes alkalomból ő 
szentségének megvigasztalására gyűjtetnek. 

Fel tehát katholikus testvérek! Emelkedjünk 
őseink példás hitbuzgóságának magaslatára ! — Ta-
nusitsuk, hogy nem hült ki, de sőt a legkisértőbb 
téveszmék áramlata közepett is romlatlanul él ben-
nünk az apák vallásos hűsége. — S ennek ünnepé-
lyes bizonyságául igaz catholikus szivvel várjuk és 
kérjük catholikus hitrokonaink mielőbbi nyilatkozá-
sait s kegyeletes adományát. 

Pesten, febr. 9. 1869. 
Gr. Apponyi György. Gr. Karolyi István. 
Gr. Cziráky János. Br. Wenkheim László. 

„Ecclesia a statu, statiisqac ab Ecclesia scinugcudus est." 

Igy szól a Syllabus-ban kárhoztatott tételek LV-ike. 
Tehát az egyház az államtól, az állam az egyháztól nem 
választandó el. 

S mégis mit sürgetnek sokan az egyháziak részéről 
is? „Szabad egyház a szabad államban !" lön immár a jelszó 
ugy a világiak, mint az egyháziak közt : s e szólammal sem 
többet, sem kevesebbet elérni nem akarnak, mint az egyhá-
zat és államot egymástól elválasztani. 

Eszünkbe jut itt ama kérdés, melyet a farizeusok 
intéztek Üdvözítőnkhöz : „Szabad-e az embernek feleségét 
elbocsátani akarmi okból ? ő pedig felelvén, mondá nekik : 
Nem olvastátok-e, hogy a ki az embert teremtette, kezdettől 

férfiúvá és asszonynyá teremtette őket ? és mondá : Ezért 
elhagyja az ember atyját és anyját, és feleségéhez ragasz-
kodik, és ketten egy testté lesznek. Azért már nem kettő, 
hanem egy test. A mit tehát Isten egybekötött, ember el ne 
válaszsza. (sz. Máté 19, 3—6.)" 

Nem lehetne-e a szentatyával ugyanezen feleletet adni 
azoknak, kik az egyház és állam egymástóli elválását 
sürgetik ? . . . 

Ámde nagyobb rosz elkerülése végett Mózes is meg-
engedte váláslevél átadása mellett a feleséget elbocsátani, 
noha ez kezdetben nem igy volt (u. o. 8. v.) : épen igy a 
mostani hitközönyös korszellem is oda látszik kényszeríteni 
az egyházat, hogy vagy engedje magát az állam-mindenha-
tóság vaskarjai közt úgyszólván megfojtatni, vagy mielőbb 
megválni a államtól. 

A két rosz között kétségkívül előnyösebb ez utóbbit 
választanunk. Az állam akar válni, nem az egyház ; mi 
sajnáljuk és sírva nézünk utánna, de legyen meg akarata ! 

Ám mielőtt az elválás megtörténnék, keressünk egy 
Salamont, ki eldöntse, hogy kié legyen az élő gyermek. . . 

Az állam nagyon szívesen átengedné a halottat, vagy 
hajlandó volna azt is kiáltani : „Se neked, se nekem !" s igy 
szeretné szabad lábra állítani az egyházat ! 

Példa rá Olaszország, hol Montalembert szavai szerint, 
az igazság nevében lábbal tapodják az igazságot ; a sza-
badság nevében megfojtják a szabadságot ; „az erkölcsi rend 
biztosítása végett" Cialdini a Markákba küldetik : a v lilás 
iránti tiszteletből Billault három hónapig tiltja a püspöki 
körlevelek felolvasását : az egyház iránti jótékonyságból az 
egyház javai Piémont által elkoboztatnak." 

Példa rá Belgium, hol nem oly rég bizonyos lelkipász-
tor Sodorna- és Gomorráról szólván vasárnapi szentbeszéd-
jében, bünrészességről vádoltatott azon tüzet illetőleg, mely 
ugyanazon vasárnap kiütött plébániája körében ! S mene-
külnie kellett, hogy elkerülje a börtönt, melyet a liberálisok 
bizonyosan megnyittattak volna számára ! 

Példa rá, hogy messze ne menjünk, saját hazánk is, 
hol szintén találkoznak jó lelkek, kik a liberalismus nevé-
ben a polgári házasságot emlegetik, s a szentszékeket meg-
szüntetni szeretnék stb. 

Igy nem alkuszunk meg. Az államnak megvannak a 
maga jogai, ezeket tiszteletben tar t juk, belőlök egy mák-
szemnyit elsajátítani nem akarunk ; de épon ezt kívánjuk, 
követeljük a magunk számára is az államtól, hagyja érin-
tetlen a mi jogainkat, tartsa tiszteletben azokat, s egy 
hajszálnyit se bitoroljon azokból. A lelkismeret országa 
nem az államé; hagyja azt az egyház kormánypálczája 
alatt. A lélek nem az övé ; maradjon az az egyház anyai 
szárnyai alatt. A vallás az egyház belügye ; miért avatko-
zik abba az állam ? A szentségek tisztán belügyi kérdést 
képeznek az egyházban ; miért merészkedik tehát az állam 
azok szervezésébe kapni ? . . . 

Ha az állam, mint állam távol akar ja magát tartani 
az egyháztól, mint ilyentől; egj edekre oszolva ismerje sze-
mélyes kötelességének a vallást tiszteletben tartani, annak 
parancsait hiven teljesíteni. 

Ha az állam védeni nem akar ja az egyházat, ne 
nyomja el. 

1 2 * 



Ha el aka r ja azt nyomni, az egyliáz kénytelen lesz 
futni, mint egykor József Putifár felesége elől még palást-
já t is kezében hagyván. 

„Isten semmit annyira e világon nem szeret, mint egy-
háza szabadságát, " mond sz. Anzelm. 

Ez szebben van mondva a „Szabad egyház a szabad 
államban".-féle szólamnál is. 

Ha arra törekszik az állam, hogy szabaduljon az egy-
háztól, sajnáljuk ugyan, de ezt könnyen megnyerheti, csak 
ereazszen ki kezeiből minden hatalmat, melyet az egyháztól 
valaha nyert, minden jogot, melyet eddig az egyház előnyére 
használt. . . . 

Ha nem, ám lássa. Az egyház senkinek kedveért hit-
elveit megtagadni nem fogja. 

Hirdesse bár a törvény a vallásegyenlőséget ; azért a 
kath . egyház mégis egyedül üdvözitőnek vallja magát, és 
kárhoztat minden a magáéval ellenkező tanítást. Epen azért 
habár a törvény a vegyes-házasságokból születendő gyerme-
kek vallását is a szülők neme szerént rendelte el ; a kath. 
egyház ezentúl is követelni fogja a mindkétncmü gyerme-
kek kath. vallásbani neveltetését. Vagy legyen bár, hogy 
előbb-utóbb a magyar országgyűlés is elrendeli az úgyneve-
zett „polgári házasságot," a kath. egyház tovább sem szü-
n'lc meg hirdetni a házasság szentségi jellegét s követelni 
fogja híveitől, hogy azt az egyház hitelvei szerént kössék 
meg. Fölállíthat az állam, mint Deák Ferencz mondá, uj, a 
kath. egyházéitól különböző bontó akadályokat a házas-
ságra nézve, s ha ugy tetszik, megengedheti a keresztények-
nek ncm-keresztényekkeli házasságát is. A kath. fegyház 
nem fogja soha elismerni, hogy az államnak van joga az 
egyház által hozott bontó akadályokat nïegszûntetni, vagy 
az egyházilag érvényTes házasságra nézve bontó akadályokat 
felállítani. Ez annyit tenne, mint saját életerét metszeni 
meg. — Hasonlóképen megszüntetheti az országgyűlés a 
házassági törvényszékeket a polgári szerződésre nézve ; de 
az egyház továbbra is fentart ja azokat a házasság szentsé-
gére nézve. 

Szabad egyház — egész a vérpadig is, ha kell. 
De ismételjük : az egyház hitelveit senkinek kedveért 

megtagadni nem fogja. 
Szabad legyen az egyház ; de nem ugy értve, hogy hát 

el kell azt azakitani az államtól : hanem ha az állam elsza-
kad tőle, legalábh szabadságától meg ne foszsza azt ! y i 2 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PARIS . (Yége.) A XYI. Gergely által idézett tudós 

jezsuita hozzáteszi és tudjuk a legrégibb és legközelibb zsi-
natok actáiból ; miszerint az „in partibus püspökök" külön 
jurisdictioval nem birván mégis résztvettek a zsinatokon 
és azokban birák- és törvényhozókkint üléseztek" (Bol-
geni L'episcopato face. 194). „Söt, mint Thomassin mondja, 
még a „Sedis praecedentia" is megadatott nekik azon me-
gyés püspökök előtt, k ik náloknál később ordináltat tak" 
(Ant. et nov. Ecclae discipl. P . II.) 

S a tudós Fagnani , kit liguori Alfons a rigorista szer-
zők fejedelmének nevez, ekkint szól az „in partibus püspö-

kökről" : a „Congregatio Concilii" aczimzetes (in partibus) 
pátr iárkák-, érsekek- és püspököknek kötelességükké teszi 
a szentszék iránt azon tiszteletteljes látogatásokat végezni, 
melyeket tőlök az egyházi szabályok megkívánnak a végre, 
hogy V. Sixtus constitutioja értelmében megyéjöket illető-
leg a Congregátionál számot adjanak. Mert jóllehet hivek 
és papok nélkül vannak, még sincsenek feloldva a köteles-
ségektől, melyek a megye czime által reájolc ruházta t tak s 
a feladattól, hogy örködjenek és mindent elkövessenek, mi-
szerint ott Krisztus országát és a vallás szabadságát vissza-
állítsák. Kötelességükben áll azon elhagyott egyházak álla-
potáról tudomást szerezniök, az evangelium világosságának 
ottani elterjeszthetése módjairól gondoskodniok, a pápát 
és a congregatiót ezen törekvésükről tudósitaniok, s eziránt 
ezeknek segédkezéséhez és pártolásához folyamodniok" 
(Fagnani in L. II . Decret.) 

Ekk in t áll kötelességükben az in partibus püspökök-
nek segíteni a pápát és közreműködni annak apostolkodá-
sában, hogy az evangeliom terjesztésének akadályai megis-
mertessenek és lehetőleg sikeresen eltávolíttassanak. — Mit 
igen jól felértett a szinte híres kanonista Le Ferraris , mi-
dőn az in partibus püspökök egyetemes zsinatra való joguk 
mellett ekkint szólal fel : a pátr iárkák, primások, érsekek 
joggal bírnak meghívatni a zsinatra. Ugy az in part ibus 
püspökök" is szintazon döntő szóval bírnak és jogszerüleg 
meghívandók az egyetemes zsinatokra. Valódi jurisdictioval 
bírnak „in actu primo" s ha megyéikben lakó hitetlenek 
az egyház kebelébe visszatérnének azonnal „in actu secundo " 
szintoly jurisdictiojuk lenne, milyen a többi püspököké. 
(Ferraris Tit . I . Art . Concilium.) 

Bellarmin is azon nézetben van, hogy az egyetemes 
zsinatra meghívandók az összes püspökök „undecunque 
veniant" — hacsak nincsenek kiközösítve. (De Concil). 

Gousset bibornok pedig ekkép nyilatkozik : Mindannyi 
püspöknek joga van meghivatnia az egyetemes zsinatra. 
Senki közőlük ki nem zárathatik, hacsak nem eretnek vagy 
szakadár. Hogy valamely zsinat egyetemesnek összehívott 
legyen, szükséges, hogy a meghívók valamennyi a szent-
székkel közösségben levő püspökökre szóljanak. Az egybe-
hivás e formája szigorún veendő, minthogy a püspökök jog-
gal bírnak a zsinaton birák- és törvényhozókkint ülésezni. 

Egy másik kanonista, Phillips, ki e tekintetben rész-
rehajlásról nem gyanúsítható, nem kevésbbé határozottan 
nyilatkozik az in partibus püspökök mellett: A püspökök 
egyike sincs kizárva a zsinatból. Következőleg az egyszerű 
czimzetes (in partibus) püspökök is, kik különben is csak-
úgy leteszik az engedelmesség esküjét, szintoly joggal bír-
nak erre, mint a többiek. A mi azon kérdést illeti: ha vall-
jon külön meghivandók-e ? e kérdés a többiek irányában 
követett eljárásban találja megoldását, — hogy az nem szük-
séges ; mert elég, hogy a zsinat kihirdetése akként történ-
jék , hogy az mindenkinek tudomására juthasson, ki azon 
résztvenni joggal bir. És másutt : az in partibus püspökök 
ugy tekintendők, mint kik valódilag el vannak jegyezve 
egyházaikkal, melyeknek czimét viselik. Joguk van, mint 
püspököknek megjelenniök az egyetemes zsinaton. 

Végre VI. Pius ekkint szól Rochefoucauld bibornok-
hoz 1791 mart . 10-én intézett bul lá jában: Azon esetben, lia 
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valamely püspök elhagyatván Iii veitől egészen egyedül állana, 
az ily nyájától elhagyott pásztor csakúgy püspök maradna 
és egyháza az ő székhelye. A püspök és egyháza megtar-
taná jogát. Igy áll a dolog azon egyházakkal, melyek a tö-
rökök s hitetlenek uralma alatt vannak, s melyeknek czimoi 
ma is szoktak egyes püspököknek adományoztatni. (Breve 
Summi Pontificis Pii VI. ad S. R. E. cardinelem de Roche-
foucould Archi-Eppum. Aquisextanum. De Constitutione 
civili Cleri gallicani.) 

Ezen tekintélyek ellenében Melchior Canust szokás 
felhozni, ki, valljuk meg, igen kicsinylőleg beszél rólok, mi-
dőn p. mondja episcopi in partibus „sine causa in Ecclesia 
sunt" (De auetoritate Concilii L. V. c. I I ) . Hanem erre 
Andreucci igy felel : az in partibus püspök rendjének azaz 
püspökké szenteltetésének erejében tehát jure divino habet 
potestatem docendi definiendi et excommunica ndi" (De 
Episc. tit. p. 80) és XIV. Benedek : a legnagyobb tisztelet-
tel viseltessünk az in partibus püspökök iránt, minthogy a 
püspökség jellegével birnak ; minthogy nem ok nélkül emel-
tettek ezen magasztos méltóságra, melynél fensőbb az egy-
házban nem létezik ; s minthogy a pápától szintúgy, mint 
a többi püspökök csak képességök erényeik és feddhetlen 
életük szigorú megvizsgálása után neveztettek ki a consi-
storiumban (torn. II . ed Piati p. 32.) 

Ha az in partibus püspököknek joguk van a zsinaton 
helyt foglalni, van arra is, hogy vélem ényöket a pápa és 
.egyház Ítélete elé terjeszthessék. Sőt több mint joggal — 
kötelességgel birnak erre. 

Szabadabbak levén a gond- és terhektől, melyek a 
megyéket kormányzó püspökök vállaira nehezednek, kiváló 
kötelességök felkutatni és czáfolni a tévelyeket, s ezekre 
figyelmeztetni a többieket, kiknek a megyekormányzás ne-
héz munkája között nincs erre annyi kényelmes idejök. 

r 

Es most engedje meg uram kijelentenem, hogy jelen-
leg van legkevesbbé helyén az egyház és világ előtt bensöleg 
czivódnunk egymás között. Az atheusok, materialisták, 
pantheisták állják körül határainkat és ostromolják a ka-
pukat : minek vesztegetnők arra az időt, hogy silány discus-
siókat üzzünk, mint egykoron Bizancz theologusai, mialatt 
a barbárok sánczaikat mászták meg ? ! 

K O N S T A N T I N Á P O L Y . (Vége). Eszer in t , ha a 
császári k o r m á n y , csak a bolgár nemzet ugy nevezett 
képviselőire hal lgatva, ezeknek követeléseit támogatja 
és valósitását eszközli : jó szándékai ellenére is oda 
sodortatik, hogy felforgatja ezen orthodox egyház alap-
j á t és tudtán és akaratán kivül is megsérti oly számos 
orthodox alattvalóinak szabad vallásgyakorlatát ; minek 
következtében e patr iarkátus nem egy lényeges joga és ki-
váltsága is megsemmisíttetik, még pedig nem oly jogai, me-
lyek a jurisdictio terjedelmére vagy megszorítására, hanem 
egyenesen hagyományos vallásunknak integritására vonat-
koznak. 

Valóban elég, hogy magasságod felvilágosult szelleme 
egy pillantást vessen az alább kifejtendőkre, hogy teljesen 
meggyőződjék, miszerint a két szóban forgó javaslat ellen-
kezik orthodox vallásunk hagyományaival és kánonjaival, 

valamint az ésszerűséggel és a pa t r iarkátusunknak adott 
magas császári beratokkal. 

Kénytelenek vagyunk ugyanis nyiltan kijelenteni, 
hogy e javaslatok nemcsak kánonellenesek, hanem egyene-
sen a keleti orthodox egyház egységének dogmáját támad-
j ák meg, valamennyi keresztények nagy megbotránkozására. 

A bolgárok ezt nem tagadhat ják ; s valószínűleg ezért 
vonakodnak ezen tisztán vallási kérdés egyházi főnökük -
keli, szenvedély és részrehajlás nélküli megvitatásába bo-
csátkozni. 

Egy ily elvekre épitett egyházi és vallási kormányzat , 
milyet a bolgárok sürgetnek, nem találja mását nemcsak az 
orthodox egyház — de bármely más keresztény egyház 
évkönyveiben sem. Sem bármelyik hierarchicus szervezetű 
egyház el nem fogadhat a jurisdictioja alá tartozó népek és 
nemzetek számára ily megoldást, a milyen ezen javaslatok-
b a n terveztetik. 

A vallási botrányon kivül, melyet okoz, — e megoldás 
nem segiti elő az egyvallásuak között oly igen kivánatos 
békét és megnyugvást sem ; söt ellenkezőleg az egyházme-
gyéknek a nemzetek és nyelvek szerinti feldarabolása és 
felosztása, a jurisdictio területének összezavarása, s a hivek 
választási szabadsága altal, kik majd görög, majd bolgár 
püspök mellé fognak sorakozni : megingattatik az egyház-
nak egysége, megnehezittetik a hivek vallásos felügyelete, 
megzavartatik azok vallási neggyőzédése, fa j és nyelvi ver-
sengések idéztetnek fel, s a szakadás és czivódás m a g r a 
szóratik nem csak egy-egy tartomány hanem egyugyanazon 
város lakói közé is ; ugy hogy mindig készen lesz az alka-
lom megbontani azon viszonyt, melynek,a hivek lelki üdvére, 
Krisztus nyája és ennek pásztorai között léteznie kellene. 

Mi nem kételkedünk, miniszter ur, hogy a császári 
kormány atyai gondoskodásában nem czéloz egyebet, mint 
hogy a viszálkodó feleket kibékítse és semmikép sem szán-
déka vallási kérdéseinkbe elegyedni és azokban bíráskodni ; 
de e javaslatok, a mint imént kifejtettük, fájdalom, a kien-
gesztelődés helyett épen csak még inkább a viszály neve-
lésére szolgálandnak és a hivek hátrány ára az által, hogy 
vallásukra halálos csapás méret ik; mert e javaslatok sokkal 
kanon-ellenesebbek, mint milyenek a bolgárok által csak 
valaha benyujtat tak. 

Meg vagyunk győződve, hogy a bolgár nép maga is, 
melyet az egyetemes egyház soha sem tekintett e patr iarka-
tustól elváltnak, nem kívánhat , tudva, oly megoldást, mely 
homlokegyenest ellenkezik atyáink vallásával. 

De ha a császári kormány netalán félrevezettetve 
azok által, kik magokat a bolgárnép képviselőinek mond-
j ák e kívánalmakat teljesítené : nagyon tar tunk tőle hogy 
az izgalmak észavarok, melyek ebből tamádni fognak, meg-
fogják ingatni azon vallás alapjait, mely 19 század óta fen-
áll és 5 század óta bántatlanul élt a dicső Osman dyna-
stia alatt. 

Erősen hisszük, miniszter ur, hogy oly atyai és türel-
mes kormány milyen a mi szeretett Abdul-Aziz-Kan sultá-
nunké, soha sem fog ily, vallási és társadalmi tekintetben 
egyiránt veszélyes és merész rendszabályhoz nyúlni. 

Ezen meggyőződésben várva felvilágosult kormá-
nyunknak határozatá t , bátorságot veszünk magunknak 
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ujolag kijelenteni magasságod előtt, miszerint az előbbi és 
ezen kétrendü javaslat is sok összeférhetlent tartalmazván, 
— és a kérelmezők által felhozott okok, mikép azt a pa-
triarkatus több izben kimutatta a magas Porta előtt, alap-
talanok vagy túlzottak levén, a patriarkátus a mennyiben 
ez tőle függ teljes erejével támogatni kivánja a magas kor-
mánynak alattvalói megnyugtatására irányló óhajait és 
most is hajlandó engedményeket tenni s áldozatot hozni 
valamint ezektől eddig sem idegenkedett amint azt az 
utóbbi magas tzékéré is beismeri. Mig ellenkezőleg kérvé-
nyezők soha sem tanusitottak mérsékletet követeléseikben ; 
hanem 1861-ben is miután a hatti-scheriff végrehajtásának 
felfüggesztését kieszközlék, egyre követelöbben léptek fel s 
egész ezen legújabb javaslatokig jutot tak, melyekkel most 
foglalkozunk. Daczára annak hogy ekkép a helyzetet csak 
nehezitik : nem akarván ugy tűnni fel, mintha a magas kor-
mány békitő szándokai mögött elmaradna ; másrészről 
nemis nézhetvén tovább az erkölcsi és vallási károkat , me-
lyeket a szegény bolgár nép ezen zaklatok miatt szenved : 
a patr iakátus még egyszer is és ünnepélyesen kijelenti, 
hogy őszintén kivánja miszerint e kérdés elintéztessék és 
határozottan végvettessék azon anormalis helyzetnek, mely 
egyugyanazon vallás két nemzetbelieit egymástól elvá-
lasztja. 

De minthogy egyrészről a bolgárok mindegyre köve-
telőbbek, és mindegyre kánonellenesebb követelésekkel lép-
nek elő ; másrészről pedig a patr iarkátus által eddig is tett 
engedményeket elégteleneknek ta r t ják s a kánonok, melyek 
az egész orthodox egyházban egyféle kormányzatot rendel-
nek, de melyeket a bolgárok felforgatni akarnak, egyetemes 
zsinatok által hozattak, melyeken tehát valamely helyi egy-
ház önkint nem változtathat : nincs más mód mint az ortho-
dox egyház egyetemes zsinatja, mely a kérdést eredmény-
nyel megoldhassa. Ennélfogva a patriarkátus, kimeritvén 
az összes eszközöket, melyek a szent kánonok határai kö-
zött rendelkezésére állottak : csupán egyetemes zsinatban 
látja az egyedüli módot, mely által e kérdést elintézhetni ; 
s melynek egybehivatását ennélfogva ezentúl szükségesnek 
tekintendi. 

Egyedül ezen rendszabály teremthet határozott , ál-
landó megoldást és szabadithatja fel a kormányt is egy-
szersmindenkoron zavarai alól. 

Hisszük, hogy a zsinat, kánoni hatalmánál fogva ezen 
viszályt gyorsan és categorice elintézendi. 

S ha talán ez sem fogna tetszeni a bolgároknak s azt 
el nem fogadnák : a kormány legalább igazolva leend a vi-
lág előtt ; a patr iarkátus pedig mentségét találandja benne 
a császári kormány a kereszténység és Isten előtt. 

Ezek alázatos észrevételeink, melyeket a császári 
kormány bölcs és felvilágosult Ítélete elé terjesztünk. Kon-
stantinápoly 1868 november havában. 

NEW-YORK. — T. Ewer tudor, az episcopális egy-
ház lelkésze, befejezte a protestantismus sikertelensége fö-
lötti conferentiáit. — Az amerikai, vallási szintúgy, mint 
politikai sajtót a tiszteletreméltó tudor érdekességei nagyon 
élénken foglalkodtatták. Több prédikátor , a protestáns 
nemzetek előnyös voltát tüntetve fel, iparkodott azok hatá-

sát gyengíteni. Törekvésük hasztalan. A rézs meg van 
kezdve s mindazok, k ik őszintén egyeneslelküek : érzik, 
hogy szentélyük omladoz s hogy másutt kell menhelyet ke-
resni . . . Ewer tudor ugyan a romanismus nélküli katho-
licismust ajánlja : de mi legyen ez ? Milyen legyen ezen, az 
egység' záloga, a Krisztus helytartója nélküli katholicis-
mus ? Es számtalan őszinte lélek intézheti a kérdést : hova 
akar bennünket vezetni Ewer tudor? — Reméljük a leg-
jobbat és bizzunk benne, hogy az episcopális tudor követ-
kezető? leend önmagához s ugy teend mint sok angol- és 
amerikai elődei, k ik megtalálták a Romába vezető utat, — 
ugy mint t. Rogers Memphis-i (Tennessee-ben) lelkész és 
szinte az episcopális egyház hive, kiről alább szólandunk. 

Utolsó conferentiájában ezen szavakból indulva ki 
„hamis próféták fognak feltámadni és sokakat elcsábitand-
nak" (Máté 24, 2.) : nyiltan kimondja, hogy a protestan-
tismus egy nagy csalódás és eltántorodás eszköze. Mert, lia 
a protestánsok Krisztus hiveinek vallják magukat, — bizo-
nyára nem igaz hivei. Mindenütt, úgymond a hol csak a 
revivals-ek meghonosultak, egyúttal a vallási indifferentis-
mus is létre jö t t . 

Ily revivals-ek, melyek 1859—1860-ban Irlandban 
keletkeztek s a vallásos érzület felkeltését tűzték ki czélul, 
maguk a presbyterianusok vallomásai szerént, csak az 
iszákosságot, lopást és legelvetemültebb erkölcstelenséget 
eredményezték. A tébolodás gyakoribb lett ; s magok a lel-
készek is, kik a revival-eket hirdették a legocsmányabb 
botrányokat követték el. 

Ezután annak bebizonyítására tér át, hogy mindenütt 
a hol a protestantismus a nép szelleméb.n gyökeret vert, 
bizonyos idő folytán szinte átalános hitetlenség keletkezett, 
minthogy a protestantismus elve nem egyéb, mint rationa-
lismus. Szemügyre veszi Swaitzot , Német- és Angolor-
szágot, s folyvást csupán protestáns tanukat idézve, ezáfol-
hatlanul megállapítja, hogy a hitetlenség mindenütt nyom-
ban követte a protestantismust. Azon municipium utódai, 
mely egykor Servet Mihályt elitélte — ma unitáriusok ; — 
s Wright unitárius lelkész maga is mondja, hogy Grenf ma 
már végkép elvetette Kálvin tanát s e város az unitarismus-
nak hódoi. — Német- és Angolországban „csak azoknál 
található erkölcsösség, k ik katholikusok" (Ewer saját 
szavai . . .) 

y r 

Az Egyesült-Államokban szintez volt a protestantis-
mus eredménye. I t t a presbiterianismus lett uralkodóvá. 
Már pedig ez manap semmit sem vall többé Krisztus tanából 
s még a kereaztséget és urvacsoráját sem gyakorolja. Bizo-
nyos, hogy a keresztség csak r i tka esetekben adatik fel s 
hogy a protestáns községek több mint egy harmada már 
nincs is megkeresztelve. Connecticut- és Massachusett-ben 
a puritanismus ezen főhelyein egész községek tértek át 
nyiltan az unitarismushoz. 

Angolhonban Cromwell idejében a presbyterianismus 
volt uralkodó, mely később a congregatianismus vagyis a 
függetlenek rendszerévé változott ; — most azonban szinte 
az unitarismusnak hódol. 

A fő igazságok melyek a kereszténységet jellemzik 
u. m. a kiengesztelés, — Krisztus áldozata, papsága és 
királysága ma már egészen elvettetett. Isten és bűnös, az 
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egyház- és a szentélyből kizárt nép kőzött régebben volt 
közvetítő. De ma az ember közvetlenül maga fordulhat 
Istenhez és semmi sem választja el többé az oltártól. Az 
egyház püspökökből, közpapokból és a népből állott egy-
ko r : most nincs többé sacerdotium, nincs isteni tekintély s 
hierarchia. A protestánsok elvetették az egyház „hitszabá-
lyát" s elég volt nekik maga a szentírás. De, ezen elvet 
fogadván el, mindenki maga alkotta magának vallását s 
elvetették az egyház láthatóságát s egységét. Ez volt az 
unitarismushoz vezető legrövidebb ut. 

A t. tudor valóban meggyőző és elragadó, midőn az 
engesztelésről s az egyház láthatóságáról értekezik; — levo-
násai a buskomolyság jellegét öltik s azt mondanád, hogy 
érveit valamely katholikus theologiai müböl veszi. A mi őt 
elborzasztja nem az, hogy oly sok nemes lélek a katholicis-
mus keblébe tér, hanem inkább, hogy annyi ezer meg ezer 
protestáns sodortatik be a rationalismus örvényébe. A hi-
tetlenség folyama árad, a dagály folyvást növekszik — s 
ha nem ügyelünk, mindent el fog pusztítani. „A romanis-
mus, úgymond, nagy baj, — de a protestantismusnak még 
szomoritóbb jelenségei vannak. A babona kevésbé veszélyes 
mint a hitetlenség. Ideje hogy megértsük, miszerént a pro-
testantismus rémitő és rendkivül veszélyes eretnekség." Igy 
Ewer tudor, — könnyű belátni, hogy ha némely Róma elleni 
sajnálatraméltó félreértésektől nincs elfogulva, már is ka-
tholikus lenne. 

Hitsorsosai egyike Rogers tudor Memphisben, behozta 
a ritualisták szertartását. Temploma szentegyházias lett ; 
gyertyák égtek, tömjénfüst illatozott és mintegy egészen 
katholikus szertartást találhatál benne. Az anglikán püs-
pök kikelt ujitása ellen. De Rogers megtudott neki felelni és 
közreműködve a sz. malaszttal tovább tanulmányozta a 
kath. hitet. Barátai megijedtek lépésétől és iparkodtak őt 
visszatartani. Az anglikán lelkész azonban leküzdve az elő-
ítéleteket és kicsinyes akadályokat felismerte az igazságot. 
Mégegyszer s legutoljára egy számosan egybesereglett hall-
gatóság előtt szószékére lépve liusz évi lelkészkedés után 
elbúcsúzott híveitől, kijelentve, hogy lelkismeretének nem 
állhat ellen tovább s a kath . egyház kebelébe tér. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Manuale Sacerdotum. Collegit, disposuit et edidit P. Jo-

sephus Schneider. S. J . Superioribus approbantibus. 
Editio quinta. Coloniae, Bachem, 1868. 12. X X I V . 

et 827. pagg. 1 % Thlr ." 

„Manuale Cloricorum. Collegit, disposuit et edidit P . Jo-
sephus Schneider S. J . Superioribus approbantibus. 

Ratisbonae, 1868. Pustet 12. VII I . et 773. ti. 
1% Thlr ." 

(Folyt.) 
r 

Es alább : 
„Vade ergo tu et fac similiter; et ut cum multo f ruc tu 

facias, haec observa: Singulis visitationibus praemitte bre-
vem conscientiae discussionem et animi recollectionem iuxta 
Sancti Spiritus consilium: „Anteorationem praeparaanimam 

tuam et noli esse quasi homo, qui tentât Deum" (Eccli 18, 
23). Die v. g. „concupiscit et deficit anima mea in atria 
Domini" (Ps. 83. 3) ; vel „adorabo ad templum sanctum 
tuum" (Ps. 5. 8). Invita Angelum custodem et sanctos Pa-
tronos tuos, sed praecipue B. Y. Mariam, ut te adiuvent in 
laudando Sanctissimo". . . . (149. 1.) 

Szép é3 oktató mindaz, mi ezen és egyéb tárgyak 
folytában még tovább is mondatik, s mi nem csupán a pap-
növendékek, hanem mindazok legszentebb érdekéből óhajt-
juk, hogy minden, ki valaha e lélektápláló foglalatosságok 
teljesitését nehéznek, untatónak találta, ne hagyja e könyv-
részt olvasatlanul ! 

De talán azt fogja valaki kérdeni : miért vevé föl sz. 
a „De singulorum ordinum vi natura et obiigationibus" szóló 
tárgyat ? — Erre csak azt mondjuk : mivel a papnöveldé-
ben létükkor veszik föl megállapított egymásutánban a kis-
papok az „ordo"-kat, helyesen emlékezik itt a t. sz. rólok. 
— Valaki csak a papnöveldékben, egyáltalán kispapok 
körül hivatalánál fogva forgalódék, az ugyan kétségbe hozni 
nem fogja, miként e tá rgynak ismerete, kézügyben birása 
az ordináltatás küszöbén állónak nem csak hasznos, hanem 
szükséges is. 

Jellemzőleg adja a sz. rövid foglalatát azoknak, mik a 
papi életben kiválólag megszivlelendők. — íme : 

Monitum I. Sacerdotes sancti erunt Deo suo et non 
polluent nomen eius ; incensum enim Domini et panes Dei 
sui offerunt, et ideo sancti erunt. (Lev. 21, 6.) 

Quare statu clericali suscepto non ex levitate, avaritia, 
ambitione, sed Deo vocante, perfectione status alliciente, 
zelo tuae, proximique salutis impellente. 

1.) Incede in habitu gravi, modesto, mundo, canonico; 
2.) Episcopo tuo esto obediens in praeceptis, decretis, 

monitis ; obsequens corde, verbo, opere ; 
3.) Fuge domos suspectas, consortium mulierum, ludos, 

choreas, theatra, venationes, contemtus, susurrationes et 
tumultum in Episcopum, superiorem quemcunque ; viles fa-
mulatus et turpem oeconomiam, avaritiam ex munerum 
acceptione ex inopportunis exactionibus, ex rei alienae ad-
ministrationibus. . . . „Monitum IV. Obsecro vos, ut digne 
ambuletis vocatione, qua vocati estis (Ephes. 4.) E n media 
efficacia: 1. Timor et amor Dei 2. Custodia sensuum et cor-
dis 3. Sancta occupatio memoriae, intellectus et voluntatis. 
4. Usus frequens meditationis, et examinis conscientiae, sa-
cramenti Penitentiae, visitationis ss. sacramenti, collationis 
cum confessario vel patre spirituali, lectionis spirituális. 5. 
Devotio erga ss. Cor Jesu, B. M. V, s. Angelum custodem 
et sanctos patronos. 6. Cautela et moderatio in negotiis, con-
versationibus, solatiis. 7. Fidelitas in servanda temporis oe-
conomia, sanctificandis diebus festis, obeundis quotidianis 
pietatis exercitiis" . . . (206. 2 08. 11.) 

A „Preces et exercitia devotionis" szakasznak, hol 
szerző a mondandókat a következő főbb pontokban köté 
össze : 1) Preces matutinae 2) Praxis formandi piam intexi-
tionem pro singulis hebdomadis diebus 3) Preces iaculato-
riae 4) Preces vespertinae 5) Preces variae 6) Preces ante et 
post studia persolvendae 7) Pr . ante et post prandium 8) Pr . 
ad salutationem angelicam 9) Pr . in memóriám agoniae 
Christi (faria V.) 10) In memóriám mortis Christi (fer. VI.) 
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11) In visitationibus ss. Sacramenti . . . 12) Communiter in 
sacris exercitiis spiritualibus persolvendae 13) Sub sacrificio 
missae 14) Pr . ante et post confessionem 15) Pr . ante et 
post ss. communionem 16) Pr . ad lucrandasindulgentias 17) 
Pr . et exercitia devotionis erga B. M. V. 18) Orationes ad 
varios sanctos sacerdotes 19) Hymni et cantica 20) Oratio-
nes memoriter addiscendae . . Az egész szakaszban minden 
kereszténynek ugyan, de leginkább a magát Isten szolgála-
tára szánt kispapnak örökké nagy igazságok, jelentékeny, 
elodázhatlan kötelmek érzékeny szavakban oly módon ter-
jesztetnek elő, honnét a t. szerző élő hite s állásának kellő 
felfogása nem kevesebbé világlik ki, mint tehetsége figyel-
mes olvasóinak lelkére mélyen hatni tudni! Nem tehetjük, 
hogy legalább egypár sort be ne mutassuk. 

„Da mihi, — (igy szól) „ad virtutes adipiscendas"—, 
dulcissime Jesu, cor pervigil, quod nulla abducat a te cu-
riosa cogitatio ; da nobile, quod nulla deorsum trahat in-
digna affectio ; da rectum, quod nulla deorsum obliquet 
sinistra intentio ; da invictum, quod nulla frangat tribula-
tio ; da liberum, quod nulla sibi vindicet perversa et violenta 
affectio." 

Ki nem veszi észre csak ezekben is az igazi ájtatos-
ságra oly kedvesen szolgáló sorokat . . . '? Annál is inkább, 
minthogy nem egyéb az,mint mire a papnak főképen szüksége 
van; mint az Istennek éltető, erősitő malasztja, a kitartásra, 
folytonos buzgalomra, csüggedetlen törekedésre lelkesitő, a 
szórakozás, zsibbadtság és tespedés ellen megóvó malasztja : 
s fogjuk-e azt máskép, mint szüntelen, örökké megujitott 
kérés által, minő e szakaszban számos lelhető, magunkévá 
tenné ? . . . Nem, épen nem ! 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Pápa ő szentsége C s a t ó József t. kanonokot, Ud-

varhely főesperes-plobanusát házi praelatusai és V e s z e 1 y 
Károly marosi főesperest, N a g y Imre csiksomlyói gymn. 
igazgatót, L e n g y e l Gergely szentszéki ülnököt és K á b-
d e b ó János örm. áldozárt t. kamarásai sorába méltóztatott, 
legkegyelmesebben igtatni. (Egyh. isk. 1.) 

— Nagyméltóságú S z e n c z y Ferencz szombathelyi 
püspök ő excellentiája a martyánczi rom. kath. községnek 
uj iskolaház szerzésére 100 frtot méltóztatott kegyesen 
adományozni, mely nagy kegyü adományért a nevezett köz-
ség ő excjának forró háláját nyilvánítja. 

— J e k e l f a l u s i Vincze sz. fehérvári püspökőmlga 
a m. akadémia tüz által károsult épületének helyreállítására 
300 forintot méltóztatott küldeni. Lám, ismét a tudomány 
és haladás ellensége — a pap az első, ki segélyt hoz a tu-
dományok sújtott csarnokának ! 

— F o g a r a s s y Mihály püspök ő exclja a Szt-László-
Társulat nemes czéljából indulva ki, azt melegen ajánlja 
övéinek és ha találkoznának a t. papság sorában olyanok, 
kik kedvet és hivatást éreznek magukban a keleti testvé-
reknél apostolkodni, fölszólitja őket, hogy csak jelentsék 
magokat, ő azon nagyon fog örvendeni. 

— Emiitők, hogy a Prot. egyh. lap ez évben ismét 
kezd ingerkedni, mulatságul egy kis mutatványnyal szolgá-
lunk. Ezen czim alatt „a papság istenitése", melyet a „Re-
ligio" nagy bűne gyanánt tüntet föl, ilyenek fordulnak elő : 
„Hova lettek a Scholastika kétségbeejtő tudományosságával 
és élvezhetlen magyarsággal irt „Havi Szemlék" és „Pesti 
levelek", s a hosszú „Registrumok" és „taranyi levelek", 
ezen páratlan ellenséges indulattal és határtalan jezsuitis-
mussal összeokoskodott ürességek! ? — Eltűntek a „Reli-
gio" tarlójáról, valamint iróik is skártba tétettek jobb idő-
kig, melyeket soha ne hozzon el többé a jó Isten. Palásthy 
ur korkérdéséket irogatott a lefolyt nyomorúságos eszten-
dőben, Devics ur pedig tekintélyest) működési kör hiányá-
ban a. sz.-István-társulat ponyvairodalomhoz tartozó kalen-
dariumában hirdette, hogy „a romai pápának örök adósa 
Magyarországba mit azonnal el is fogunk ismerni, ha meg-
gondoljuk hányszor ugratta hazánkat a török elleni hábo-
rúba és aztán cserben hagyta, stb. — Az ekkép méltatlan-
kodó elhallgatja, kik hozták a törököt a hazába ? Ily em-
berek gáncsolják mások czikkcit ! 

— S z ö g h y István egri főegyházi gyóntató kanonok 
elhunyt az Urban. Béke hamvainak ! 

— Deák Ferencz is fölkéretett zsidó-komának, de 
megkérdezte először az illetőket r valljon nem ütközik-e a 
zsidó vallás dogmájába, hogy keresztény komáskodjék a 
körülmetéltetésnél ? Jó ezt is kérdezni, igaz ; de szintúgy 
tudni kell azt is, mit tehet a ker. katholikus ember, bár 
minő legyen mások hiedelme vagy véleménye. 

— Megjelent az Egyházi Lapokból és Kath. Közlöny-
ből alakult „ H a v i s z e m l e " első füzete, a tartalom 11 
dolgazatból áll. Ha minél jobban megmarad a tisztult tudo-
mány tárgyilagosságánál s minél kevesebb tért enged az 
alanyi kitéréseknek : nem csak hézagot pótol, hanem üd-
vös szolgálatot is tehet s tán nem sokára önmaga uralkod-
hatik alakuló birodalmában. — A „Kath. Lelkipásztor" II . 
mart.—áprilisi füzete három böjti beszéden kivül egész 
húsvét is. IV. vasárnapig terjed. 

— Sosnowski, lublini, püspök-helyettes Lemberg be 
menekült a deportatio elől. O tudnillik egy év előtt a szent-
pétervári, úgynevezett kath. collegiumba küldötte képvise-
lőül Sobolewski áldozárt, az levén neki mondva, hogy azon 
testület kizárólag a lengyel egyház és a pápa közti viszo-
nyok megszilárdításával foglalkozandik. Észrevevén azonban 
a cselt excommunicato büntetése alatt megparancsolta So-
bolewskinek, hogy azonnal térjen vissza Szentpétervárról. 
E miatt ugyanazon büntetés érné a főpapot, minővel előtte 
Popiel sújtatott ; Baranowski püspökre bizván tehát me-
gyéje kormányzását elhagyta püspöki székét. 

— Örvendhetünk, hogy a külföldi lapok valamint 
politikai, ugy egyházi ügyeinkről is meglehetős hűséggel 
tájékoztatják olvasóikat. Az „Augsburg. Postzeitung6- kü-
lönösen gyors ily közleményekben ; de a ,Monde' is különös 
érdekkel kiséri azokat. Igy legújabban közli azon tanács-
kozmány eredményét, melyet Z a l k a János győri püspök 
ö mlga az iskolák ügyében örvendetes sikerrel tartott a 
felekezeti jelleget illetőleg ; szintoly megelégedéssel emliti 
föl a méltóságos kassai püspök elnöklete alatt létre jött 
üdvös szabályokat is, melyekre vonatkozólag a pesti 
prot. egyh. lap ekkép szól : „ugy látszik, a kassai püspök 
egészen kiragadja a szelid és békesség-szerető cultusminis-
ter kezéből az iskolai tanácsok szervezését. Híjában, a pap 
csak olyan valami, melyet akár elölről akár hátulról olvas-
suk, mindenképen csak p a p marad." 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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KATH, mmn s IRODALMI FOIYOIRAT.  

Pesten, február 20-án. 15. 1. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Egy remete levelei IV. — A modern 
theologia. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Ve-
gyesek. 

Egy remete levelei. 
ív. 

Az újkor egyik további szüleménye a suffrage 
universel, az általános szavazatjog. 

Ez magában véve oly ingadozó bizonytalan 
valami, hogy még feltalálói is csak hamar belátták 
azt, miszerint egy uj társadalmi rendnek soha sem 
fog alapul szolgálhatni, mely okból más, kisegitó' 
eszközt kerestek. 

Belátták azt, hogy a suffrage universel sem a 
dolguk valódi állásának, sem pedig az igazság és jog 
követelményeinek meg nem felel, enélkül pedig tár-
sadalmi rendet megalapitani akarni, inerö képtelen-
ség; — ahelyett pedig, hogy emez utóbbi tényező-
ket veszik vala fel iparkodásaiknak keretébe, más-
hol keresték, mint mondám a kisegitó' eszközt, s azt 
a népek és nemzetek fajtszerinti összecsoportosulá-
sában véiték föltalálhatni. 

Igy keletkezett a nemzetiségi eszme, mely nem 
egyéb mint az eró'szak hatalmának megalapitása, 
az erősebb jogának elismerése, s a gyengébbnek 
eltiprása mellett. 

A vad, akinek nincsen fogalma arról, hogy 
Isten és embertársai iránt is vannak kötelmei, tán 
ezen uj elmélet ellen sem fog kifogást tehetni; de a 
keresztény csak utálattal fordulhat el egy oly társa-
dalmi rendszertől, mely egyedüli alapjául az erősza-
kot vallja; a történész vajmi könnyen fogja bebizo-
nyíthatni, hogy e rendszer a társadalmat meg nem 
mentheti, mig a bölcsész épen ezen elméletben talá-
landja föl korszakunk ismertető jellegét. 

Valljon a teremtő, a ki mindent in mensura, et 
numero et pondere, módjával, és szám szerént és 
mértékkel elrendelt *), miért állapitá meg a népek s 

*) Bölcses. K. 11, 21. 

nemzetek közti eme különbséget, melynél fogva 
azok műveltségre, erőre, hatalomra nézve soha egyen-
lők nem lesznek? Alkalmasint ugyanazon okból, a 
melynél fogva, az egyes embereket is észre, tehet-
ségre, szépségre nézve egymástól különbözőkké tette. 

A teremtés szépsége változatosságában áll, mert 
ezen változatosság, magasabb erkölcsi szempontok-
ból tekintve a dolgokat, egyike a legszebb, legvon-
zóbb tüneményeknek. Avagy gondolható-e erkölcsi-
leg szebb látvány, mint midőn az erőset segitségére 
látjuk sietni gyengébb felebarátjanak. avagy midőn 
a tudós oktatja tudatlan testvéreit ; nem ugyan 
annyi kötelék-e ez, mely az egyéneket összefűzi tár-
sadalommá; nem ugyan annyi szikra-e ez, mely a 
testvéri szeretet isteni lángját folytonosan ápolja 
kel/kikben ? Fájdalom. eme szép elméleteknek a 
valóság nem felel meg. Ezek napjaink hatalmasai 
előtt mi nyomatékkal sem birnak, a miért is tökéle-
sen el kell tekintenünk tőlük, hahogy jelenkorunk 
viszonyait kellőleg átérteni és megitélni akarjuk. 

Ha napjainkban az erkölcsi haladás az anya-
gival csak némileg is lépést tartana, akkor nemünk 
valóban aranykorát élné. A vasutak, a táviró, s 
egyáltalán a közlekedési eszközök kifejlett volta az 
eszmecserét végtelenül megkönnyítette. s a nemze-
teket közelebbre hozta egymáshoz. E viszonyt a szá-
mos kereskedelmi s egyéb szerződés naponkint még 
szorosabbra fűzi, ugy hogy tán egy közel jövőben a 
nemzetközi sorompókat végképen összeroskadni, s 
az egyes nemzeteket nagyobb, körülbelől a fajszár-
mazás szerént kikerekített csoportokba összeállani 
láthatnók ; — azt mondom: ,körülbelől' a fajszár-
mázat szerént kikerekitett csoportokba, minthogy a 
fajok nincsenek oly élesen s szigorúan elválasztva 
egymástól, hogy a határvonal mindenütt könnyen és 
biztossággal föllelhető volna; — ezen csoportosulás 
mindég csak, amúgy nagyjában történhetnék, de 
mindenesetre a természetes fejlődés törvényei, a ter-
mészet ujjmutatásai szerént, mely esetben ez az 
egész átalakulás, a föld színének ezen majdnem gyö-
keres megváltozása szép összhangzatban, minden 
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erőszakos rázkodtatás, összeütközés avagy fölforga-
tás nélkül végbe mehet vala. 

Politikánk azonban nem ezen ösvényen járt. 
Mind azon átalakulások, a melyeknek eddig szem-
tanúi valánk, kivétel nélkül a jogeszme szintannyi 
megsértései; mindnyájan az árulásnak, a hazugság-
nak. az irányzatos rágalmazásnak, a szemtelenség-
és vakmerőségnek köszönik létüket; hogy ezt bebi-
zonyítsam, elég felhoznom azt, hogy az egyesités 
erőszakos munkája Olaszországban Piémont, és Né-
methonban Poroszország által kezdetett meg, tudva-
lévő dolog pedig, hogy mindkét ország olyan, mely 
épen az ő fajbeliei közt legkevesebb rokonszenv-
vel bir. 

Minthogy két ily világos példa tanúbizonysá-
got tészen a mellett a mit mondani akarok, s részben 
már el is mondtam, fölöslegesnek látszik tovább is 
az elmélet terén mozogni, lássuk gyakorlatilag, hogy 
ment és megy a dolog. 

Mindkét csoportosulás iszonyatos vad lárma, s 
a semmit sem jelentő szók és szólamok egész zápora 
mellett ment végbe, inditó okuk az volt, ami jelen-
leg éltetőjük és föntartójuk : a vad, igazolhatatlan 
erőszak; s a milyen az előzmény, olyan volt a kö-
vetkezmény is : — alighogy a nemzetiség szeránti 
egyesülés lármája be kezdé tölteni Európát, vissz-
hangjául legott eme másik nem kevésbbé félelmes 
szó hangzott : a nemzet fegyverben ! 

Sajátságos tünemény valóban, hogy az általá-
nos felfegyverzés láza eredetére nézve egyidejű a 
rokonfaju nemzetek csoportosulásával; amióta ezek-
nek kebleiben a testvéri (?) szeretet és vonzódás 
hangja, mesterséges módon előidézve megszólamlott, 
azóta kezdődtek világszerte a nagyszerű fegyverké-
születek is, s ezáltal oly állapot idéztetett elő mely 
soká nem állhat fön ; a folytonos hadikészültség ki-
merítvén a nemzetek és államok erejét egy véres 
katastrofának keilend előbb utóbb beállnia. 

Jelenlegi viszonyaink közt egyedül a fegyelem 
ereje az, mi a katonát a kötelesség ösvényén meg-
tartja ; de a fegyelem hatása csak bizonyos határig 
terjed, addig, mig a katonák száma korlátolt marad; 
a nagy tömeget, az egész nemzetet általa kormá-
nyozni, vezetni, féken tartani lehetetlen; a függet-
lenségi ösztön, a személyes nagyravágyás s nemünk 
mindent megitélni, mindent korholni kész jelleme 
lehetetlenné teszik azt. 

Bár meggondolnák ezt azok. kiknek egyedüli 
törekvésük hadseregüket minél nagyobb arányok-
ban szaporítani ; talán nem messze azon időpont, 
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amelyben az amit ők eszköznek szeretnének hasz-
nálni, megunva ezen szerepet önállólag lépend fel, s 
a helyett hogy szolgál, magát az uralkodást raga-
dandja magához. 

Az uj szervezkedéseknek bevallott czélja az, 
hogy az egész nemzet katonává legyen; ha ez meg-
történt, ha a nemzet egyszer azonos a hadsereggel, 
fogja-e azon nemzet, mely a suffrage universel, az 
általános szavazatjognál fogva magáról az államfor-
máról is intézkedhetik, mely uralkodóját szabadon 
választhatja és le is teheti, fogja-e mondom ezen ka-
tonává lett mindenható souverain nép a katonai 
fegyelem bilincseit továbbá is megtűrni? Mit nem 
tettek Roma praetorianusai ? s akkor nem létezett 
sem általános népfegyvérzés sem suffrage universel ! 

Szóval, az uj szervezkedések által a hadsereg 
megszűnik az lenni, a mi eddig volt, s a jövő há-
borúi az egyes népek egymás ellen vivott irtóhá-
boru lesznek, a mint a szentirás mondja: gens contra 
gentem. 

A fajszerénti csoportulások a nemzetiségi eszme 
alapján történnek állitólagosan. Ezen eszme magá-
ban véve tiszteletreméltó, mert a hazaszeretettel 
rokon, ez pedig nemes egy érzület ; csak hogy ezen 
érzület mindinkább pogány alakot kezd ölteni, épen 
napjainkban, midőn másrészt még a pogány kor 
erényeit is mindinkább tünedezni látjuk. 

Ezenkivül a nemzetiségi eszme nem is oly erős, 
mint a milyennek első pillanatban látszik, az eddig 
létesült csoportosulások egyikét sem eszközlé egy-
maga, mindenütt a forradalomhoz kelle folyamod-
nia segitségért. Es a forradalom szivesen segité, mert 
a forradalom szivesen szövetkezik minden akármi-
féle, jó és rosz elemmel, csak rombolni lehessen vala-
mit, — rombolt is már eleget, lerombolta, kiirtotta 
immár a hazaszeretet érzületét is a népek sziveiből; 
mert a forradalom nem ismer hazát, ama három szó, 
melynek hangoztatása mellett vérben fürösztéFrank-
bont: szabadság, egyenlőség, testvériség, általános 
világpolgárságot hirdethetnek ugyan, de a szűkebb 
hazaszeretetet soha! 

Ekként ezen nagyobb csoportosulások, melyek 
eddig, mint mondám, csakis a forradalom készséges 
segitsége mellett létesültek, máshová nem vezethet-
nek, mint a társadalmi vendnek teljes szétbomlására, 
igy parancsolja azt a forradalom kérlelhetlen tör-
vénye; s ekképen a nemzetiségi eszme, mely eddig 
czélnak látszik, nem sokára eszközzé sülyend alá a 
forradalom kezében, melynek útjait egyengedetve, le-
hetővé teszi neki, hogy az anyagi rend lerontása 
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után a magasabb, az erkölcsi ellen forduljon, legelső 
támadásait intézze a katholika, azután a többi vallás 
ellen, mignem végül minden természet fölötti bitet 
kiirtania sikerült az emberiség szivéből. 

A forradalmi eszme nagyszerű foglalásokat tön 
már, nincs nap, melyen egyegy lépéssel ne haladna 
előre. Már a kormányok maguk is kezdenek vele 
alkudozni, sőt mi több, szolgálatába szegődnek, szí-
vesen fogadtatva általa, mint a mely a segítséget 
elfogadja, bárhonnan jöjjön is az, s mely ily módon 
halad, jobbra, balra letiporván azokat, kik elég dő-
rék benne bizni, elég roszak vele szövetkezni, nem 
látván át, hogy félre löketnek mihelyt pillanatnyi 
szolgálatukat elvégezték. 

Ily szolgálatot tesz a forradalomnak korunk 
anyagi haladása is, mely a nemzedéket elanyagia-
sitja. Az ember korlátolt lény, ha lelki tehetségeit 
az anyag köti le végképen, akkor elvesztik azon ru-
ganyosságot, mely a szellemiek fölfogására szüksé-
ges, ezen csakugyan lehetne segíteni ha az anyagi 
haladással lépést tartana a szellemi is, de ez nem 
történik, még oly mértékben sem, mint a hogy azt 
az ókor művelődési történelmében látjuk, ott lega-
lább minden kitűnőbb elme búvárkodásainak kö-
rébe, a természetfölötti dolgokat is vonta; köztünk ez 
most már ritkaság, s én több tudós embert ismerek, 
ki minden tanultsága mellett mégis elég cynismussal 
bír nyíltan bevallani, hogy ő az Istennel sohasem 
törődött, sőt még a legjobbak is közülök, kik egy 
személyes Isten legalább logikai lehetőségét elisme-
rik, ugy vélik, hogy idejüket hasznosabbra fordít-
hatják, mint egy oly kérdésnek tanulmányozására, 
melynek tisztába hozatala semmiféle közvetlen 
anyagi hasznot nem hoz; pedig az anyag, az anyagi 
haszon az, mely minden tevékenységüknek egyedüli 
czélja. 

Ily körülmények közt kilátásaink vajmi szomo-
rúak. Az erkölcsi törvény a természetin alapszik, ez 
utóbbi pedig magától az Istentől ered. kit ha nem 
ismerünk, a természetes törvény is elveszti hatályát 
és sülyed. Akkor az erkölcsi törvény is elveszti alap-
ját, külsőleg még igazgathatja egy ideig az emberek 
cselekedeteit, a nélkül azonban, hogy a meggyőző-
désben, a lelkismeretben gyökeredzenék, minek előbb 
utóbb beálló szükséges következménye a hitközöny, 
vagy ami ezzel azonos, magának az erkölcsi törvény-
nek enyészete s az embernek visszasülyedése az ál-
latiasságba. Ily állapotban az ember csak az anyag-
gal törődik, erre fordítja minden figyelmét, e körül 
fáradozik, ennek áldozza föl magát, nincs többé ereje, 

sem akaratja fölfelé pillantani s arról gondolkodni 
a mi a földön tul van. 

Ez a forradalomnak utja, melyen különösen 
kedvező körülmények közt halad. A jövő nemzedék-
nek csak egy vallása lészen, az anyag vallása, min-
den jelenség arra mutat, s e vallás alábbvaló lesz a 
régi pogányok bálványimádásánál. E czél felé vezet 
az erkölcs nélküli politika, az eszményt vesztett mű-
vészet, s a mindinkább csak az anyag hasznosításá-
val bajlódó tudományok mainapi egész állapota. 

Ha az ember felsőbb czéljairól megfeledkezik, 
akkor természetesen egész eszével csak azon lesz, 
hogy itt a földön jól folyjon dolga. Itt kezdődik s 
végződik léte, ezen kivül nem lát, nem tud semmit, 
s a sülyedés ezen állapotba az, melyet jelenleg oly 
büszkén „haladás"-nak nevezünk. 

De minél nagyobb leend ama diadal, melyet 
az Istenről megfeledkezett emberi nem az anyagi ha-
ladás mezején kivivand magának, annál nagyobb 

'leszen erkölcsi bukása. Ha az egyének, és ezeknek 
összlete a népek nem törődnek többé az elvont igaz-
ságokkal, akkor lelkismeretük eltompul, s mi lesz 
akkor az mi az egyéneket ugy mint a népeket féken 
tartja ? De eltompul fölfogási tehetségük is, minek 
következménye az, hogy az igazat nem tudják meg-
különböztetni a tévely-, a hazugságtól. Innen van 
az, hogy épen most, midőn a hitetlenség legzajosabb 
diadalait ünnepli, az oktalan hiszékenység, a kétsé-
ges és hazug tanok iránti vonzódás és előszeretet oly 
meglepő arányokban terjed, és az emberi ész, mely 
azt hiszi hogy szabadságra tön szert, midőn az isteni 
törvénynek édes igaját lerázta, soha gyakrabban nem 
lőn hamis próféták, álnok csalók által félrevezet-
tetve, mint épen most. 

Szellemi tekintetben is egy uj korszak küszö-
bén állunk, a szellemi megsemmisülés korszakáén — 
a hol eddig virágzó rétek voltak s vigan csergedező 
források, ott nemsokára néma bűzhödt mocsárt lá-
tandunk, melyből egy kisértetés alak emelkedik ki. 

Ez az alak — — az Antichristus. Hornig. 

A modern tlicologia. 

A nihilismus felé való rohanás, mely a protestantis-
mus főjellege gyanánt mutatkozik, a tudományokkal való 
álszövetségben keres mentegetődzést, hogy valamikép tet-
szetösbbé tegye magát. A fogás nem rosz oly korban, mely 
mindent a haladás szekeréhez szeretne diadaljelül fűzni ; de 
a hit és a tudomány köre oly különböző, hogy egyik a másikba 
nem olvadhat ugy át, hogy meg ne szűnjék az lenni, minők 
lényegénél fogva lennie kell. Ha a hit nem egyéb, mint tu-
domány, és benne csak az fogadhaté el, mi abban is megvan : 
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a hit elveszte lényegét és a társulat, mely igy értelmezett 
hitet vall, ha következetes akar lenni, kénytelen bezárni 
templomait, melyek a hitnek csarnokai, s meg kell elégednie 
az iskolával,mely a tudományokkar foglalkozik. 

Az idézett czim alatt közöltetik a honi prot. lapban 
egy cz ikk , mely ajánlatul egyszersmind irányul szolgál 
azon, újévtől megkezdett mellékletre nézve, mely tudomá-
nyos szemle akar lenni, s mely kijeleli az álláspontokat is, 
melyeken az ujabb theologia fejlődni, hóditani óhajt. Igen 
tanulságos a decompositio azon menetére nézve, melyet la-
punkban imént jeleztünk s azért mint tudomásul veendőt 
közöljük: 

„A mi korunknak sikerült az égi tűzből egy szikrát 
ismét a földre varázsolni s az égi fény világot deritett a 
theologiára is, letépte róla nem csak a közép, hanem az ó 
kor mythusait is, s eként megtisztítva akar ja újból az első 
polezra, ősi méltóságába visszahelyezni a tudományok sorá-
ban. — Ez u j világosságot mindnyájan lát juk, a levegővel 
együtt szívjuk be, s nem tehetjük, hogy a theologia terén 
sötétséggé változtassuk. A theologia kénytelen akarva, nem 
akarva elfogadni a tudományok ujabb vívmányainak ha-
tását, ismét le kell mondania régi bir tokának jelentékeny 
részéről, mely őt nem illeti, s a megmaradt jogos birtokon 
egészen u j rendszerű gazdaságot folytatni, ha nem akar 
nevetség tárgya lenni minden józan eszű ember előtt s nem 
szándékszik feladni minden igényét a tudomány névre. 

Ki ne tudná közülünk, hogy a jelen század roppant 
felfedezései a természeti tudományok és történelem terén 
egészen u j világnézletet a lkot tak? A csillagászat már ré-
gebb bebizonyította, hogy a csillagok földünknél ezerszerte 
nagyobb égi testek, meghatározott és soha nem változó terv 
szerint végzik körutjokat , kölcsönös vonzó erőt gyakorol-
nak egymásra, mely erő hatása alól egyik sem vonhatja ki 
magát, s ha kivonná, alkalmasint annyira megzavarná az 
egyensúlyt, hogy az egész mindenség össze omlanék. A ge-
ologia kézzel fogható adatokkal mutatta meg, hogy a föld 
alakulására ezred évek kellettek, stb. Már ezen bebizonyí-
tott tényekkel szemben valóban különös volna még azt állí-
tani a theologiában, hogy a föld alakulása néhány nap alatt 
bevégződött, hogy a keleti bölcseket egy csillag vezette Jé-
zus születési helyéhez, mely az istáló fölött megállott, hogy 
Jozsue a napot megállította, stb. 

Mihelyt az u j felfedezések az emberiség közös saját-
jaivá lettek, azonnal érezni kezdte a keresztény vallásos 
szellem a nagy szakadást a régi theologia és u j világnézlet 
közt, s ohajtotta a kettőt öszhangzásba hozni. Ez óhajtás 
és törekvés épen a legvallásosabb kedélyeket ragadta meg 
leginkább, mert a dolog természete szerint az ilyenek érdek-
lődnek kiválóan a vallás tárgyai iránt. Ismét számtalan 
gondolkozó fő szentelte élte minden törekvését a theologiá-
nak, s törekvéseik eredménye egy u j theol. rendszer, mely 
„modern theologia" nevet visel. 

Alkalmasint gyakran fognak találkozni olvasóink e 
füzetekben ezen elnevezéssel, s épen azért tűztem ki legelső 
czikkem feladatául azt, hogy a modern theologia alapeszméi 
körében némi tájékozást nyújtson. Lehetetlen egy rövid 
czikkben tárgyam megvilágosítására mindazt felhoznom, 
mi szükséges volna. Külföldi irók, kik ily tárgyú müvet 

készítettek, mindnyájan jókora vastagságú könyvet í r tak ; 
nekem ezt már a tér szűke sem engedi, s épen azért csak a 
kiindulási pontok egyszerű felmutatására szorítkozom, mel-
lőzve még a történélmi előzményeket is. 

A modern vagy uj theologia nem azért nyerte e nevet, 
mivel csak nem rég született, hanem azon alapelvénél fogva, 
mely által mindig u j marad, hogy a theologiának mindig 
öszhangzásban kell állani a tudományok megállapított álta-
lánosan elismert és tudományosan igazolt vívmányaival. 
Természetes, hogy ezt tekinti a modern theologia alaki fő 
elvének, mert épen azon törekvés hozta létre, hogy a vallási 
nézeteket a tudományok ujabb vívmányaival összeegyez-
tesse. — A kibékítés müvének létesülni kellett, mert nem 
ta r tha t juk igaznak a theologiában azt, miről a tapasztalati 
tudományok bebizonyították, hogy képtelenség ; nem tekint-
hetünk megtörtént ténynek oly elbeszélést, melyre a termé-
szeti tudományok azt mondják, hogy a természet ismeretes 
törvényeinél fogva a tények ugy történni nem szoktak, vagy 
épen lehetetlen ugy történniök. 

Azon alaki fő elvből természetesen következik a tar-
talmi, mely szerint a modern theologia negatíve valótlannak 
állit minden olyan theologiai tételt, mely a többi tudomá-
nyok megállapitott, általánosan elismert é3 tudományosan 
igazolt vívmányaival ellenkezik ; positive pedig helyre akar ja 
állítni a tiszta vallásos szellemet, s e czélból kiválasztja azt, 
mi a vallásban lényeges, ezt fentart ja, a lényegtelent elesni 
engedi. A vallásos szellem, mint az ember lényegéhez tar-
tozó, soha sem halt ugyan ki teljesen az emberek kebléből ; 
de részint oly alakokban nyert kifejezési-, melyek többé 
nem tarthatók, részint pedig mindenféle nem oda tartozó 
mythusokkal felkeveredett. Mindezek nem tartoznak a val-
lás lényegéhez, a tiszta vallásos szellem nélkülözheti, tehát 
a modern theologia elve szerint elvetendők. 

Midőn Jézus azt mondá: szeresd Istent és szeresd fe-
lebarátodat mert ez a törvény és a próféták. — ugyanazt 
tevé a zsidó vallással; midőn Luther és Kálvin a szentírás 
próbakövén megpróbálták a romai egyház hitezikkeit, val-
lásos szertartásait, s mit onnan nem igazolhattak, elvetették, 
ugyanazt tevék az akkor uralkodó vallási nézetekkel, mit 
a modern theologia tartalmi elvének positiv oldalából kifo-
lyólag tesz a mostani egyházi tantételekkel, t. i. a tiszta val-
lásos szellem érdekében kiválasztották azt, mi a vallásban 
lényeges, ezt fentartották, a többit elesni engedték. 

Azért tevém ez összehasonlítást, hogy jelezzem általa 
a felállított főelv nagy horderejét. Valóban a modern theo-
logia nem kevésbé különbözik a Lutherétől és Kálvinétól, 
mint ezeké a pápáétól, vagy Jézus vallása a Talmudtól, s 
természetesen az általa czélzott vallásos élet is annyira kü-
lönbözik. Uj alapot akar adni a vallásos életnek, mint u ja t 
adtak Jézus és a reformátorok; de nem él azon hitben, hogy 
mindazt mellőzni lehetne, mi a vallásos életben a századok 
folytán kifejlett. Történelmi alapon áll, számításba veszi a 
létezőt, de mellékesnek tekinti régi kifejezési a lakját . — 
Tovább folytatása a 16. században megkezdett szabad vizs-
gálódásnak, természetes fejleménye az akkor önállóvá lett val-
lásos szellemnek. A reformatio megtisztította a keresztény-
séget a középkor legendáitól, visszavezette követőit Krisz-
tus azon alakjához, melyet az első három század alkotott ; 



a modern theologia megkísérti helyre állítni Krisztusnak 
valódi, történelmi alakját , a mint egykor mint ember élt és 
hatott, s fel akar ja lebbenteni a kereszténységről azon titok-
szerii, mystikus fátyolt, melylyel az első három század szent 
homályba burkolta. 

Tartalmi elve negativ oldalából következik, hogy a 
csudák nem illenek be a modern thoelogia rendszerébe. Ez 
a természet tudományok befolyása a theologiára. A termé-
szet gondos megfigyelése arra tanította az embert, hogy 
Isten, k i a kereszténység felfogása szerint „mindörökké 
ugyanaz és nincs nála változás vagy változásnak árnyéka" 
(Zsid. 1, 12 ; J a k . 1, 17) a világot is örök, változhatatlan 
törvények szerint igazgatja folytonosan. Az események 
egymással oksági összeköttetésben állanak, Isten világigaz-
gatása folytonos, s nem csak néha nyul bele a világ forgá-
sába oly tényeket hozva létre, melyeket az ismeretes oksági 
összeköttetésből kimagyarázni nem lehet, s épen azért csu-
dáknak neveztetnek. A modern theologia ily nézetet sem 
Isten fenséges eszméjével sem a tudományokban bebizonyí-
tott tapasztalati tényekkel össze egyeztetni nem tud. Midőn 
azt aka r juk megtudni, hogy mi történt ezelőtt 18 századdal, 
nem elég csak néhány történeti okmányt megkérdezni, me-
lyek a történttek elbeszélésében egymástól gyakran eltér-
nek, egymásnak ellentmondanak, hanem biztosabb eszköz-
höz kell fordulni, t. i. a most létezőnek analógiájához, mert 
az örök, változhatatlan Isten akkor is ugyanazon törvények 
szerint cselekedett, amiért az emberek működése törvényeit 
kevésbbé ismerték, mint mi. Ezen rendszer nem kuta t ja , 
mit tehet, vagy mit nem tehet Isten, mert az ember nem is 
t udha t j a ; hanem megfigyeli mit tesz, látja, hogy működé-
sében oly törvényszerűség uralkodik, hogy törvényeit meg-
ismerve meghatározhatjuk biztosan, mi fog történni, s ezen 
tapasztalat alapján a posteriori okoskodik, hogy csudát 
nem tesz.*) 

lm a modern theologia kiindulási pontjai. Ily alapel-
vek természetesen átalakit ják a theol. tudományok minden 
ágát annyira, hogy semmi som lehet különbözőbb, mint a 
hagyományos és modern theologia. Ez vissza tér ismét az 
ős eredeti forráshoz, a kebel vallásos szükségéhez, honnan 
merített Jézus és merítettek minden kornak prófétái, vallás-
alapitói ; innen akar ja felhozni azon élő vizet, melyből a ki 
iszik, soha meg nem szomjúhozik. Elveinek alkalmazását, 
s a belőlök kifejlett kérdések megvitatását szemlénk hozni 
fogja időnként; e czikkben épen csak a kiindulási pontok 
felmutatására szoritkozhatánk. Nem támadtunk, nem védel-
meztünk, csak ismertettünk. 

A modern theologia mostani hangja még inkább pole-
mikus, — többet rombol, mint épít, s épen azért kodvencz 
állítása a hagyományos theologia híveinek, hogy nem életre 
való, mert csak negatioból áll positiv tételek nélkül. De ne 
feledjük, hoyy kath. theologusok is szivesen vádolják még 
ma is a protestantismust azzal, hogy csak a katholicismus 
negatioja positiv tételek nélkül ; holott mi tudjuk, hogy 
midőn tagadja a romai egyháznak okossággal és szentirással 
ellenkező dogmáit, egyszersmind felállítja az ezekkel meg-

*) Lásd e tárgy bővebb kifejtését Ballagi : „Tájékozás a theologia 
mezején, Csudák czime alatt. 

egyezőt ; mi már eléggé bele éltük magunkat , hogy ismer-
jük e positiv tételeket, s ezeknek gyümölcsét a modern tár-
sadalmat és civilisatiot, melyet a kath. országok is mindig 
nagyobb mértékben kezdenek élvezni a hierarchia nagy 
bánatára . — A modern theologia polemikus irányzata a 
dolog természetéből foly, mert okos gazda előbb széthordja 
a roskatag ház romjait, s es ik azután épit ujat és eröset 
helyére." 

Az igy körülirt modern theologiának némi alapvoná-
sául szolgál a Bita Dezső által lapunkban közlött czikke, „A 
megtestesülés t i tka" ellen intézett támadás, melyben a meg-
testesülés egyszerűen tagadtatik, Krisztus istenitése csak a 
niceai zsinat találmánya, és a modern theol. föladata, Kri-
sztus eredeti személyiségét visszaállítani. „A tudomány és 
vallás közti békességnek ára a supranaturalismus. Ne saj-
náljuk, elég hosszasan dominált az igazi vallás és a tudo-
mány kárára . A vallás, Jézus vallása és a protestantismus 
ez által nem hogy szenvedne, de csak ez által foglalhatja 
el azon magasztos feladatot, melyet hivatva van az ujabb 
társadalomban betölteni." A kibékülés ily nemét positiv 
kereszténység nem fogadhat ja el. 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. apostoli fölsége S z a b ó Imre cz. apátot és osztálytaná-

csost a cultusminiszteriumhoz miniszteri tanácsosnak méltóztatott f. hó 
13-án legkegyelmesebben kinevezni. 

r 

PARIS-ban, a Belleville-féle teremben, az „oktatás-
és neveié s "-ügyben egy nyilvános gyülekezet tartatott , 
melyet csak azért érdemes reproducálni, minthogy „a sza-
bad gyülekezeti jog" és egynémely liberális tendentiák sa-
játságos illustrátiójául szolgál. — Ime a gyűlés menete a 
„Pays" szerint : 

Mindenek előtt elnökválasztásra kerülvén a dolog, 
a jelenlevők egyike ilyenül munkásosztályut követel és 
Joanint ajánlja, ki meg is választatott ; Bergeronne és Gui-
har adatván mellé ülnöktársakul. 

A szó'Gaillard-é személyes ügyben. Nicot munkás t . 
i. levelet irt neki, melyben őt arról vádolja, hogy a szajna-i 
képviselőktől meg van fizetve, hogy hallgasson. Védelmezi 
magát s egy levelet olvas fel, melyet erre vonatkozólag a 
Pays-nek beküldött (helyeslés.) 

Ezután M. Martin lép fel s az oktatás nagyobb ki ter-
jesztésének szükségéről szól. A tudatlan nép, úgymond, 
elnyomatott a nemesség által s a Louvre erkélyéről egy 
király lőtt a népre Szent-Bertalan éjjelén, (hosszas he-
lyeslés.) 

Egy hang : mindannyian ilyenek ! (zaj s érthetlon 
közbeszólások.) 

Elnök : a közbeszóló irassa be magát a szólásra. 
El tűnt . . . . Nagyon kár . 
M. Martin folytatja — s megemlítvén a cevennes-i és 

vendée-i harezokat, — felkiált : nekem nem kell vallásos 
oktatás ! Fátyolt akarnak vetni a 89-i forradalomra. De 
nem oda ! Emlékezzünk csak a vendéei napokra, midőn a 
papok izgatták a polgárokat, hogy harezoljanak a forrada-
lom ellen. . . Lehet-e erre valaha fátyolt borítani ? Nem. 
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Egy hang : Francziaország valóságos kozákok or-
szága. (Zaj.) 

Egy másik : Nem vagyunk szabadok ! (Helyes.) 
Szónok bevégzi beszédét, kijelentve, hogy az ingye-

nes és kötelező oktatást pártolja. 
M. Baquot az előtte szólott szellemében nyilatkozik. 

Civilizált népnek mondanak bennünket. Hol van tehát ez 
a civilizált nép ? . . . Hátrább a söpredékkel ! (bravo) És te 
souverain nép? Souverain oktatás nélkül! souverain nép 
kenyér nélkül! (hosszas éljenzés) souverain nép / mely kény-
telen vagy terhes szekered elé hámba fogni magad és húzni 
a köveket és márványt, melyből a fényes paloták épülnek, 
íme a te sorsod ! Hova jutottál souverain nép ? "Verejtéked-
del áztatod a termékeny földet, melyet neked kellene lea-
ratnod. . . . S kié az aratás ? Ott a salonokban ülő uraké 
(ötszörös éljenzés.) 

Egy hang : s mindez azért, mert mi nép vagyunk ! 
(igen — igen — helyeslés.) 

Szónok : igen azon uraké, kik azzal foglalkoznak, 
hogy apróra kiszámitgat ják mennyit nyerészkedhetnek 
munkádon (kitörő helyeslés.) Igy élsz te 1500 év óta ! De 
mindig görnyedve leszünk-e a fekete ruha, — ezen vipera 
alatt, mely . . . (a többi a tapsvihartól nein hallható.) 

Nem, polgártársak ; idézzük fel emlékünkbe a régi 
időket. . . . atyáink emlékét, kik emez istenostora alatt 
nyögtek. De atyáink forradalomra keltek : ha tehát mi bé-
kén türünk, korcsok vagyunk (hosszas taps.) 

Egy hang : ezen senki sem kctelkedhetik (viharos he-
lyeslés.) 

Szónok : az oktatás a mi életünk törvénykönyve. Az 
emberiség el volt tapodva azok által, kik az oktatással eddig 
egyedáruskodtak. A jezsuitáknak, azon pártnak volt kezé-
ben, mely bennünket oltárai lépcsőire görnyesztett. Ezek 
azok, k ik mondani szokták : jer ide . . . eredj gyónni ! (lázas 
éljenzés.) 

. . . Bocsánat — én nem vagyok szónok. . . . 
Egy hang : De bizony az (helyeslés, — igen, igen — 

halljuk.) 
Szónok : Az ezen jezsuita fa j által organizált rendőr-

ség nyomta a népet 1500 év óta . . . . Ideje, hogy felébred-
jünk . . . . Az oktatás rásegitend bennünket s ha bennünket 
nem, — legalább gyermekeinket. Hogy is tanitják gyerme-
keinket elemi iskoláinkban ? Az első kérdés : tudsz-e imád-
kozni? Nem. Nem-e? . . . A szülék rosz calculust kapnak 
(taps) Megtanitják tehát az imádságra és elmondatják vele. 
S az atya ki kenyerét keresi és meghozza estve ezeu izzad-
sággal áztatott kenyeret, azt mondja reá : „nesze, van ma 
estére való" (nevetés és taps.) 

Emberekké nevelik-e tehát gyermekeinket? Megta-
nulta imádságát és katechismusát. Azután a biblia követ-
kezik. Ezek az eszközök, melyekkel a világot. 1500 év óta 
kormányozzák . . . . (helyeslés.) Az úgynevezett barbár né-
pek magasabban állnak nálunknál civilizátio tekintetében. 
Mi Afrikába j á runk civilizátiot terjeszteni — és miért ? Ott 
az embereknek van hova fejőket lehajtaniok. Te pedig sou-
verain nép, ha három hónapig volt hova lenyugodnod s azu-
tán nem tudsz fizetni, — tömlöczbe veled — (helyoslés) 

mint csavargót csuknak el . . . Nem vagyunk-e tehát mi is 
nomád nép ? 

. . . . Az oktatásnak csak egy czélja lehet : az, hogy 
odasegitsen bennünket az élet asztalához, melynél az ember 
kipihenhessen ! 

A községi iskolákról szólván kivánja, hogy ott a 
gyermekek emberekké neveltessenek. „El, kiált fel, a bi-
bliai neveléssel ! El a katechismussal. Nekünk az emberi s 
polgári jogok katechismusára van szükségünk, (lázas he-
lyeslés) Oly katechismusra, mely a fekete ruhásokat vissza-
kergesse a katakombákba (helyeslés.) 

Felemlítve gyermekéveit, midőn nagyanyja az anya-
szentegyház parancsaira okta tga tá , ismét menydörög a 
tudatlan iskolatestvérek és a klerikális tanitás ellen. 

O nemzeti, ingyenes és kötelező oktatást akar . E k k é p 
gyermekünk emberré fog neveltetni. Ekkor mondani fogják 
neki: „mielőtt katonává lennél, polgárnak kell leend. S 
aztán nem leend ugy mint már századok óta, hogy gyerme-
keink ellenünk fegyverben álljanak ! Ama polgárháborúk-
ban ugyanis kivel kelle harczolnotok mással, hanemha saját 
gyermekeitekkel?" (hosszas éljenzés.) 

Ilyen volt a papok oktatása ; a római papoké s a je-
zsuitáké. Tizenkét éves korában azt mondták a gyermek-
nek : „járulj az Ur szent asztalához ! Micsoda szent asztal ? 
A szent asztal, a népek azon közös communiójának asztala, 
melynél mindenkinek joga van munkája után élni." (riadó 
(helyeslés.) 

„A papok ezen szent asztalához ellenben egy tizenkét 
éves gyermek járul , kinek húszéves korában katonává kell 
lennie ! E gyermek oda térdel az oltárhoz és beveszi magába 
ama fekete vipera mérgét" (az összes gyülekezet iszonyú 
tapsviharba tör.) 

(Vége köv.) 

NEW-YORK. (Vége.) Ez nagyszerű jelenet volt. 
Mindnyájan csodálták bátorságát, de sajnálták a veszteséget 
is. Rogers felhivá hallgatóit, hogy tegyenek ugy mikint ő 
tett és tanulmányozzák a katholicismust. Azután a lapok-
ban is köztudomásra adta elhatározását s az episcopális 
egyházbóli kitérését. Ez világosan a malaszt hatása volt ; 
mert Rogerst szerette községe, melytől igen szép jövedelmet 
is húzott. O mindent elhagyott, barátait , sorsosait és állása 
jövedelmét, — jóllehet házas és családatya. O szegénynyé 
lett Jézus Krisztusért : van-e ennél valami hősiesb ? ! Az an-
glikánoknál lelkész volt : a katholikusok közt mint egyszerű 
közhivő vonja meg magát. Felekezete lapjai kezdetben kis-
sebbiteni törekedtek őt, de már most magok is bevallják, 
hogy meggyőződését követte ép ugy, mint Yoes tudor epi-
scopális püspök ki kitűnő állásától és évi 100,000 f rank 
dijától megvált, hogy mint egyszerű katholikus laikus és 
new-yorki tanár éljen. Rogers is a tanitói pályára léphet s 
ha ez nem is jövedelmezend neki ezernyi dollárokat, legalább 
lelkismerete nyugodt lesz és minden egyeneslelkü ember 
becsülni fogja őt s halála óráján, mikép Yoes tudort, közö-
sen fogják siratni. 

A mozgalom, mely az egyesült állami papság körében 
a kánoni rendeletek érvényre jut tatása érdekében megindult, 
nyugodtan és mérséklettel foly, — mikint mindaz a mi a 
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vallás javára szolgál. A baltimorei zsinat azon kérelmet 
intézte a szentszékhez, hogy a közpapság még 20 évig ma-
radjon jelen viszonyai között. 0 szentsége mielőtt a zsinati 
actákat helyben hagyta volna, kitörölte „a husz évet" s 
helyette oly kifejezést iktatott, mely azt mondja, hogy az 
akkor fog megváltoztatni, mikoron erre az idő alkalmasnak 
mutatkozandik. 

Bizonyos, hogy Roma igen óhajtja a kánonok életbe-
léptetését, annyival inkább, minthogy ez a kormány részé-
ről semminemű akadályt sem szenved. Az egyház teljes 
szabadságnak örvend : ra j ta kell tehát lennie, hogy érvényre 
juttassa a szabályokat, melyek a mult századokban virág-
zását eszközölték. Az által, hogy ohajtatik, mikép a papok 
megszűnvén missionáriusoknak lenni lelkészekké legyenek : 
senki sem akar ja a püspökök hatalmát korlátozni vagy a 
méltóságukat megillető tiszteletet csonkitani. De méltán 
kérdezhet jük: miután az Egyesült-államokban rendszeres 
püspöki székek állitvák fel : miért ne legyenek ott közlelké-
szek is, kik élvezzék mindazon jogokat, melyeket a kánonok 
ezeknek megadnak ? Vagy lia a papoknak missionariusok-
nak kell maradniok ; miért nem egyszerű apostoli vicáriu-
sok püspökeink és érsekeink is, mikint Chinában, Indiában ? 
A .plébániák ki vannak kerekítve, szervezve s a papok 
rendszeres dijakkal ellátva : miért ne legyenek tehát plé-
bánosok is ? Csak állítsanak fel mindegyik megyében bizo-
nyos számú önkényleg el nem mozdítható plébánosokat, a 
„vicarius generalis" tisztsége pedig ne legyen puszta czim : 
s a püspök, megyéje kormányzatára állítson fel tanácsot 
vagyis káptalant, mely őt támogassa : valamint a papság 
biztositottabb lesz — ugy az egyháznak tekintélye is növe-
vekedni fog a protestánsok között, k ik megszokták a sza-
badság és függetlenség bizonyos nemét tiszteletben tartani. 
Mi nem kételkedünk, hogy, ha az alsórendű papság nagyobb 
állandósággal birna és biztositottabb lenne egynémely apró-
lékosságok ellenében, melyektől az elöljárók sem mentek, 
a benszülöttek is nagyobb számmal jelentkeznének az egy-
házi pályára. Egyházunk, bár nem gazdag, elbirja szük-
ségleteit és az Egyesült-államok nem egy lelkésze szive-
sebben szolgálna itt, mint Francziaország bármely rend-
szeresített lelkészi állomásán. Ideje tehát, hogy a vallás itt 
is kifejtse hierarchiai méltóságát és szabályait, melyek mind-
egyiknek valamint jogait ugy kötelességeit is meghatároz-
zák. A püspökök sokkal szabadabbak lesznek, ha nem kei-
lend a kormányzat minden apróságaival foglalkozniok ; és 
méltóságuk is jobban biztosítva leend a sok, gyakran alap-
talan - kifogások ellen. A kérdés , ugy látszik nekünk, 
hogy megérett és valószínűleg szóba kerülend és meg is fog 
oldatni a küszöbön álló egyetemes vatikáni zsinat által. 

Anderson tudor is folytatja New-York egyházaiban 
conferentiáit, melyek nagy érdeket keltenek és nagy soka-
ság által hallgattatnak. — A westminsteri fődiákon mialatt 
a Wiseman bibornok emlékére épitendő kathedrálisra gyűjt, 
a new-yorkiakról is gondoskodik, felolvasásai által, me-
lyeknek jövedelmét a helyi egyház szükségletére szánta. — 
Itteni katholikusaink igen buzgók. A karácsonyi szent na-
pok nagy ünnepélylyel tar tat tak meg ugy, hogy a szent-
egyházak nem voltak elégségesek az ájtatoskodók befoga-
dására. Katholikusaink áhitata, hitbuzgalma és nagylelkű-

sége meglepőleg hat a protestánsokra és megszégyenithetné 
az európai keresztényeket. — A szerzetes rendek bámulandó 
sikerű missiokat tartanak és nem elégségesek megfelelni az 
igényeknek. Szent István templomában 20 napi missio alatt 
több mint 15 ezeren járultak az ur asztalához. Képzelhető 
mennyi üdv eszközöltetik itt nálunk — és mily jogosult 
reménynyel nézhetünk a jövő elé ! 

IRODALOM. 
„Manuale Sacerdotum. Collegit, disposuit et edidit P. Jo-

sephus Schneider. S. J. Superioribus approbantibus. 
Editio quinta. Coloniae, Bachem, 1868. 12. XXIV. 

et 827. pagg. 1 % Thlr." 

„Manuale Clericorum. Collegit, disposuit et edidit P . Jo-
sephus Schneider S. J . Superioribus approbantibus. 

Ratisbonae, 1868. Pustet 12. VIII . et 773. p. 
1% Thlr." 

(Vége.) 

Mint már mondottuk , a munkálat két főrészre lön 
osztályozva. A második főrész a „Pars liturgica," a hol sz. 
miután már az előbbiben a papi méltóság és különösen a 
szentmisére való buzgó lelkületről adaték oktató utmutatás 
és az áldozat egyes részei világosan kifejtetének, mogma-
gyaráztatának, szintén ismert alapossággal és mély belátás-
sal já r el , dolgozatát hat (6) szakaszra különitvén. Oly 
tanok és szabályok összege áll itt az olvasó előtt, melyek 
szerént az egyházi személyek a religio nyilvános tényeit 
gyakorolni tartoznak, vagyis itt fordul elő a szertartás-tu-
domány sarkalatos része. Tárgyaltat ik e helyen névszerént : 
1. De disciplina in choro servanda. 2. De modo addiscendi 
recitationem Breviarii. 3. De variis officiis alumnorum in 
functionibus sacris. 4. De ordinibus rite suscipiendis ily so-
rozatban : Regulae quaedam generales in omnibus ordinibus 
suscipiendis observandae. Rubricae Pontificalis Romani de 
ordinibus conferendis. Décréta s. congregationis rituum. 
Regulae speciales in singulis ordinibus suscipiendis obser-
vandae . . . a) de clerico faciendo . . . b) de ordinibus qua-
tuor minoribus . . . c) de ordinibus sacris maioribus. 5. 
De missa prima Neosacerdotis. Erre következik a 6-ik sza-
kasz : Quaedam de missa rite celebranda, hol a szentmise 
és ennek szertartásai után előterjesztetnek még a: 

,Tabulae directivae pro ss. missae sacrificio cele-
brando,' melyekben a különféle teendők helyes felosztással 
több egymás mellé állított rovatokban egyszerre tüntetvén 
a főbb tudnivalókat föl, azoknak betanulását a kezdőre 
nézve fölöttébb könnyiti, ekkép annak az egésznek áttekin-
tését is lehetségessé tevén. 

A sor imez : 
a) In Dominica per Annum b) In feriis c) In Dupli-

cibus d) In simplicibus e) In missis votivis f) De missa in 
aliéna Ecclesia. 

Befejezésül aztán elősoroltatnak „Defectus quidam in 
Missa sollicite cavendi." (499—761. 11.) 

Most pedig nyiltan és leplezetlenül mondjuk ki, a t. 
szerző ezen dolgozatában, a „Manuale Clericorum"-ban is ülő-
munkával lép föl, mely igen hasznos, és a ker. kath. anya-
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szentegyház legfölségesebh áldozatának bemutatásához ké-
szülő fiataloknak nagyon is szükséges ; melyből nem csak a 
szentmise áldozat rendét s a pap és szolgálattevők által 
mondandókat tanulhatja meg a növendék pap, nem csak 
czélirányos oktatást nyer azon szabályokra nézve is, melye-
ket az egyház a sz. miseáldozatot bemutató és körülötte 
szolgáló egyének magok-tartását illetőleg ős időktől fogva 
hozott és megtartatni parancsol ; hanem intő és utbaigazitó 
megjegyzéseivel annyi megható példákban tanitó erkölcsi 
leczkéivel minden őszinte kispapnak, hitébeni megerősité-
sére a legüdvösebb hatással leend. 

A kérdéses könyv sok irást megkimélend, és czélszerü 
elrendezésével, tiszta nyomatával és nem épen nagy árával 
sok vevőre tarthat számot: annál is inkább, hogy hasonló 
könyv a régebben hallottak és tudottak emlékezetének föl-
ujitására még az éltesebbeknél sem mindig fölösleges vagy 
nélkülözhető. — Mindenesetre a tudós szerző fáradhatlan 
és korszerű munkásságával hálaemléket rakott nevének a 
kath. irodalom mezején, s mi szivből kivánjuk, miszerént 
az Isten dscsőitésének gyarapítására (ad maiorem Dei gló-
riám) törekvő fáradozásainak jutalmaul minél jobban tel-
jesedésbe lássa menni azon czélt, keblének ama buzgó kí-
vánságát, melyet im ezen szavakban oly különösen szépen 
és méghatólag nyilvánit : (v. ö. 762. 1.) 

„Largiri dignetur Dominus noster, Jesus Christus, 
sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech, ut 
omnes, qui hoc libello usi fuerint, sacramenta acerbissimae 
passionis Ipsius devote recolentes tam digne et devote quo-
tidie ss. saerificium missae celebrent, lit missa unius dici 
nova semper et apta sit praeparatio ad missam alterius diei, 
et missarum omnium ultima tandem eosdem praeparet ad 
felicem aeternitatis introitum". . . . Csősz Imre• 

VEGYESEK, 
— A Szent-László-Társulatnak f. hó 13-án tartott 

választmányi ülésében a m. elnök, szívélyes üdvözlés után 
jelenté, hogy Pécsről ismételve meghívást kapott a társulat 
közgyűlésének ottan leendő megtartása végett ; fölolvastatott 
ő szentségének apostoli válaszlevele a mult évi, Győrött tar-
tott közgyűlésből hozzá intézett hódolati főiiratra. Bejelen-
tetett, hogy H a y n a 1 d Lajos érsek ő exclja a társulatnak 
a csángó magyarok részére alapitványképen 5,000 forintot 
adományozott. Józseffalva bukovinai magyar községnek 
templom-, iskola- és paplak építésére 200 frt szavaztatott 
meg. A pesti szürkenénéknek 200, kis-sári községnek orgo-
naszerzésre 30, Uj-bánya fiókközségnek iskolai belfölsze-
relésre 50 fr t ajándékoztatott. Arra nézve, hogyan lehetne 
teljesen függetlenül a Sz.-László-Társulattól s ennek érin-
tése nélkül, egy nagy kath. gyűlést egybehívni, bizottmány 
neveztetett ki. Püspök-elnök ő mlga jelentette, hogy egy 
fiatal áldozárja ajánlotta magát hitküldérül a csángó ma-
gyarok részére. A társulat ő szentsége aranymiséjére hódo-
lati föliratot fog küldeni, Pesten pedig a társulat nevében 
ünnepélyes sz. mise fog tartatni. 

— G ö n d ö c s Benedek ő nga apáttá történt fölavatása 
alkalmával közel 1000 frtot méltóztatott jótékony czélokra 

adományozni. Örömversezetek is jelentek meg tiszteletére, 
melyet hitbuzgalma, miveltsége és valódi humanitása által 
rég kiérdemlett. 

— Mathieu bibornok a szentatyánál tett bucsutisz-
telgése alkalmával kérte ő szentségét, kegyeskednék neki 
Francziaországba viendő emlékül fehér papi öltönyeinek 
egyikét ajándékozni. A szentatya jósága legyőzvén szerény-
ségét a kérelemnek engedett, s teljesité a főpapnak kegye-
letes óhajtását. 

— Ivnörzer plebanus Oberesfelden két prédikátio miatt 
150 frtnyi birságra ítéltetett el, az államügyész 3 havi vár-
fogságot indítványozott. A föladó a helybeli iskolatanitó 
volt, mint ily esetekben már rendesen lenni szokott. 

— A spanyol katholikusok egylete a szentatyától le-
véllel tiszteltetett meg, melyben különös megelégedését fe-
jezi ki a spanyol nők abboli lépése fölött, hogy ők voltak 
az elsők, kik a hitegység föntartása mellett fölszólaltak. 

— A párisi „Monde" és „Union" kath. irányú, de né-
melyekben egymástól eltérő lapok azon szerencsében része-
sültek, hogy a szentatya mindegyikhez intézett apostoli ira-
tában teljes megelégedését nyilvánította müködésök iránt. 
A szentatya türelmesebb mint egynémely kath. újságíró. 

— Lamoriciére özvegye egy idő óta Romában tartóz-
kodik. A franczia hadsereg tisztikara tisztelkedett nála. A 
szentatya különös szivélyességgel fogadta a szentszék iránt 
mind halálig hü hadvezér nejét é3 azon szentelt gyertyával 
ajándékozta meg, melyet a szentatya a fobr. 2-ki ünnepély 
alkalmával maga hordozott. 

— Mint a „Gaz. du Midi" lapnak ír ják Romából, a 
coelibatus ügye csakugyan elő fogna vétetni a jövő nagy 
zsinaton, de nem azért, hogy talán eltörültessék, hanem in-
kább, hogy azoknál is megszorittassék, kiknek a nőszülés 
eddig engedélyezve volt. 

— A bibornok-vicarius Romában a szokott böjti inte-
lemben ez alkalommal különösen fölhívja a romaiakat, hogy 
imáikat és jó tetteiket a jövö conciliumra intézett szándék-
kal végezzék, miszerint Isten irgalma megadja mindazon 
kegyelmeket, segélyt, melyet az egész világ oly méltán vár 
a tartandó zsinattól. — A szentatya is, fogadván a böjti szó-
nokokat fölszólitá őket, hogy buzgó müködésök által legin-
kább odahassanak, miszerént a romai nép méltónak talál-
tassék a világ minden részéről egybegyűlendő főpapokat 
fogadhatni. 

Kegyes adakozás. 

Péterfillérül Pécsről : 
S z e i f r i c z István titkár, 3 ar. ; M á r t o n Márton sz. széki 

jegyző, 1 ar. ; V a l t e r Antal igtató, 1 ar. ; D o b s z a y Antal prépost 
pleb., 1 ar. ; S z i 1 v á s s y Mihály tanfelügyelő, 1 ar. ; G r u b e r Gyula 
szerpap, 1 ar. ; A g y e r m e k-s e m i n a r i u m, 1 ar. ; B e r m ü l l e r 
Antal papn. aligazgató, 5 frt. o. é. ; S z u 1 y József kis sem. igazg., 1 frt 
o. é. ; S z e r e d y József jogtanár, 1 frt o. é. ; R ó n a y Sándor lelkiigaz-
gató, 5 frt o. é. ; P e i u 11 e r József hittanár, 2 frt o. é. ; K e l e m e n 
László hitt., 5 frt o. é. ; L e c h n e r János hitt., 5 frt o. é. ; L o n e s á r 
József joghallgató, 1 Irt o. é. ; E b e r 1 i n g Mátyás karkáplán, 5 frt. o. é. ; 
S p i e s János karkáplán, 2 frt o. é. ; M e n d 1 i k Ágoston hitelemző, 3 
frt o. é. ; I r g a 1 m a s rendi ház, 2 frt o. é. ; R a n g Ferdinánd káplán, 
1 frt ez. ; P u c h e r Gusztáv prép. pleb, 5 frt o. é. ; P a s i c s János káp-
lán, 1 frt ezüst ; K á r o l y Ignácz káplán, 1 frt ez. ; összesen 9 arany, 
3 forint ezüst., 43 osztr. ért. forint. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

f: 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, február 24-én. 16. I. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Egy remete levelei V. — Hangulat 
Francziaországban a conciliumra nézve. — Egyházi tudó-
sítások. — Vegyesek. 

Egy remete levelei. 
-mfr 

: V. 

Az antichristus ! Hogy beszélhet az ember ilyes-
miről, mondja tán olvasóim közül egynémelyik — 
hisz ez babonás hit, azonkivül pedig nem is illik 
müveit emberhez üy mesékkel foglalkozni ! De hogy 
ez nem babona, sem nem alapnélküli mese, eléggé 
bizonyitja az, hogy maga a Megváltó is emliti a dol-
got ; igaz ugyan hogy hozzáteszi : azt a napot azon-
ban, vagy órát senki sem tudja, a mennyei angya-
lok sem, a Fiu sem — a mennyiben pusztán mint 
ember fia tekintetik — hanem csak az Atya. 

Nem is akarok én e téren többet tudni, mint a 
Fiu, csak arra akarom olvasóimat figyelmeztetni, 
mit mond épen ő, mit az egész szentírás a szóban 
forgó dolgokról ; sajátomból semmit sem fogok hozzá 
tenni, ezt a dolog megszentségtelenitésének tartanám, 
eleget találunk, ide vonatkozót a próféták- és evan-
géliumokban, az apostolok irataiban és a szentha-
gyományban, eleget végül a sz. atyák és egyházi 
irók könyveiben. Mindez a döntő bizonyítékok oly 
tekintélyes összegét képezi, mely előtt meg kell, ön-
kénytelenül is, hajolnunk. 

Azt mondja talán valaki: a prófétákat tanul-
mányozni igen nehéz feladat; többnyire általános-
ságban beszélnek, kifejezéseik határozatlanok és ho-
mályosak, a hol már bevégzett dolgokra vonatkoz-
nak, ott magyarázatuk fölösleges, a hol pedig még 
csak történendőkre, ott minden erőlkedésünk haszta-
lan, mert a magyarázatnak helyes s hibátlan voltát 
semmikép sem tudjuk bebizonyítani. 

Sz. Pál talán nem igy tekintette a dolgokat, a 
tesszalonikaiakhoz intézett első levelében, 5, 20. 21 
ugyanis ezeket mondja: „a jövendöléseket meg ne 

vessétek, mindent megpróbáljatok, a mi jó, azt t j. 
sátok." 

Igy gondolkozott sz. Ágoston is, a kinek egyéb-
iránt soha sem volt kedve idejét fölösleges dolgokra 
vesztegetui ; s mégis ő az, a kitől e mondat szárma-
zik :praedicta lege, impleta cerne, implenda coliige 
—I'Mvasd a jövendöléseket, vedd észre mennyi tör-
tént már, a miből aztán következtetheted, hogy meny-
nyinek kelljen még történnie. 

Magok a próféták is előrelátták azt, hogy jö-
vendöléseik nem mindég s nem mindenütt fognak 
hivő kedélyekre találni; ily értelemben mondja 
Izaiás 5, 9.: „halljátok, és ne értsétek, és lássátok a 
látomást, és meg ne ismerjétek;" és Dávid a 35. 
zsoltárban: „nem akar érteni,hogy jól cselekedjék;" 
avagy Dániel, 12: „az istentelenek pedig istentele-
nük-cselekesznek; de senki sem érti az istentelenek 
közül, az értelmesek pedig értik." 

Hasonlólag hivatkozott a Megváltó is igen 
gyakran a prófétákra, hogy ezáltal saját isteni kül-
detését á hitetlenek előtt bebizonyitsa, s midőn ezek 
még sem akarák őt Messiásnak elismerni annak da-
czára, hogy rajta a próféták minden jövendőlése be-
teljesedett, ezeket mondá nekik: „képmutatók! az ég 
és föld szinét tudjátok vizsgálni, ezt az időt tehát, 
miért nem vizsgáljátok?" (Luk. 12.) és Emaus felé 
sétálván a két tanitványnyal, ekként sohajtozik föl : 
„oh balgatagok és késedelmes szivüek mindazok el-
hivésére, miket a próféták szólottak ! (Luk. 24.) 

Ezeknek tanulmányozása tehát szükséges és 
hasznos, s ezen tanulmányozásnak elhanyagolása 
okozá, hogy a zsidók a köztük járó-kelő Messiást 
nem ismerék fel, hanem hogy épen ellenkezőleg, 
gunynyal és megvetéssel fogadák azt, a ki e világra 
jött oly czélból, hogy őket megváltsa. 

Halljuk immár magát a Megváltót, mit mond 
ő az idők végéről: 

„Vigyázzatok, hogy valaki el ne ámitson tite-
ket, mert sokan fognak jőni az én nevemben, mond-
ván: én vagyok a Ki'isztus, és sokat eltévelyitenek ; 
vigyázzatok, hogy meg ne háborodjatok; mert ezek-

16 
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nek meg kell lenni, de még nincsen vége. Mert nem-
zet nemzet ellen támad, és ország ország ellen; és 
leszen dögvész, éhség és földindulás helyenként, — 
mindez pedig csak kezdete a gyötrelmeknek. 

„Akkor átadnak titeket zaklatásra, és megölnek 
titeket, és gyűlöletben lesztek minden nemzetnél az 
és nevemért. Es akkor sokan megbotránkoznak, 
egymást elárulják, egymást gyűlölni fogják. És sok 
hamis próféta támad, és sokat eltévelyitenek . . . A 
ki pedig állhatatos lesz mindvégiglen, üdvözül. És 
egész világon hirdettetni fog az ország ezen evangé-
lioma bizonyságul minden nemzetnek; és akkor el-
jön a végezet. Midőn tehát látjátok a pusztulás utá-
latosságát, melyet megjövendölt Dániel próféta, ál-
lani a szent helyen, — a ki olvassa értse ! — akkor 
a kik Júdeában vannak, fussanak a hegyekre 
nagy szorongatás leszen akkor, minő nem volt világ 
kezdetétől mindeddig, s nem is leszen; és ha meg 
nem rövidíttetnének azok a napok, egy ember sem 
szabadulna meg ; de a választottakért megrövidíttet-
nek ama napok. Akkor ha valaki mondja nektek : 
íme itt a Krisztus, vagy amott: ne higyétek; mert 
támadnak hamis Krisztusok és hamis próféták, és nagy 
jeleket és csudákat tesznek, hogy tévedésbe hozzák— 
ha lehet — még a választottakat is. íme eleve megmon-
dottam nektek. Azt a napot azonban, vagy órát, senki 
sem tudja A mint pedig volt Noé napjaiban, ugy le-
szen az ember fia eljövetelekor is. Mert valamint a vízö-
zön előtti napokban ettek és ittak, házasodtak és kiháza-
sittattak mindazon napig, melyen Noé bement a bár-
kába és nem vették észre magokat, mignem eljött a 
vizözön, és elvitte mindnyájokat : ugy leszen az em-
ber fiának eljövetele is Hasonlóképen, amint 
Lot napjaiban . . . . igy leszen akkor is, a mely na-
pou az ember fia megjelen Ezeket szólottam 
nektek, hogy mikor eljön az óra, azokról megemlé-
kezzetek, hogy én megmondottam nektek." *) 

Ezek a Megváltó szavai, melyekben ugy látszik 
nincs semmi homályos. Nem ok nélkül mondja : eze-

*) Igaz ugyan, hogy Krisztus Urunknak eme szavai-
ban igen sok van, ami Jeruzsálem városának végpusztulá-
sára vonatkozik, de nem mind, kivétel nélkül ; igy például 
az evangelium még nem volt az egész világon kihirdetve, 
midőn a szent város a rómaiak által földulatott. Nem puszta 
vakeset az, hogy a Megváltó e kettőt: Jeruzsálem elpusztu-
lását és a világ végét egyszerre emliti ; a mi a zsidók szent 
városa elestének alkalmával képletekben történt, az kétség-
kívül az Isten szent városának vége körül teljesebb alakban 
ismétlődni fog, mert mind az mi a zsidók körül történt csak 
arra szolgál, hogy a keresztényeket a maguk sorsára figyel-
meztesse. 

ket szólottam nektek, hogy mikor eljön az óra, azok-
ról megemlékezzetek — előre látta ő, hogy lesznek 
idők „a mikor az emberek többé nem fognak ráérni 
a sz. irás olvasására, s az egyház intő szavának 
figyelmes s jóakaratú hallgatására, s ezért mondja 
sz. Lukácsnál: (18) mikor eljön az ember fia, vall-
jon talál-e hitet e földön? hogy a mindenttudó Isten 
e szavakat ki tudá ejteni már magában véve döntő 
bizonyíték arra nézve, hogy az utólsó időkben a hit-
nek nagy fogyatkozása fog bekövetkezni, s hogy a 
hivek csak kevesen lesznek. Ezeknek számára szól, 
hogy a tévely- s csalódástól megóvja őket. 

E helyen ugyan nem emliti különösen az anti-
christust, de máshol (sz. Ján. 5, 43.) ezeket mondja: 
„én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be 
engem ; ha más maga nevében jőn, azt befogad-
játok." A Megváltó mindezeket azért jövendőié, hogy 
az emberek, elkészíttetvén a történendőkre az esemé-
nyek által meg ne lepettesenek ; s ezenkívül még 
azért is, mivel nem akarta, hogy a mi sorsunk 
a vakeset szüleményének látszassák. Az ő sza-
vaiban minden tiszta és világos, a minthogy az nem 
is lehet egyébként, mert az ő isteni mindentudósága 
áthat az évezredeken, s ő mindazt, a mi az időben, 
századok meg századok befolyta alatt történik egy-
szerre, mintegy nagyszerű kép alakjában látja ; mert 
a mint a 89. zsoltár mondja: ezer esztendő szemei 
előtt, mint a tegnapi nap. mely elmúlt, mint egy 
éjjeli őrizet. 

Ha az egyes próféták jövendölései homályosab-
bak, ez nem csoda. Az Isten időről időre kiválaszt 
egy-egy halandót, és előtte a jövő titokszerü leplét 
pillanatra fellebbenti, — csoda-e ha ezen halandó a 
látott és tapasztalt, véghetetlenül nagyszerű dolgok-
nak nem tud ily kerekded, szabatos alakot adni, ha 
nem tudja ily értelmes, világos szavakba önteni, 
mint maga a tudásnak örök kiapadhatlan kútforrása? 
De ez csak serkentésül szolgáljon nekünk, hogy a 
meglevőket szorgalmasan tanulmányozzuk, kutas-
suk, egybevessük, hogy ekként a szavaknak mély 
értelmét, s körülményeinkre való vonatkozásukat 
minél biztossabban fölfoghassuk és átérthessük; — 
sőt, mi több, ez kötelességünk, mert a véghetetlen 
Bölcseség semmit sem mondott ok és czél nélkül. 

Természetes, hogy én e helyt csak oly jöven-
dölésekről szólok, melyek a szent könyvekben fog-
laltatnak, avagy egyébként az egyház által helyben 
vannak hagyva. A Mindenható egy különös, a mi Ítéle-
tünkön kivül eső rendeleténél fogva majd minden nem-
zeteknél találkoztak jósok, de én ezekre nem hivatko-



M 123 M — 

zom, s nem is akarok hivatkozni reájuk, minthogy 
csak az egyház csalhatatlan kézvezetése mellett tar-
tom magamat minden tévely ellen biztosítottnak. 

Ily uton es módon azonban fölötte hasznos a 
jövendölések tanulmányozása; s azok, kiket ilyféle 
búvárkodás mosolyra késztet, épen ezáltal bizonyít-
ják, hogy ez ügyró'li fogalmaik nagyon is kezdet-
legesek. 

Macchiavelli legalább, kit talán senki sem fog 
túlságos hiszékenységről vádolhatni a vallás dolgai-
ban, a jövendölésekről általában egészen másképen 
gondolkodott mint napjaink fölvilágosodottjai, a mint 
ezt a következő hely bizonyitja, mely Titus Livius-
ról irt értekezése 56-ik fejezetében található: „Mie-
lőtt valamely város- vagy országban bizonyos nagy 
horderejű dolgok vagy események történnének, min-
denkor egyes előjelek vehetők észre, melyek az embe-
reket a jövőre figyelmeztetik Honnan van ez, azt 
nem tudom; de annyi bizonyos, hogy számos, a ré-
gibb és ujabb történelemből vett példával bebizonyít-
hatnám, miszerént soha sem történt valami város-
vagy tartományban akármiféle nagyobbszerü ese-
mény anélkül, hogy az vagy sejtelmek, vagy kinyi-
latkoztatások, vagy csodák, vagy egyéb természet-
fölötti előjelek által ne lett volna megjövendölve." S 
legott több ilyféle példával is szolgál az olvasónak. 

Hasonlólag majdnem minden nemzetnél a jós-
lói szellem egyes nyilvánulásait találjuk, mit az 
egyes népek hagyományai bőven bizonyítgatnak. 
Amerika történetírói közül Robertson és de Solis 
beszélik, hogy ott, már régen a spanyolok oda érke-
zése előtt, valami idegen meszünnen jövő hoditók 
eljövetele meg volt jövendölve, s a chinaiak szent 
könyvei egyhangúlag erősitik, hogy a „tökéletes 
ember" eljöttét nagyszerű csodák és jelek fogják 
előhirdetni. 

Miért ne tanulmányoznók tehát mi is azon jele-
ket, melyek az antichristus eljövetelét előzni fogják, 
jelezvén ekként a világ utolsó napjait? Ha Isten azt 
mondá, hogy a napot és órát nem tudhatjuk, akkor 
tehát ne keressük sem a napot, sem az órát, de ez 
nem akadályozza, hogy a korszakot legalább nagy-
jában meg ne ismerhessük, fürkészszük tehát azt, 
— erre a Megváltó fölhatalmaz, sőt mi több, sürget 
bennünket mondván : ime, előre megmondottam nek-
tek, hogy midőn megtörténik, meg ne lepjen ben-
neteket. 

Avagy tán azt akarja az Isten, hogy ne is tö-
rődjünk a jövendölésekkel ? Sőt ellenkezőleg ; — hisz 
maga a szentirás mondja, hogy épen ezen utolsó idő-

ben a jövendölés szelleme hatalmasban fog nyilvá-
nulni az emberek közt, mint valaha máskor, halljuk 
csak Joelt: „És lészen ezekután: kiöntöm az én lel-
kemet minden testre, és prófétálnak majd fiaitok és 
leányaitok; a ti véneitek álmokat álmodnak és Ujai-
tok látomásokat látnak;" mely helyet az uj szövet-
ségben is találjuk sz. Péter eme szavaiban (Ap. Csel. 
2, 17 —18): „És lészen az utolsó napokban, — úgy-
mond az Ur — kiöntök az én lelkemből minden 
testre, és prófétálnak majd fiaitok és leányaitok, és 
leányaitok, látomásokat látnak, és a ti véneitek ál-
mokat álmodnak. Sőt szolgáimra és szolgálóimra is 
kiöntök az én lelkemből ama napokban, és prófétálni 
fognak." 

Ugyané sz. Péter más helyen ekként szól**): 
„még erősebb prófétai beszéd is van nálunk, és jól 
cselekesztek, figyelmezvén erre, mint homályos he-
lyen világító szövétnekre. . ." S valljon miért akarja 
az Isten, hogy a jövővel foglalkozzunk? Mert — 
úgymond nagy sz. Gergely — a szerencsétlenségek 
kevésbbé sújtanak minket, ha előre láttuk azokat, és 
a szerencse kevesbbé elvakitó, ha váratlanul nem lepi 
meg az embert ! 

Gondolható-e, hogy azon Isten, ki teremtmé-
nyeiről mindig oly gyengéd atyai szeretettel gondos-
kodik épen akkor tökéletesen magunkra akarna 
hagyni bennünket, midőn szent egyháza oly üldö-
zéseknek leend kitéve, minőknek soha előbb? akkor, 
midőn az fog megjelenni a remegő emberi nem kö-
zött, ki e világra az utolsó, végső katasztrófát ho-
zandja? hogy ő akkor minden vezető, minden iránytű 
nélkül útnak bocsátana bennünket ? Azon Isten tenné 
azt, a ki szentegyházát világitó toronynak állitá oda, 
az élet, annyi szenvedések által fölkorbácsolt hullá-
mai közé ? Azon Isten, ki számtalanszor csodásan ve-
zeti és segiti az embert épen akkor hagyná el azt, 
midőn ezen vezetésre, ezen segítségre leginkább, leg-
égetőbb szüksége leend? azon pillanatban, midőn lét 
és nemlét-, örök kárhozat vagy örök üdvösségről lé-
szen szó ? ! 

Nem, a legjobb Isten ezt nem teheti ! Ily körül-
mények közt teremtményeit el nem hagyhatja, hanem 
ellenkezőleg, ezek hagyják el őt, igazolván ez által 
Rodolphus Flaviensis eme szavait: „meg vagyok 
győződve, hogy soha sem volt közelebb az antichri-
stus eljövetele, mint akkor, midőn az emberek nem 
hiszik többé lehetségesnek." 

Van tehát némi haszna ama fáradságnak, me-

**) II . lev. 1, 19. 
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lyet a jövendölések és az idő intő jeleinek tanulmá-
nyozására forditunk. E tanulmányok egyszersmind 
azon eszközöket is kezeinkhez fogják szolgáltatni, a 
melyeknek segítségével napjainkról is fogunk némi-
leg biztos Ítéletet hozhatni, hogy ekként egyik ujabb 
költőnk eme kérdésére felelhessünk : 

„Mily néven nevezzelek téged, életem e legsö-
tétebb korszakát?" 

Eme korszaknak talán van neve — keressük 
tehát! Hornig. 

Hangulat Francziaországban a conciliumra nézve. 

A Civilta cattolica februárhavi füzetében érdekes tu-
dósítás foglaltatik a franczia hangulatról a jövő zsinat irá-
nyában. A közlemény főpontjai következők: A franczia 
kormány önviselete ; a franczia püspöki kar érzülete; a hi-
vők félelme és reményei ; a nem-katholikusok ellenségeske-
dése ; a zsinat határozataira vonatkozó óhajok ; végre a 
sajtó véleménye. 

I. A franczia kormány önviselete a conciliummal szem-
ben, mondja a nevezett folyóirat, annál méltóbb a figyelemre, 
minthogy Europa jelenlegi helyzeténél fogva ezen kormány 
közvetlenül fog befolyhatni ezen nagyszerű gyülekezet phy-
sikai biztosítására. A kormány ezt jól tudja, de hallgat, és 
hallgatásra intette hivatalos lapjait is az 1868-i július 10-én 
tartott üléstől fogva, melyen a törvényhozó test fontos nyi-
latkozatokat hallott erre nézve az igazság- és cultusmi-
nisztertöl. 

Baroche előadásából kitűnt, hogy a kormány semmi 
akadályt sem fog gördíteni a zsinat megtartása elé, hogy 
még nincs elhatározva, valljon küld vagy nem küld oda kö-
vetet ; de tanulmányozza a kérdést és fürkészi a történelmi 
előzeteket ; továbbá, miszerént hajlandó kedvezőleg magya-
rázni azon incidenst, hogy a császárhoz meghívó nem intéz-
tetett, végre hogy elveti az egyháznak az államtól való el-
választása elvét. 

Ezen négy kedvező tétel cllensulyoztatik ugyan más 
pontok által, de azok már jelentéktelenebbek. A miniszter 
kinyilatkoztatta ugyanazon ülésben, hogy a kormány elveti 
a Syllabus tanait, mely némely tanokat foglal magában, 
melyek, mint ő mondá, ellenkeznek az elvekkel, melyeken 
a császárság alkotmánya alapul ; mondá, hogy a pápának 
csalhatatlanságát a franczia clerus nagyobb része nem en-
gedi meg, sem a püspököknek nagy többsége ; kinyilatkoz-
tatta, hogy a kormány az egyházhozi viszonyaiban a con-
cordatumot és organicus czikkelyeket veszi alapul, melyeket 
én, úgymond, azzal egyenlőknek tartok. Pöntartá a kor-
mány számára a teendők teljes szabadságát, mert oly vál-
lalatról van szó, mely telve van nehézségekkel, adja az ég, 
ne veszélyekkel is. Végre mondá : mi föl vagyunk fegyver-
kezve, mint a franczia kormány mindenkor föl volt a régi 
uralom alatt szintúgy, mint a concordatum idejében. Vilá-
gos, hogy a concilium után egy fontos kérdés lép az előtérbe 
a kormányra nézve, tudnillik : lia valljon a zsinat határo-
zatai egészen elfogadtassanak-e vagy azoknak csak egy ré-

sze ? Ezen kérdést jobban fön kell tartani, mint a többit 
mind. • 

Semmi sem mutat arra, hogy a kormány magatartása 
legkevesbbé is módosult volna Baroche ur beszéde óta. Ezt 
legalább szabad következtetni a mohóságból is, melylyel a 
hivatalos lapok pártfogásuk alá vették Marét püspököt és 
könyvét, ki mint a gallicán eszmék elsőrendű harezosa 
ismeretes. 

A franczia kormány fél, hogy a leendő zsinat procla-
malja a Syllabus tanait ; attól tart, hogy ki fogja hirdetni a 
pápának dogmaticus csalhatatlanságát és hogy lerontandja 
az organicus czikkelyeket. Figyelemre méltó, hogy ezen fé-
lelem közös az oppositioval és koi'mánynyal egyaránt. E r r e 
nézve Olliviernek interpellátioja és a miniszter felelete tel-
jesen öszhangzanak. 

Politikai szempontból a franczia kormány meg van 
győződve, hogy a Syllabus tana kiegyezhetetlen a császári 
alkotmány elveivel. Innen van, hogy elveti a pápa dogma-
maticus csalhatatlanságát, és igyekszik magát fölfegyve-
rezni a hirhedt organicus czikkelyekkel a zsinat további 
határozatai ellen ; azokat ugy tekinti mint becses fegyvertárt 
önvédelmére. 

Ezen czikkelyek elseje eltiltja Francziaországban ki-
hirdetését és végrehajtását a romai udvar minden bulláinak, 
brevéjének, leirat-, határozat-, parancs- és provisiojának, a 
franczia kormány előleges engedélye nélkül. 

A harmadik nyiltan kimondja : A külföldi, még kö-
zönséges zsinatoknak is határozatai Francziaországban ki 
nem hirdettethetnek, mig a kormány meg nem vizsgálta 
azok alapját, megegyezését az állam törvényeivel, jogaival 
és szabadságaival. 

A tizedik kizár minden szabadalmat, mely exemtiot 
tartalmaz a püspöki joghatóság alól. 

A tizenegyedik megszüntet minden egyházi intézetet 
a székesegyházi káptalanok- és papnöveldéken kivül : 

Az ötvennegyedik megtiltja a lelkészeknek oly jegye-
seknek egyházi megáldását, kik nem tudják kellő alakban 
bebizonyítani, hogy a civil hatóság előtt már házasságra 
léptek. 

Ime ez az mit a kormány az alkotmányra nézve fe-
nyegettetve lát ; ezek azon egyházhozi viszonyok, melyek 
a sajnos organicus czikkelyeken alapulnak ; ez a régi theo-
logicus praetensio, mely az 1682-i pontokat az állam tana 
gyanánt hirdeti, és mely miatt a franczia kormány bizal-
matlankodó a jövő zsinat iránt. 

Valljon lehetséges-e azt biztosítani, és bizalmatlansá-
gát kedvezőbb fordulatra birni? igen nehéz csak sejteni is ; 
de jelentékeny észrevételeket lehet előtte tenni. 

Először is a Syllabusnak a kormány által magyarázata 
önkényes, túlságos és félreértésen alapszik. Daczára a kor-
mány-tilalomnak, mely szerént a Syllabust nem volt szabad 
szószékekről kihirdetni, ezen okmány minden katholikus 
tudomására ju to t t , és elfogadtatott hitszabály gyanánt. 
Ezen tilalomnak nem volt egyéb eredménye, mint hogy föl-
tüntesse az eszmék különbségét a szentszék és a franczia 
kormány közt, mi talán ez utóbbira nézve hasznosnak is 
alig tűnhetik föl. Kétségtelen ugyanis, hogy a császári ural-
kodóház nyilt érdekében fekszik megőrizni a katholikusok 



rokonszenvét, azon rokonszenvet, moly nem is fog hiányzani 
részére, kivévén néhány embert, ha őszintén ragaszkodónak 
tanusitandja magát a szentszékhez és az egyházhoz. 

Más részről daczára annak, hogy az organicus czik-
kelyek államtörvénynek hivatalos jellegével b i rnak , az 
1682-i pontok pedig kormány-theologiának ta r ta tnak : bizo-
nyos, hogy a clerus nagy része egy szavát sem hiszi ezen 
declarationak, az organicus czikkelyek nagy része pedig 
csak holt betü. Azokat makacsul fölerőszakolni akarni any-
nyit tenne, mint föntartani az egyház és állam közt a foly-
tonos viadalt és erőszakos ellenkezést. 

Végre mikép lehetne a katholikusokra oly hiedelmet 
erőszakolni, melyről ők hallani sem akarnak ; egyszersmind 
pedig oly alkotmányra hivatkoznak, mely a lelkismeretek 
szabadságát hirdeti ki a vallás dolgában ? 

Egyébiránt is, ha az 1682-i declarationak szellemét 
jól fölfogjuk, meg kell engednünk a zsinat oly suprematiá-
ját , melytől föllebbezésnek nincs helye. A kormány tehát, ha 
csak nem akar ja önmaga megczáfolni saját tanát, legkisebb 
bizalmatlanságot sem ébreszthet a leendő zsinat iránt, mely 
bizonyára birni fog a közzsinat minden jellegével ; és az ő 
bizalmatlansága semmikép sem fogja akadályozni a katho-
likusokat, hogy a concilium határozatait elfogadják. A gya-
nakodó önviselet helyett tehát sokkal dicsőségesb helyzetbe 
tenné át magát a kormány, ha habozás nélkül a concilium 
védőjének kiáltaná ki magát. Ezen szerep a történelemben 
Constantin, Theodosius dicsőségét biztosítaná számára; je-
lenleg pedig eleget tenne Francziaország nagy többségének, 
és a jövő választásokra kedvező befolyást gyakorolna, me-
lyek most fő gondját képezik a kormánynak. 

I I . A franczia püspöki kar érzülete. A franczia kor-
mány ezen magatartásának meg volt a befolyása a püspökök 
önviseletére is ; ezek szintén elszigetelt és hallgatag várako-
zásban vannak. (Ez most már nem áll, minthogy a közzétett 
böjti körlevelek többnyire e tárgygyal foglalkoznak). Du-
panloup ismert iratán és az újságok altal közlött néhány 
intézményeken kivül a püspöki kar részéről nem történt 
semmi jelentékenyebb nyilvánulás a conciliumra nézve. A 
püspökök egy része az illető metropolitához folyamodott, 
hogy hirdetne gyűlést, melyben közös tanácskozás ut ján 
értekeznének a megyék szükségleteiről és az előterjeszté-
sekről, melyek a conciliumhoz lennének intézendők. Fölszó-
lalásuknak eddig nem volt eredménye. Kétségkivül taná-
csosbnak tartatot t a jelen körülmények közt, ha mindegyik 
püspök maga készit el mindent saját tetszése szerént és 
minden egyéb ellenőrködés nélkül, mint melyet Isten és lel-
kismerete gyakorol irányában. Ha volt is, mint mondják, 
némi értekezletük a püspököknek ezen ügyben, az alegma-
gánosb jelleget viselte és inkább eszmecserének mondható 
mint tulajdonképeni értekezletnek. 

Némely zajongó, de tekintély nélküli egyéneket kivéve 
a franczia püspöki ka r a többi kath. püspökökkel egyenlőn 
vallja a Syllabust és a pápa csalhatatlanságáról szóló tant . 

A mi azonban a fegyelmet illeti, a franczia egyház 
helyzete nem hasonlít más kath . tartományokéhoz. Szabad 
reményleni, hogy épen a franczia egyház az, mely legtöbb 
gyümölcscsel kecsegteti magát a közelgő zsinat határozataira 
nézve. 

Az 1802-i concordatum óta a franczia clerus helyzete 
kivételes nem csak a kormányhoz való viszonyait illetőleg, 
melyek az organicus czikkelyek által vannak szabályozva, 
hanem benső fegyelmére nézve is. A canonjog többé nem 
létezik Francziaországban ; van ugyan ott 12—20 canonista, 
de gyakorlatilag canonjog nincs. Az ügy ezen állapotát jól 
meg kell fontolni és annak helytelenségét nem titkolni, de 
nem is túlozni. A javadalmak eltörlése, az egyházi j avak 
elkobzása, a clerusnak az állam általi eltartása voltak fő 
okai a feledékenységnak, melybe itt a canonjog sülyedt ; el-
mulasztották tanulni azt, minek semmi gyakorlati haszna 
sem volt az életben. 

Más részről a püspöki kormány a papság irányában 
kizárólag az informata conscientia elve által vezéreltetett. 
A számos folyamodvány, mely utóbbi években Rómába 
intéztetett, eléggé tanusitotta, hogy a legünnepélyesb, de 
különben igen egyszerű ügymeneti formák csak azért mel-
lőztettek, mivel azokat az illető főpásztorok nem tudták. 

Ezen helyzet, bármily illetlennek látszik, csakugyan 
létezik és teljesen helyi okhoz van kötve. Francziaország-
ban tisztelet környezi a kötelmeihez hü papot, ezen érzelem 
még föl is csigáztatik és némileg összevegyittetik azon nem-
zeti hiúsággal, mely oly szokszor ismétli, hogy a franczia 
clerus első a világon. Azonban ezen közvélemény ép oly 
kérlelhetetlen a hivatásáról megfeledkezett papra nézve is, 
és rehabilitatioja előtte igen nehéz. Ha ez elkövetett botrány 
a bár mennyire korlátolt nyilvánosság előtt tárgyaltatnék, 
tanuk hallgattatnának ki stb., az egyház-ellenes lapok ked-
vező alkalmat nyernének a clerus rágalmazására, az olva-
sók milliói pedig némi elégültséggel, kárörömmel fogadnák 
az ily olvasmányt. Ily körülmények közt az ex informata 
conscientia való eljárás még hasznosnak tűnhetik föl. De az is 
bizonyos, hogy ez bizalmatlanságot gerjeszt az alrendü cle-
rusban és temérdek recriminatiora nyúj t alkalmat. (Bizony 
csak is ott lehet ez eljárásnak helye, hol nincs törvény; és 
elég szomorú, hogy ily ország is van ; a hol azonban a ka-
nonjog elfogadtatott és arra más ügyekben hivatkozás tör-
ténik, az informata conscientia valódi igazságtalanság ; la-
koljon a bűnös, ha a rendes törvényut őt erre méltónak ta-
lálja, de egy papot minden kihallgatás, bebizonyítás előtt 
elítélni, büntetni, méltatlanság, állásának, mint csupán szol- ' 
gainak, megbélyegzése.) 

Ide tartozik azon áldozatoknak könnyű, ad nutum 
episcopi elmozdítása, k ik succursalistáknak neveztetnek. E 
pontra nézve a recriminatiok ép oly gyakoriak, mint az 
előbbiben. A püspökök ezt tudják, s félnek, kogy a tövises 
kérdések is meg fognak pendittetni. 

Valljon sürgettetni fog-e a jövő zsinaton a canonjog-
hoz való visszatérés, mint az a trienti zsinat fegyelmi 
határozataiban meg van alapitva, mily mértékben s mily 
enyhítő körülírással a jelen körülmények közt ? ezek legin-
kább a kérdések, melyek a franczia püspöki kar t foglalkod-
ta t j ák a jövő zsinatra nézve. Egyébiránt a franczia clerus-
nak igen alanti állását a canonjognak mind tudására mind 
gyakorlatára nézve maga a clerus eléggé érzi és sajnálja is, 
azonban a helyzet olyan, minőnek rajzoltuk. (A t. tudósító 
igen szűkkeblűnek festi a franczia püspököket ; mi sze-
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retünk jobb véleménynyel lenni felölök még az informata 
conscientia könnyű kormányzati előnyeinek daczára is.) 

(Vége kőv.) 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 

f 
Ki mély tudományossága és főpásztori erényei által 
egyaránt megdicsőítette a szombathelyi püspöki széket, 
SZENCZY F E R E N C Z , megyés püspök, val. b. tit. 
tanácsos f. hó 19-én jobb létre szenderült. Emléke 
áldott leend, mint áldásos volt működése, melyért ed-
dig a kiérdemlett koronával övedzte őt az Ur. Béke 

hamvainak ! 

PARIS. (Vége.) „Ez az oktatás, melyet mi nyertünk ; 
s ezt kell eltörölnünk, letipornunk. Jól hozzá lássunk" ! 

Baquot kijelenti, hogy a haza megtámadtatása ese-
tén kivül nem kell katonát tartani. Majd védelmezendjülc 
mi, kiált fel, jogainkat de nem egyik és másik zsarnoknak 
jogait (viharos taps) 

Elnök felhívja szónokot, hogy nyugodja ki magát 
kissé ; de Baquot, ki azt hiszi, hogy mérsékletre intetik, — 
azt válaszolja „hogy magára vállalja beszédeért a felelős-
séget, azonnal bevégzi beszédét, s még csak keveset akar 
mondani polgár társainak azt : hogy ő csak egyetlen öntu-
dattal bír „a szerencsétlen nép öntudatával." S végezetül 
felkiált: „Sorakozzatok az oktatás zászlaja alá s oly forra-
dalmat fogtok csinálhatni, mely az egész világ-egyetem tár-
sadalmát ujjászülendi" (leirhatlan lelkesedés.) 

A rendőri biztos meginti az elnökséget. 
Er re az elnök : én mindenért magamra veszem a fele-

lősséget, s felhívom a jelenlevők közül mindazokat, k ik Ba-
quot ur mellett velem együtt felelősséget vállalnak, hogy 
azt kézfelemelés által kijelentsék (az összes gyülekezet fel-
emeli kezeit — morgás — izgatottság). Ezután 

Ducas jelenti, hogy legközelebb a „Vieux-Chêne" te-
remben leend közgyűlés, mely a jezsuiták fölött oktatási 
szempontból fog nyilatkozni. E gyülekezetben, úgymond, 
indokolt véleményt fogván adni egyszersmind formulázand-
juk kívánalmainkat — addig is — mig majd határozatot 
hozhatunk, ezen gyermekverők, asszony- és embergyilkosok 
kiűzetése iránt (hosszas tetszés.) 

M. Chauvières egy if jú szónok, panaszt emel az iránt, 
hogy a fiatalságnak nincs elég befolyása a gyülekezetekben. 
Ellenkezőleg, óhajtandó volna, hogy minél inkább bátorittas-
sanak a társadalmi kérdések megvitatására s akkor ez if-

júság leend a forradalmi jövő egyik jelentékenyebb eleme. 
— Kívánja, hogy érvényre jusson azon nagy elv: mely sze-
rint ne mondhassa többé egyik ember a másiknak engedel-
meskedjél nekem — én vagyok az urad ! A tied a nyomor, 
az enyém a jóllét ! Az enyém minden — a tied semmi ! — 
75 év előtt a polgárság megadhatta volna a népnek, mely őt 
segitette a forradalomban, azt a mit az kért ; de a polgárok 

háborúval válaszoltak s igy született az 1793. (Hosszas tet-
szés.) S mialatt Jemappes-ban s Olaszországban a háborn 
folyt, a girondisták ajtót nyitottak a királyiaknak, azon 
pártbelieknek, kik egy Corday Saroltát küldtek Marat meg-
gyilkoltatására (hosszas tetszés) És azután ? . . . Miután a 
juniusi napokban a nép, mely kétszer csinált forradalmat a 
polgárság felemelésére, maga is emelkedni akar t volna : a 
polgárság azon cselekedet által felelt reá, melyet eléggé 
ismerünk. Egy hang : nevezze meg ! 

Szónok : S ma kénytelenek vagyunk beismerni, hogy 
tehetetlenek vagyunk, s nem tehetjük meg azt a mit akar-
nánk. Egy gát van előttünk. E gátot tul kell lépnünk, össze 
kell rombolni (őrjöngő helyeslés.) Ne számítsunk másra. Csak 
önmagunk menthetjük meg magunkat . Nem kell többé sen-
kit felszólítanunk, hogy álljon élünkre s vezessen bennünket. 
Mi együttesen kormányozandjuk ezentúl magunkat (élénk 
helyeslés). Az emberi nem boldogtalan . . . kell, hogy fele-
melkedjék s megmentse magát (lázas helyeslés.) 

A rendőri biztos másodszori megintetést adván, az 
elnökség kijelenti, hogy teljesen osztja Chauvieres nézeteit. 

M. Finet. Az oktatás szabadsága mellett beszél. De a 
gyülekezet felindulásában alig hallgatja őt öt perczig. 

M. Rigault Raoul. Fomaszerint elveti az oktatási sza-
badságot. Ezt az elemi oktatásra nézve megengedni annyi 
lenne, mint visszatérni a családi oktatásra, — vagyis az 
előítéletekre (igen-igen.) „Finet polgártárs azt mondá, hogy 
az oktatási jog korlátolása zsarnokság lenne. Lehet-e zsar-
nokságról szó ott, hol a népnek tömege akar valamit '? (he-
lyes) Ez talán nem fog ugyan tetszeni a polgár uraknak ; 
de nem törődünk vele. (taps-vihar) Az 1789-ki forradalom 
azon alapra állott, hogy nincs középosztály, — s ma ezen 
középosztály a minden. Remélem, hogy a küszöbön álló 
forradalom tettleg meg fogja azt semmisíteni (helyeslés.) 

Ezen középosztály az Orleanisták alatt közvetítő volt. 
Nekünk nem kell a közvetítő ; — a mi meglehet sokaknak 
nem tetszik, — de ugy van (bravo.) Nekünk szabadság kell 
— a nép szabadsága ! A mi pedig a nép elleneit illeti : ezen 
minoritást, mely jelenleg mindenható. 

Egy hang : összetiporjuk ! (hosszas helyeslés. 
Szónok folytatólag, — mely hála capitálaisinak ma az 

erősebb, — megfogjuk semmisíteni ! Ma előkelő osztályt ké-
pez születésénél fogva, de ha majd nem vétetik figyelembe 
a születési különbség, mindez megszünendik és hiszem, 
nemsokára, (igen-igen helyes) Ekkor nem keilend számba 
vennünk a polgárságot, mely nem létezendik többé s melyet 
mi összetiprandunk ha marandand még némi hátraléka." 
(tombolás és lázas helyeslés.) 

Megérintvén ezután azon folyamodványt (is, melyet 
Grirand az orvosi oktatást illetőleg nyújtot t be a senatus-
hoz, szónok, ki maga is orvos-hallgató, kijelenti, hogy az 
oktatás csak communismus életbeléptetése által szabadu-
land fel a gyámkodás alól. 

„Azon napon, úgymond, midőn az egész világ commu-
nistává lesz, nemcsak, hanem tettleg is fogja a communis-
must gyakorolni ; s midőn egy nem hosszú időszak alatt 
nagy haladást fogunk véghez vinni : akkor leend igazán 
szabaddá az oktatás — de előbb nem. A meddig csak egy 
bi rtokos is leend Francziaországban : a szabadság nincs 
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biztosságban; minthogy az ilyen birtokát annak ellenére 
használhatná; a mit mi nem tűrhetünk. Ezek számára 
tehát egy kis procedúrát tar tunk fenn, melynek végrehajtá-
sát annak idején tapasztalni fogják" (igen ! zajos tetszés.) 

„Ha aka r j ák önök az oktatás-szabadságot, tegyenek 
ugy mint 1848-ban s látni fogják, hogy a polgár urak a 
vérpadot, melyet a politikai vétségekre nézve betiltottak, 
visszaállitandják, mikép visszaállították, a juniusi, felke-
lésre. Csak hogy a helyett, hogy a politikáról — majd 
gyilkosságról vádolandnak bennünket , — mikép Breà 
. . . tábornok halála alkalmával történt ; — s a minek 
az lett a következése, h o g y az 1859-iki amnestiakor is 
mindazok k ik a Brea-ügyben vádoltattak és ki nem végez-
tettek — Cayenne-ban marasztaltattak. Szegény Nourry 
még most is ott van. íme hova vezetett bennünket a „Natio-
nal" — Marast és egyebek által kürtölt szabadság. Ily 
szabadság nem kell nekünk ! Mi nem fogjuk elfeledni, hogy 
az minek minden egyebet meg kell előznie — a forradalom! 
(helyeslés) s hogy az udvariasság ut ja az, melyen valamit 
elérhetünk. S ennélfogva valamint az oktatást ugy egyéb 
kérdéseket illetőleg is én egyelőre a szabadságnak leghatá-
rozottabban ellene vagyok." 

A rendőri biztos ismét meginti a gyülekezetet. Az 
elnök pedig kinyilatkoztatja, hogy a mondottak iránti fele-
lősséget magára veszi. 

A részvevők egyike ugy vélekedik, hogy a rendőri 
biztosnak, ha a beszéd folyama alatt nem tesz óvást, annak 
bevégeztével nincs joga többé szólni (zaj — izgatottság.) 

Egy másik hang: „a rendőri biztosnak nincs mit 
szólni — ő néma személy" (helyes.) 

M. Gague lép fel . . . (nevetés.) 
Egy hang : ime a közvetítő. 
Gague : Uraim, polgártársak — és hölgyeim, polgár-

társnők ! . . . (nevetés) Beszéde folyamában egy uj alpha-
betet ajánl, melynek segítségével a szavak ugy íratnának 
a mint kiejtetnek. 

M. Poirier annak védelmére kel, hogy a nevelést a 
nemzet eszközölje ; — az egyéni birtokjog közbirtokjoggá, 
— az egyéni, személyes felelősség pedig semmissé változ-
tassák. Ekkor , úgymond, a harczot átalános egyetemes béke 
fogja felváltani. A mi az ehhez vezető eszközöket illeti, azt 
mondom a mit a minap Moreau polgártárs mondott : mind-
nyájan ismeritek azokat és én is jól ismerem, — szükség, 
hogy megnevezzem (hosszas helyeslés). 

M. Valière szinte a nemzet által eszközlendő nevelés 
mellett van : de szeretné vele a családi nevelést egybekap-
csolva tudni, — mely végre azonban szükséges, hogy a nő-
nem alárendeltségéből kiemeltessék. 

A kereszténység az, úgymond, mely a nőt a férfiaknál 
alábbra helyezte (igen — igen — igaz.) A kereszténység, 
mely egykor arról vi tatkozott : ha valljon a némber nem 
csekélyebb-e a kutyánál . . . ha van-e neki lelke ? . . . Igen 
mert azon kérdés is tárgyaltatott ha birnak-e ilyennel az 
ebek is ? (nevetés.) Ez történelmi tény. Üssék csak fel a 
trienti zsinat actáit s meggyőződhetnek, hogy ott barátok, 
püspökök, érsekek elhatározták, hogy a nő kevesebb a ku-
tyánál (helyeslés). 

Egy hang: ez a kereszténység előtt volt igy (zaj, morgás.) 

Elnök : a közbeszólónak magát bejegyeztetnie kellene, 
nem pedig a beszélőket félbeszakitania. 

Szónok : a mi az oktatást illeti, szükséges, hogy az a 
szabadság legszélesb'alapjára fektettetvén minden oldalu-
lag kifejlődhessék. De azt jelenti-e ez, hogy el kell fogad-
nunk az oktatási szabadságot ? Nem. Az oktatás-szabadság, 
mikint Rigault polgártárs mondá : valóságos csalás, meglo-
pása, — elbutitása az emberiségnek. Mi nekünk semmink 
sincs ; sem gazdagságunk, sem hatalmunk ; semmi zubbo-
nyaink és palastjaink alatt. De szemeink előtt az ékes öl-
tözetek — s ezen emberek előtt meg kell hajolnunk, mert 
övék a hatalom. E hatalmat elvették-e tőlünk, vagy mi adtuk 
nekik? — ezt önök Ítéletére bizom. 

Egy hang : elvették tőlünk (igen — helyes !) 
Szónok folytatja : az oktatás szabadsága jelenleg na-

gyon veszélyes lenne. Vár juk be a népuralmat, melyet foly-
vást hirdetnek, — de mely oly igen késik. Három forra-
dalom vonult el hazánk fölött, melyek Európát s az egész 
világot megrázkódtatták. E három hatalmas s a külföldre 
nézve igen termékeny forradalomnak Francziaországban 
semmi egyéb eredménye nem lett, mint, hogy bennünket a 
papok öltönye alá bujtatott (éljen). — De Francziaország 
csak szunnyad — s fel fog ébredni. — Bele eshetünk a sárba, 
de nem fogunk abban hemperegni ! (hosszas tetszés.) 

M. Adam nagy hévvel és túlságosan bö taglejtéssel 
szónokol. Az ingyenes és kötelező oktatás hive. En, úgymond, 
egy számos tagu család ivadéka vagyok (oh, oh — nevetés) 
szüleimnek 13 gyermeke volt (nevetés) ezek közöl 5 van 
életben (türelmetlenség — nevetés — rendre kiáltások) — 
szegény szüléktől származván. 

Egy hang : de becsületesektől (nevetés). 
Szónok : csöndet kérek, vagy azonnal lelépek a szó-

székről (nevetés). Azt mondám tehát, hogy 5 élő gyermek 
közöl egyedül msgam vagyok, kinek a természet megadta, 
hogy tudjak valamikép olvasni és irni, (ezt szónok az öntu-
datos szerénység utánozhatlan kifejezésével mondja) — s 
mindamellett alig tudom, hogy mi az az iskola ? (nevetés — 
zaj — élég !) 

A zaj oly nagy lesz, hogy elnök a gyülekezetet nyilat-
kozásra hijja fel : akarja-e tovább is szónokot hallgatni ? A 
gyülekezet igenlőleg felel. 

Elnök : szónok jelentse ki, mily bizottság nevében be-
szél? (zajos visszatetszés) 

Szónok senkitől sincs küldve, csupán maga nevében 
beszél ; s azzal végzi, hogy egyedül az oktatás mentheti meg 
a népet ! 

M. Parent : az ingyenes kötelező de egyszersmind csa-
ládi nevelést pártolja. Beszédének azon részét, melyben 
mondja, hogy a családatyának kell, ugy a hogy jónak ta-
lálja, intézni gyermekei nevelését, zajos ellenmondásokat 
kelt s minden felöl „rendre" kiáltások hangzanak. Erre 

M. R. Rigault ugrik a szószékre, kijelentvén, hogy a 
gyűlés már két izben elhátározta, hogy a katholiknsoknak 
nem lehet szavok ; s hogy mindazok, kik bármi vallási véle-
ményt koczkáztatnak csak ezen kategóriába esnek ; hogy 
azok között, kik az emberiség boldogitásán működnek s az 
olyanok között, k ik a túlvilágról álmodoznak, nincs semmi-
nemű közösség (átalános helyeslés). 
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Parent hasztalan tiltakozik, mondván, hogy ö semmi-
féle cultusnak sem hive, s hogy csak egy szentséget vett fel, 
ezt is tudta és beegyezése nélkül : — kénytelen visszavo-
nulni. 

Rigault figyelmeztet azon ellenmondásra, mely Parent 
előbbbi s utóbbi nyilatkozataiban fekszik. S ez ellen az 
utóbbi óvást tesz. 

M. Bolay az ingyenes és kötelező oktatás mellett olvas 
fel egy beszédet, mely ekkint végződik : Közel a nap, melyen 
az emberiség jogait kikiáltandjuk ; — s ez egyszer fogunk 
tudni annak érvényt szerezni (helyeslés). 

Ez alatt kutya-ugatás hallik. 
Ducasse : ez egy clericalis (nevetés). 
M. Bibal : a vallásos nevelést utálatosnak találja. Min-

dig azt mondták, igy szól, hogy a vallás a népnek s az asz-
szonyoknak való. De a nép már is levetvén azt magáról s 
az asszony is iparkodván tőle szabadulni, a vallás ezentúl 
csak a gyermekek számára leend. Hanem reméli, hogy eljő 
az idő, midőn a gyermekek is mondandják a vallás csak a 
kutyának való ! — S ez lesz, úgymond, az igazi haladás. 

Beszédét okép végzi : Legyen elég Demoulins szavaira 
hivatkoznom, ki igy szól : Annyira szeretem a köztársasá-
got, hogy óhajtóm, miszerint az ugy védelmeztessék, mint 
Saint-Malo. Saint-Malot ugy látszik az ebek védelmezték. 
Mi ugy szeretjük a köztársaságot, hogy azt az ebek mód-
jára is megvédendjük, — ha kell fogainkkal és körmeink-
kel (zajos helyeslés). 

Ezzel, felolvastatván a gyülekezeti jelentések a gyűlés 
11 óra tájban eloszlott. 

VEGYESEK. 
— Ó szentsége nm. F o g a r a s s y Mihály erdélyi 

püspököt trónálló főpapjai közé méltóztatott legkegyelme-
sebben fölvenni. (Egyh. isk. lap.) 

— B a r t a k o v i c s Béla érsekőexcljaMiskolczon az 
úgynevezett Gordon városrészben iskolát épittet s e czélból 
alkalmas telek megszerzésére 1200 frtot, az építkezés elő-
leges költségeinek fedezésére pedig 800 frtot kegyeskedett 
adományozni. (Eger.) 

— S z ö m ö r i c s Simon a pécsi sz.-ferenczrendü zárda 
buzgó fönöke mindenek fölött Istenházának diszét szeretvén 
az egész templomot kifestette, az oltárokat illő fénynyel 
helyreállította. Hogy a szegény szerzetes atya nagy fárad-
sággal gyűjtött kegyes adományokból teheté mindezt az Ur 
dicsőségére, a mily bizonyos ép ugy egyedül az ő érdeme. 

— Pest példája szerént Pécs városa is közöseknek 
nyilvánitotta iskoláit. A zsidóknak ott minta-iskolájok van, 
az ágostai vallásúak alig ütik meg a 400-at, más vallású 
a katholikusokon kivül alig van, és még is ! 

— A kalocsai főegyházmegye 1869-re megjelent név-
könyve szerént a kalocsai és bácsi egyesitett megye a mo-
hácsi csatáig 58 püspököt és érseket, azóta pedig a jelenlegi 
nm. érsekig 30 érseket, tehát összesen 88 főpapot számlál. 
Van 20 valódi, 8 czimz. kanonokság, 8 apátság, 10 prépost-

ság, esperesi kerület 10, plebania 108, aranymisés áldozár 
6. Katholikusok: 436,152 ; házasság : 93,431 ; tanuló 36,973. 

— A zircz-czisterczi ft . rendben van 55 áldozár, 3 
diakon, ünnepélyes fogadalmu növendék 1, egyszerű fogad. 
11, fogadalomnélküli 6, ujoncz 10, összes személyzet 87. A 
rendbőli lelkipásztorok alatt áll 19,235 hivő; iskolások száma 
2639. A jelenlegi ngs apát ur 1859 óta kormányozza atyai-
lag a ft. rendet. 

— V i l i a r i történelemtanár Florenczben Savanarola 
történetét adta ki, melyben különösen kikel az ellen, hogy 
a nevezett férfiú szobra szintén Luther emlékén alkalmaz-
tatot t ; Viliari bebizonyitja Savanarola katholicismusát, és 
hogy kivégeztetése inkább politikai, mint vallási okoknak 
rovandó föl. (Tessék ezt olvasni a Prot. egy. lapnak.) 

— A kegyes adományoknak, melyek az esztergomi 
főmegyéből a mult év alatt befolytak, jegyzékében a ,Re-
ligio' szerkesztőségéhez beküldött adományok közül csak 
az 1867-i évieket találjuk; az 1868-kiakrólszó sincs, holott 
mi két alkalommal kézbesítettük a nálunk begyült kegyes 
adományokat ; sajtó-hiba ez ? 

— A carneval a szentvárosban a szokottnál csendeseb-
ben folyt le, mi annak tulajdonítandó, hogy a titkos comi-
ték is nagy fontoskodással megengedték, hogy a nép jó 
kedvii lehessen ; ez azonban megmutatandó, hogy nem ugy 
és nem akkor tánczol, a mikor és a mint neki a pártfőnökök 
fütyülnek, éppen nem akart élni a kegyes engedélylyel. 

— A sz.-Bonifácz-egylet tudósítása szerént éjszaki 
Németországban még 14,000 kath. gyermek látogatja a 
prot. iskolákat, miért is szükségesnek tartja, hogy ott nagy-
szerű árvaház és missio alapittassék ; ily kezdeményezésre 
czélszerünek hiszi a pénzgyüjtést a szentaiya aranymiséjé-
nek alkalmából, melynek emlékére lenne sz „intelendö a ter-
vezett intézet is. 

— Badenban az utolsó farsang bohóczai Kübel hely-
nök torzképet hurczolták körül hozzájok illő zaj és kifaka-
dások közt ; mondatik azonban, hogy egy lyceista kiragadva 
a gunyalakot a méltatlankodók kezéből azt darabokra szag-
gatta ; a rendőrség teljesen passive viselte magát. 

— Az excommunicált Strohmeyer, mint hirlik, más-
hol fog alkalmazást nyerni. Kübel pedig a megye minden 
részéből üdvözlő föliratokat kap erélyes eljárásáért, mind-
addig azonban csak a papság részéről. 

— A kölni érsek hevesen kikel a felekezet 'nélküli 
iskolák ellen most kiadott körlevelében : a kormány is ha-
sonló nézetnek hódolva az érsek körlevelét hivatalos lapjai-
ban egész terjedelem szerént kinyomatta. 

— A passaui püspök legujabbi körlevelében erélyesen 
inti a hivőket, hogy a polgári törvények iránt készséges 
engedelmességet tanúsítsanak, habár súlyosabbak is. A fön-
álló törvények még mintegy utolsó gátot képeznek a bün és 
merények eláradása ellen, ha az is lerontatik, a társadalom 
feneketlen örvénybe sülyed. Természetes, hogy a főpásztor 
nem a föltétlen engedelmességet érti, bármennyire fölcsigá-
zottan szól a fenálló törvények iránti hódolatról ; de tudva, 
hogy korunkban még csakis a rendőrség bir némi korlá-
tozó hatalommal ; nem csuda, ha ennek hatását is élénkeb-
ben rajzolja a rosz lehető akadályozása végett. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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TARTALOM : Létesítsünk országszerte „egyházme-
gyei közlönyöket!" — Hangulat Franeziaországban a con-
ciliumra nézve. — Egyházi tudósítás. — Irodalom. — Ve-
gyesek. 

Létesítsünk országszerte „egyházme-
gyei közlönyöket !" 

Hogy a sajtó hatalom, annak beismerése nél-
külözheti ugy hiszem a vitatást. Az élet praxisa min-
dennap ezt bizonyltja. 

S hogy a hatalom, egyik főtényezője a politikai 
és hírlapirodalom, ez is kizárja a bebizonyítás 
szükségét. 

A sajtó, főkép mióta éltető levegőjében, a sza-
badság légkörében él, mindinkább s mindnagyobb 
tért foglal el a társadalomban ; s oly positiókat tesz 
magáévá, honnan a legbiztosabb siker tudatával 
működik a közvélemény készítésén ; ez pedig a tár-
sadalomban mozgató és termő erő. 

E rövid kitérés után szózatom van hazám 
papjaihoz : 

Használjuk föl a sajtónyujtotta előnyöket tár-
sadalmi hatáskörünk szélesbitésére és alakitsunk 
ország szerte, minden egyház megyében „megyei 
közlönyöket." 

Az inditványok sorsa, hogy csak azon esetre és 
ugy számithatnak sikerre : ha vagy tekintélyek által 
üttetnek fölszinre ; vagy ha életrevalóságukat önma-
gukban birják. 

Szabadjon hinnem, hogy mig az enyém az elsőt 
nélkülözi : a másodikkal dicsekedhetik. 

Az összes magyar sajtó, legújabb kimutások 
szerént 140 napi, heti és havi lap és folyóiratban 
határozódik. 

Es nézzük csak a 140 között, hány a miénk 
Magyarország papságaé? kevesebbet kérdek, hány 
a katholikusok-é ? Hány késziti a közvéleményt a 
katholikusok, Magyarországnak alapitói, és még 
mindég a nemzet nagy többsége iránt, nem mondom 
méltányosan, de csak jogosan is ? 

A magyar katholicismus nincs eléggé képviselve 
a hazai journalistikában. 

A hazai katholicismus nincs képviselve értelmi 
műveltsége-, számaránya- s tekintélyéhez képest nem-
csak a journalistikában, de sehol a nyilvános életben. 

A nyilvános élet — mondja Montalembert — 
irz érett nemzetek e dicső osztály része, a szabadság 
és felelősség eme rendszere, mely az embert önbiza-
dalomra s önellenőrségre tanitja, ez az mi leginkább 
hiányzik Belgiumon kivül, a mai katholikusoknál. 
Jeleskednek ők a magán életben, de a nyilvános 
életben elbuknak. 

Mindenütt és szünet nélkül elnyomatnak, meg-
előztetnek, legyőzetnek, vagy kijátszatnak ők ott 
vetélytársaik, ellenségeik vagy elnyomóik által ; 
most a hitetlenek, majd a protestánsok, itt a demo-
kraták, ott a zsarnokok által. 

Fájdalmas és mély rejtély, sokkal fájdalmasabb 
s lealázóbb, hogysem állandónak s egyetemesnek 
hihessük azt. 

E szomorú valóságot nálunk is csak kétes jel-
lemek tagadhatják. 

Ne hunyjunk szemet előtte ! 
A talapzat (autonómia), melyre állani fogunk, 

már készül. S akkor a világ bámulni fogja a ma-
gyar katholicismust ! Visszatérek oda, honnét kiin-
dultam, azon szükségességhez, mely parancsolja: 
hogy magunkat a sajtó utján is, a sajtóban is érvé-
nyesítsük korunk kívánalma szerint. 

Ezt megelőzőleg szedjük magunkat mi papok 
is rendbe, tömörüljünk s göngyölgessük ki a zászló-
kat, melyek után katholikusaink ezrei fognak 
indulni. 

Alakitsunk megyénként egyházmegyei közlönyö-
ket ! Oly lapokat tehát, melyek organuma legyenek 
a megyei — egyházi és világi katholikusoknak. Le-
gyenek e lapok az autonomikus élet megkezdése 
előtt és alatt a katholikus közvélemény alakításának 
és fejlesztésének hivatalos organumai. Sorakozzanak 
e téren az alakitó elmék, közöljék eszméiket, vitat-
kozzanak ; s az autonomikus gyűlésekre, már előbb 
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igy létesített vitáknak tiszta lehozásait vigyék ka-
tholikusaink. 

Uram — mondá nekem a napokban egy hont-
megyei országos képviselő — nem képzeli ön azon 
tekintélyt, melylyel, mi katholikusok Magyarország-
ban, a politikai és társadalomi alakulásokra hatni 
fogunk, ha egyszer olyan autonómiánk lesz, minőt 
óhajtunk. Lesz pedig olyan hiszem, minőt óhajtunk; 
ha a közvéleményt ajánlottam-módon alakítani, fej-
leszteni s tökéletesíteni hatalmunkban leend. 

Meg vagyok győződve, hogy fölszámithatlan elő-
nyöket fog ezen intézmény kezünkbe szolgáltatni ; 
s midőn e meggyőződésemet ezennel a nyilvános-
ságnak átadnám, indítványomat részletezem. 

Hivatásuk leendne az óhajtott „Egyház megyei 
közlönyöknek." : 

A. A papi hivatás és teendők körén belül mo-
zogva, első helyen a lelkipásztorkodás szép mezejét 
virágoztatni értelmes eszmetársitás által. Sikerülni 
fogna ezúton egy önálló magyar lelkipásztorkodási 
rendszert léptetni életbe. Az egyházi tevékenységet 
az egyházi szaktudományok terén éleszteni. 

B. A katholika! egyház önrendelkezési jogának 
(autonomia) üdvös életbeléptetéséhez jóakaratulag 
készíteni az utat; s majdha urai leszünk önmagunk-
nak, ugyanannk az életbe átvitelét — eddig szőké-
ién intézményét — czélra vezető eszmecserék és tá-
jékoztatások által könnyebben eszközölni. Tért 
nyitni itt a világiak készültsége, jóakaratú indítvá-
nya s jogos követeléseik bemutathatásának is. 

C. A katholikus érdekeknek az egyházmegyé-
ben s különösen a hitéletnek nagyobb lendületét 
mozditni elő; a hiányok megismertetése s önkénte-
lenül is vonzó, közérdekű közlemények által. 

D. A megyei papságot a megyei katholikus 
közügyek s ennek ágai iránt érdeklődésben, ezeket 
pedig amazok számára folytonos evidentában tartani. 

Ez utolsó pont már maga nagy előnyt idézne 
elő; fölébresztené a papság egyrészét a közéletre; 
érintkezésbe hozná szellemileg megyéje tagjaival, a 
pastoralis életben együtt küzdő bajtársokkal; most 
e rész kisded falujában távol a közélettől él ; ez vi-
lága, melyben él és hal. 

Működjék pedig az ily „egyházmegyei közlöny" 
szerkesztősége a legszabadobb téren, s ép azért ala-
kuljon ott, hol a képzettebb papok számosabban 
vannak képviselve — püspöki székhelyeken több 
tagból. 

Ha az indítványozó szava nem lesz a pusztában 

kiálltóé, eszmecserére szívesen ajánlkozom a rész-
letek iránt. 

Csak még némieket. 
A szokásos „Circuláre"-kel kérem össze nem 

vegyíteni indítványom tárgyát; ezek létezése által 
említett közlönyök fölöslegeseknek nem mondhatók ; 
mert mig azok a fő pásztornak időnkénti becses le-
vele megyéje összes papságához; ez oly tér volna, 
melyen mindnyájan találkoznánk in charitate Christi 
szellemileg ; oly tér, melyen meg is küzdenénk, vi-
tatkoznánk, replikáznánk s mindent csak az egyet-
len egyház javára; a köz—, nem többé papi testületi, 
de katholikus közszellem élesztésére. 

A kisebb egyházmegyék talán egyesülhetné-
nek is e czélra. 

Bárhogy, bármikép ; de létesítsük mindenesetre. 
Ez is mindenesetre kívánatos lenne, hogy ne 

szoritkozzék egyik vagy másik megye közlönye, 
csupán és egyedül általa képviselt megye területe 
érdekeinek képviselésére kizárólag; lépjenek egy-
mással solidaritásba, tartsák egymás életét eviden-
tiában s létesülni fog, mi nincs köztünk: acies bene 
ordinata. Pedig uraim, ha Magyar- és Erdélyország 
összes hithű, lelkesült, értelmes klérusa, mi ha jól 
tudom 8 —10,000 megy, egy ily acies bene ordina-
tává lesz, nec portae inferi praevalebunt ! 

Uraim, ha Francziaország-. Belgium-, és Német-
honban ez lehetséges, miért ne nálunk, kiket amazok 
sem egyházi szellem, sem lelkesültség, sem akarat 
és tetterőben föl nem múlnak? 

A derék egri megyében már létesült ily köz-
löny; czikkem írásakor olvastam, hogy Csanád-me-
gyében is határozatba ment. 

Hol késel Esztergom, Kalocsa, Pécs, Kassa, 
Gryőr határozataiddal ? 

En részemről megyémben, az esztergomi érseki 
megyében megindítandó „Egyházmegyei közlöny" 
létesitéséhez, akár részvények, akár közadakozás, 
akár más ily uton jöjjön létre — 20 ftal o. é. járulni 
ajánlkozom. *) Köhalmy Klimstein József 

ipolysági segédlelkész. 

*) Teljes elismeréssel adózunk a korszerű és üdvös in-
dítványnak, mely semmiben sem kiván többet, mint meny-
nyit minden egyházmegye megtehet a szellemi képességet 
tekintve szintúgy mint az anyagi tehetséget. Kellő tekin-
télyre csakis ugy vergődhetik a kath. ügy, ha sürgő kezek 
dajkál ják mindenütt, mire a közlött indítvány kétségkívül 
legczélszerübb eszköz, leghatalmasb tényező. Ekkép csak-
ugyan oly sajtó-hatalom keletkeznék, minőt az indítvá-
nyozó jó lelke íejt sőt méltán remél. Rohamosak levén az 
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Hangnlat Francziaországban a concilinmra nézve. 
(Vége.) 

I I I . A hivők félelelme és reményei. Mindenki tudja, 
hogy a franczia katholikusok két részre oszlanak, tudnillik 
az egyszerűen katholikusok- és az úgynevezett szabad ka-
tholikusokra. A falusi nép távol maradt ezen megoszlástól ; 
ugyanez mondható azon városokról is, a melyekben a papság 
és a laicusok egyik vagy másik mellett nyilatkoztak. 

A szabadelvű katholikusok a kormánynak kedvenczei, 
de a mi nem tesz annyit, mintha a szabadelvű katholiku-
sok többsége kedvezne a kormánynak ; épen az ellenkező 
igaz. De ezen katholikusok attól tar tanak, hogy a concilium 
a Syllabus tanait ki fogja hirdetni, félnek, hogy kikiált ja a 
pápa csalhatatlanságát, és mivel a kormány szintén ettől 
tart , i rányukban némi rokonszenvet negélyez. 

Ezen alapos föltevés daczára a szabadelvű katholiku-
sok még mindig azon hiedelemben vannak, hogy a zsinat 
az ö eszméikhez simuló értelemben módosíthatja majd a Syl-
labus némely tételeit ; azon reményt táplálják, hogy a csal-
hatatlanság kérdése vagy nem fog szőnyegre hozatni, vagy 
nem fog eldöntetni. Egy idő óta a következő szólam forog 
köztük. Ha a pápa csalhatatlannak mondatik ki, szükséges 
lesz az apostoli hitvalláson változtatni s a helyett mint eddig 
mondatott : hiszek a közönséges ker. anyaszentegyházba, ezt 
kell majd mondani : hiszek a pápába ; mintha bizony az egy-
házba való hit k izárná a pápába való hitet. Ok igen elége-
detlenek a zsinati előmunkálatokkal Romában s nem is tit-
kolják el a bizalmatlanságot, melyet azok bennök keltenek. 

egyház-társadalmi kérdések, azok gyorsan és elegendő ter-
jedelemmel a kath. napilapokban fognának megvitattatni, 
tisztáztatni ; a mindenütt támadandó közlönyök szintannyi 
csatornául fognának szolgálni, melyeken át a központi lapok 
legbiztosabban értesülhetnének a haza különféle tájain ural-
kodó eszmékről, szellemről ; hivebben kétségentul, mint a 
párt- vagy nézetszerénti egy oldalú levelezésekből, melye-
ket többször különféle egyéni érdekek is sugallanak, és leg-
kevesbbé sem fogadhatók el valamely vidék érzületének hü 
tükre gyanánt. Ily közlönyök létesülvén mindenütt, melyek 
az egyh. kérdésekkel foglalkozván leginkább, azokra nézve 
elegendő tájékozottságot is idézhetnének elő, a „Religio" 
havi tudományos füzetekké alakulhatna át, minőnek szük-
ségességét elegendökép tanusitja a „Havi szemle" fönállása, 
és minőnek fönmaradhatását reméljük daczára azon itt-ott 
nyilatkozó kedvetlenségnek, melynél fogva tudományosabb 
színezetű czikkek már komolyabb lapjainkban sem fogadtat-
nak méltánylással. Annyira a napi, ephemer kérdések nyo-
multak előtérbe, hogy azok lenge, fölületes természete által 
elszoktatva egy kissé behatóbb, mélyebb megfontolást 
igénylő dolgozatok ellenszenvvel találkoznak. Ez sajnos 
tapasztalat ; mig a protestantismus sok napi lapja mellett 
tudományos irányú füzetekkel lép föl, nálunk majdnem 
vétkül rovatik föl, lia a kezdetben is mindjárt tudományo s 
irányzatra szánt lap komolyabb fejtegetésekbe is ereszke-
dik, inkább a bizalommal megajándékozott napi lapokra 
hagyván a gyorsan fölmerülő és még gyorsabban megvita-
tandó kérdések meghányatását. Szerk. 

A tulajdonképeni katholikusok, kikhez a hivők több-
sége tartozik, egészen ellenkező reményeket táplálnak, ők 
csak egytől félnek, tudnillik lát ják, hogy az egyház ellenei 
megkettőztetik erőködéseiket az óhajtott egyesülés elodázá-
sára, ineggátlására vagy megzavarására. Ok előre megha-
jolnak szivvel és lélekkel a határozatok előtt, melyek ott 
ki lesznek hirdetendők. Közakarat tal elismerik a zsinat 
időszerűségét oly korban, mely szükségessé teszi a változ-
hatlan igazságokat föltüntetni az ingadozó társadalmak 
előtt, és ez egységnek, egyiitttartásnak kötelékeit Krisztus 
nyája közt szorosabbra fűzni, mint bármikor volt. Ok bá-
mulják a bátorságot, mely e nagyszerű gyülekezetet egybe-
hivá az izgatottság és forradalmak közt, s kérik a Gondvi-
selést, hogy azt biztos menhelyre vezesse minden veszedel-
mek elől. 

Szemben azon politikai nehézségekkel, melyek fölme-
rülhetlietnek, a katholikusok nagy számánál bizonyos ör-
vendetes bizalmat ébreszt azon körülmény, melynél fogva 
a nagy többség hiszi, hogy a jövő zsinat igen rövid ideig 
fog tartani, és e tekintetben a chalcedonihoz fog hasonlítani. 
Ezen hiedelem nem csak azon nehézségek megfontolásából 
származik, melyek a zsinat hosszú időre való kiterjesztése 
ellen támadhatnak, hanem leginkább abból, hogy hiszik, 
miszerént az egybegyűlendő püspökök többsége egyet fog 
érteni a fő kérdésekre nézve, és igy a kisebbség minden 
netaláni ékesszólása mellett sem fogja sokáig föntarthatni 
az opponálást ; ennél fogva nem tagadják , hogy igen nyug-
talanítani fogná őket, ha a zsinat keblében hosszura nyúl t 
viták és véleményezések keletkeznének. 

IV. Az akatholikusok ellenségeskedése. A nemkatho-
likusok czim alatt egyaránt értve a rationalistákat, hitet-
leneket és minden néven nevezendő eretnekeket, egy szakasz-
ban is mondjuk el az ellenségeskedést részükről, mert hisz 
mindannyian egyenlőkép telve vannak az egyház iránti 
ellenséges indulattal. A komolyabban gondolkodók tartoz-
zanak bármely sectához, közösen meg voltak lepetve figye-
lembe vévén ily rendkivüli esemény fontosságát. Még élénk 
emlékben vannak a nemeslelkü prot. Guizotnak szavai, va-
lamint azon tapsok is, melyekkel a törvényhozó testület 
Olliviernek következő szavait fogadta : „Három század óta 
nem történt ily nagy horderejű esemény a kath . világban. 
En a pápa szavaiban oly bátorságot fedezek föl, mely hódit, 
tiszteletre és bámulatra gerjeszt ; mert szeretem az oly ha-
talmat, mely érvényessé tudja magát tenni, és mely erélyes 
nyíltsággal hirdeti a bizalmat, mely őt lelkesíti, a hitet, 
mely őt élteti." 

Mig a komoly gondolkozó férfiak ekkép szólnak, a 
hitetlenség ^zászlóvivői mindenütt hirdetik, hogy a zsinat 
végerölködése az agonisaló egyháznak, és mely még egy-
szer egybe akar gyűlni megnyílt sirja fölött. Mások ipar-
kodnak minden áron oly gyülekezet gyanánt föltüntetni, 
mely ellensége mindannak, mi e szóban „haladás" foglalta-
tik, ellensége a népek szabadságának, a divatos társadalmak 
létének. Erre nézve sok bizonyságot idézhetnék, azon-
ban legyen elég csak jelezni, hogy ez általános hadimükö-
dé8ök az egyház elleneinek. 

Azonban nem lehet eltitkolni, hogy borzasztó remé-
nyeket táplálnak és gonosz terveket koholnak a titkos tár-

17* 
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sulatok setét baidangjaikban. Egyébi ránt nem kell szerfö-
lött aggódnunk ezen alattomos törekvések miatt , habár azok 
létezése kétségkivüli. Az általános zsinat, mely a világ min-
den püspökeit a pápa körül egybegyűjti , oly valami, a mi 
méltán fölizgatja a pokol lángelméit. Azonban már két iz-
ben hasonló conjuneturák közt , nem háborí t ta tot t meg a 
béke, és hisszük, hogy ez alkalommal sem zavar ta t ik meg. 

A protestánsok foglalkoznak ugyan a közelgő zsinat-
tal, de mérsékelt hangon szólnak róla és némi jó akara to t 
is muta tnak , mely teljes ellentétben van őseik gyűlölködé-
sével a trienti zsinat ellen. Fő törekvésök a prot. lelkészek-
nek oda van irányozva, hogy hitsorsosaikat visszatar tsák 
a Romába való meneteltől a zsinat t a r tama alatt. Ez fő tár-
gya a genfi prot. lelkészek társulatától kibocsátott körlevél-
nek, melyet mi is közöltünk. 

Ily. rendszabály eléggé bizonyitja, hogy a protestán-
sok kedélyét egy kissé fölizgatta a jövő zsinat. Néhányan 
már nyi la tkoztak, hogy ők Romába mennek a zsinat meg-
tar tása alkalmával ; példájok talán többekot fog vonzani, 
természetesen csak merő kíváncsiságból, a rat ionalisták, hi-
tetlenek vagy közömbösök közül. 

Többet foglalkoznék kétségkívül a közvélemény o 
nagyszerű eseménynyel, ha a törvényhozó testület képvise-
lőinek közeli választása nem venné oly igen igénybe a fi-
gyelmet és időt. Mig ez be nem fejeztetik, nem lehet re-
ményleni, hogy a zsinattal tüzetesebben és buzgóbban fog-
lalkozzanak. Alkalmasint ez az oka annak is, hogy oly ké-
sőn jelennek meg a könyvek és röpiratok, melyek a zsinatra 
vonatkozólag már jó régen megígértettek. 

V. A zsinat határozata i t illető óhajok. A mi a hatá-
rozatok dogmatikai részét illeti, mondám, hogy a katholi-
kusok óhaj t ják , miszerént a Syllabus tanai hirdettessenek 
ki . Ha a zsinat, például, a Syl labusnak negativ a lakban fo-
galmazott tételeit aff irmativ a lakban hirdetné ki, és a kellő 
magyarázatot is hozzájok csatolná, ugy hiszem, teljesen 
elenyésznék a félreértés, mely most létezik nem csak a ha-
talom köreiben, hanem azoknál is, k ik valóban mivelt, emel-
kedett szelleműek, de a hi t tani stylben nem igen gyakorol-
tak . Legyen bármint , idővel az előítéletek eloszlanának, a 
szemek hozzászoknának a fényhez, és az igazság, mely 
csalhatatlan, sa já t benső ereje által diadalmaskodni fogna. 

A katholikusok örömmel fogadnák a zsinat határoza-
tá t a pápa csalhatatlanságáról. Ezen ha tároza tnak egyik 
jó eredménye volna, hogy indirecte megsemmisítené az 1682-i 
hirhedt declaratiot a nélkül, hogy különös vi tába kellene 
bocsátkozni a négy pont fölött, melyek oly sokáig lelkét 
képezik a gallicanismusnak. Senkinek sem lehet föltűnő, ha 
a pápa maga nem teszi a kezdeményezést oly ügyben, mely 
közvetlenül őtet illeti. Hihető azonban, hogy a Szent-
léleknek egyhangú nyilatkozata a zsinati a tyák a jka i által 
ellenmondás nélkül ki fogja kiál tani a pápa csalhatat-
lanságát. 

Végre a kathol ikusok nagy száma azon óhajtást táp-
lálja, hogy a dicskört, melylyel a bold. Szűz oly méltán 
övedztetett, a zsinat a dicső as3umptiora vonatkozó dogma-
t ikus határozat ta l fejezné be. 

Ezek a dogmákat illető óhajok. A fegyelmi szükség-
letek, különösen Francziaországban, sokkal nagyobb szá-

múak,hogysem jelenleg azokra kiterjeszkedhessen! föntartóm 
magamnak azokról máskor szólhatni. 

VI . A sajtó véleménye. Ez t illetőleg a sajtó Francz ia-
országban négy osztályra különözhető, tudnillik a forra-
dalmi, a parlamentárisi , a szabadabb vallási és a romai val-
lási saj tóra. 

A forradalmi sajtó demagogicus és ellenséges indulatu 
a zsinat i r ányában ; keveset is foglalkozik vele, s ha valamit 
mond róla, az guny és megvetés. 

A parlamentarismust védő lapok, minő a Liberté, 
Presse, Journal des Débats és a kormány zsoldjában álló 
lapok, tudnillik a Patr ie , Constitutionnel, Etendard , szintén 
keveset érintik a zsinatot ; de ha fölemiitik, mindig a kor-
mány és állam tanai szerént 3zólnak róla, védik ősi admi-
nistrat iv hagyományait , fön a k a r j á k tar tani a világi hata-
lom igényeit a lelkiek fölött, melyek az egyház köréhez 
ta r toznak. 

A vallásos i rányú, de szabadabb elvű lapok, mint a 
France, Gazette de France, Francais , Villes et Campagnes 
igen kedvezőleg nyi la tkoznak a zsinat felől és illedelmes 
hangon is ; csakhogy bizonyos előszeretetet negélyeznek a 
régi franczia clerus tani tmánya iránt ; igen szeretnék vissza-
állí tani a püspökök jogait , és nem idegenkednek bizonyos 
ellenőrködéstől a pápai rendeletekre nézve nem ugyan az 
állam-, de a nemzeti clerus részéről. 

A romai i rányú vallási lapok, melyeket a többiek 
ul t ramontán czimmel illetnek, minő a Monde és Univers, 
naponként a zsinattal foglalkoznak és pedig a legjobb, leg-
dicsérendőbb szándékkal . Iparkodnak a hívőket előkésziteni 
ezen magasztos gyülekezet határozataira, és vérmes remé-
nyeket táplálnak a jótékony siker iránt , mely a keresztény-
ségre nézve az áldások bő forrása leend. 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
O R L E A N S . Az orleansi püspök az úgynevezett oktatá-

siegyletre vonatkozólag a következő körlevelet intézte me-
gyéje papságához : Uraim, egy hirlap, melyet megnevezni 
nem akarok , másodízben, — pedig már egyszer is elég lett 
volna, — intézi szavait az orleansiakhoz az oktatási egylet 
érdekében s felhívja őket, hogy azt Orleánsban létrehozzák. 
Minthogy ezen egylet saját lakhelyűnkön keres fel bennün-
ket ; nem tehetem, hogy ujolag ne foglalkozzam vele. Nehe-
zemre esik ugyan ismételten beelegyedni a harczba ; de meg-
támadtatván, védelmezem magam. Különben, hogy felvilá-
gosítsam önöket ezen egylet i ránt , elég lesz, ha annak tör-
ténelmét elbeszélem. 

Csala tkoznának önök, ha azt gondolnák, hogy ezen 
egylet az, a minek magát nevezi. Nem oktatási egylet e z : 
hanem egylet, mely a vallás ellen i rányul . Neve csak álarcz, 
mely a czélt t i tkolja. Az oktatás az álarcz ; — a vallásta-
ta lanság és kereszténytelenség a czél. De az álarcz sokakat 
elámithat, k ik azután egy fertelmes czél bűnrészese vé vál- ' 
h a tnak . 

Mi tehát eredete ezen egyletnek ? 
Ezen egylet, melyet a ft . metz-i püspök múlt évi bá-

tor körlevelében megismertetett, Belgiumból csempésztetett 
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át Francziaországba a szabadkőmivesok és solidárisok által ; 
— s jelenleg a proselytismus egész buzgóságával állit fel 
könyvtáraka t , s rendez előadásokat férfiak, asszonyok, fia-
tal leányok és gyermekek számára mindenütt. 

Kőmives eredete már magában is elégséges arra, bogy 
elértsük czélját ; minthogy alapitója Macé János szabadkő-
mives — kinek neve egyébiránt mindenütt előfordul a 
szabadkőmivesek és saint-simonisták közöt t , kiket a 
párisi keresztényellenes iskolák alapitó- és előmozditóikép 
a minap felemliték. Kétséget nem szenved, igy ir a metz-i 
püspök, miszerint ezen egylet egy hasonló egyletre támasz-
kodik, mely néhány év előtt Belgiumban a solidárisok ér-
dekében keletkezett és 1866. Elszászba is bevitetett. — 
Egyébiránt ezt az alapitó maga is bevallotta a metz-i áta-
lános gyülekezeteknek egyikében. Egy Belgiumben tartott 
gyülekezetből jöve, miután úgymond, Liége-ben a belga ok-
tatás-egylet egyik ülésében részt vett volna : elhatározta 
hasonló egyletnek Francziaországban is megalapítását (2. 
bulletin de la Ligue : 1868 januárhó 10 11 11.) A franczia 
egylet solidáris eredete és kőmivesi czéljai iránt tehát nem 
lehet kétség, s a szabadkőmivesi hirlapok commentárjai, 
melyek Francziaországban néhány év óta oly veszélyesen 
terjednek, egészen világosan nyilatkoznak, sőt dicsekednek 
is vele, hogy ezen szabadkőmivesi ötletü oktatás-egylet 
Francziaországban terjesztetik. — Már most mily alapon in-
dul ezen egylet ? 

Alapelve, s ezt jól megfigyeljük, az, hogy ezentúl a 
vallás határozottan ki legyen zárva a népek oktatásából : 
nem foglalkozandunk, igy szól a 3 cz., sem politikával sem 
vallással. A mi a politikát illeti, legyen ; mi is k i zá r juk ezt 
iskoláinkból. De a vallás ? A vallást az oktatás és erkölcsi 
nevelés terén nem lehet párhuzamba helyezni a politikával. 
A vallásnak szükségkép helyét kell itt találnia ; s azt abból 
kizárni annyi, mint elnyomni. 

Különben ép ez az a mit a szabadkőmivesek akarnak , 
s mit hírlapjaikban tisztára kimondanak. A vallást ezen 
ujmodu nevelések kereken száműzik a nevelésből nem csak 
mint feleslegest, hanem mint olyant is, mely nem szolgálhat 
alapul a morálnak s mint, mikép mondják, a g j ermekek 
fegyelmezésére haszontalan dolgot — sőt mint olyant, mely 
bizonyos tekintetben az erkölcsösséget akadályozza is. Te-
hát ez a conclusio : a vallást ki kell küszöbölni. . . . Mi a 

jogokra és kötelességekre a szabadság, a lekismeret, az ész, 
és végre a solidarisság nevében fogunk oktatni. (Le Monde 
maçonnique 1867 február.) 

Ez ezen felhívásnak értelme, mely látszólag ugyan 
ártalmatlan ; de csak azért választatott ily kép, hogy minél 
több résztvevőt sikerüljön szerezni. Különben pedig elég 
világosak az egylet szabályai : vallással nem foglalkozunk. 
Ime tehát e végre alapittatott ez egylet s ezért k inál ják azt 
nekünk. 

Ezér t is ir ta csak nemrég a,Monde maçonnique', hogy 
a kőmivesek tömegosen csatlakozzanak a jótékony oktatás-
egylethez, s hogy a páholyok béketemplomaikban behatólag 
tanulmányozzák az eszközöket, melyek által ez egylet mi-
nél hathatósban előmozditható. Befolyásuk a legüdvősebb 
leend. Az elvek, melyeket vallunk, úgymond, tökéletesen 
egyezők azokkal, melyek Macé-nak e tervet sugalták (Monde 

m. 1868 febr.) S kevéssel azután ugyanezen lap a következő 
vallomást teszi, melyet igen figyelmébe ajánlunk azoknak, 
kik nem akarnak szavak által ámittatni : Szerencséseknek 
érezzük magunkat jelezhetni, hogy az oktatásegylet és Vol-
taire szobrának felállítása összes páholyainkban a legélén-
kebb rokonszenvvel találkozik. Lehetetlen lett volna két 
egymással összhangzóbb aláírásoknak találkozniok : Vol-
taire a. m. a babona és előítéletek szétrombolása ; s az ok-
tatásegylet a. m. egy uj társadalom nevelése, mely egyedül 
a tudomány és oktatás alapjain emelkedendik. Valamennyi 
testvéreink ekkép értelmezik ezt (u. o. aprilban.) 

És igy uraim, önök is meg fogják már most érteni, 
mondja a metz-i püspök, miszerint hozzájárulni Jézus Kri-
sztus legnagyobb ellene szobrának felállításához és csatla-
kozni az oktatás-egylethez annyi mint szellem és czélra 
nézve két egymáshoz hasonló dologhoz járulni . 

S hogy e tekintetben semmi kétségnek se legyen helye, 
maga Macé János is a kőmivesek egyik közebédén el nem 
mulasztá ünnepélyesen poharat emelni s a szabadkőmivesi 
ékesszólás czifra szólamainak egész készletével áradozni 
Voltaire dicsőítésében (Monde maconn.) 

Ha még a kőmives újság nyilatkozatai sem volnának 
elégségesekarra, hogy a jóhiszemüeket e szavaknak : vallás-
sal nem foglalkozandunk, igaz értelme s a nevelés, morál és 
vallás egymástóli elkülönítése hordereje iránt tájékozzák : 
ugy valóban kétségbe kell esnünk bizonyos emberek felvi-
lágosithatása felől. 

Ilyen tehát azon oktatás, melyre szövetkeznek : okta-
tás vallás nélkül ; vagyis a nevelésből, az iskolából szám-
űzött vallás; —vallás nélküli népnevelés; vallásnélküli morál; 
független morál : szóval részrehajlatlan felekezetlenség örve 
alatt űzött gyakorlat i lerombolása a vallásnak. 

A Siècle legalább őszinte volt, midőn irá : az ellenség 
(t. i. a vallás) eredménynyeli leküzdésére, igaz, csak egyet-
len fegyverrel rendelkezünk, — de e fegyver hatalmas és 
csalhatatlan s nem egyéb, mint az erkölcsi oktatásnak a 
vallási oktatástóli teljes elválasztása.*) 

*) És lehetséges-e be nem látnnk, hogy a vallást számkivetni a 
nevelésből annyi mint magunkat a civilisátion kivül helyeznünk s az 
összes civilizált Európából kiátkoznunk ? 

Angol- Német- és Francziaország legjelesebb államférfiai : ellen-
kező véleményben vannak. 

Róbert Pál a lelkismereti jog nevében követeli „miszerint a vallás 
az összes nevelés alapjául vétessék s hogy az iskolákbani hitoktatás szi-
gorúan hitágazati legyen". Sőt kimondja, hogy az elválasztási rendszer 
sérti a lelkismereti szabadság jogait s hogy az egyház semhogy ily tervbe 
beegyezését adja, inkább teljesen váljék el az államtól s vegye kezébe, 
a kormányon kivülileg, a népnek nevelését." 

Lord Stanley, most lord Derby azt mondá : hogy „a köznevelésnek 
okvetlenül olválaszthatlannak kell tekintetnie a vallástól" s kijenti, hogy 
az ellenkező rendszer „egy veszélyes és eszevezett eszmének valósí-
tására tör." 

„Minden rendszer, úgymond Gladston, mely a vallásos nevelést 
háttérbe szorítja, felette veszélyes rendszer." 

,,Inkább meghalnék, kiált fel sir Strafford Northeot, mintsem gyer-
mekeimet az ily tanitók szeszélyeire bizzam." 

És maga lord Russel is, az alapítandó közép-iskolákra nézve bea-
dott javaslatában, kívánja „hogy azokban a nevelés rendszere egészen a 
vallás alapjain rendezteseék be." 

Szintigy gondolkodnak Németországnak és Poroszhonnak legte-
kintélyesebb államférfiai. 
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Minélfogva a páholyok e fegyvert csakugyan felis-
mervén az oktatási egyletekben : siettek ahhoz tömegesen 
hozzájárulni s magukat ahhoz affiliálni. Az egylet lapjában 
ugyanis a következő páholyok soroltatnak elő mint olyanok, 
melyek az oktatás-egylethez csatlakoztak; 

Nímesben : „a nagykelet viszhangja" páholya/. 
Nancyban: „a jeruzsálemi sz. János" p. \ 
Reimsben : „az őszinteség" p.\ 
Párisban : „a kölcsönös iskola" p.\ 
Párisban : „az egyenes vonal" p.\ 
Angoulèmben: „a charentei csillag" p.\ 
Mâgonban : „az egyesült művészetek" p.\ 
Aurillacban: „a szabad gondolat" p.\ 
Toulonban: „Reunion" p.*. 
Dippeben: „a megkoszorúzott remény" p.*. 
Mansban : „a tökéletes hallgatás rózsájának" p.*. 
Es egyéb, egész özöne a többé kevesbbé grottesk és 

nevetséges elnevezésű páholyoknak.*) 

„Poroszországban, igy ir Kaumer, mindinkább azon alapos meg-
győződésre jutottak, hogy az elemi oktatás sikere ennek az egyházzali 
minél szorosabb egyesitésétől ftigg." S pár évvel később 1854-ben ezt 
irá „a nevelésnek a kereszténységen kell nyugodnia, mint mely a család 
a község, és az állam egyedül valódi alapja és támasztéka." Beust ur, a 
jelenlegi austriai föállamkanozellár, 1851-ben szászországi miniszter ko-
rában, ugyanily elvek szerinti iskola-törvényt dolgozott ki. 

Protestánsok, mint Stahl, Hengstenberg is felszólaltak a nevelés-
nek a vallássali egybekapcsolása mellett ; s a katholikusok között Ket-
teler Mainz jeles püspöke, ugyanazt a szabadság nevében követeli. 

Valóban egyedül csupán a materialisták és atheusok pártolhatják 
következetesen az ellenkező „elválasztási" rendszert ; s azt tökéletesen 
felértem, hogy Vogt az anyagelviség ez időszerinti egyik legkiválóbb 
képviselője 1848. a frankfurti parlamentben mondhatta a következő sza-
vakat : „Mi az egyháznak az államtóli elválasztatását kívánjuk, — még 
pedig ugy, hogy minden ami csak az egyház nevét viseli, teljesen meg-
semmisittessék, s mindaz amit egyháznak neveznek, nyomtalanul elpusz-
tuljon a föld sziliéről. Töröljenek el tehát minden rendszert, mely az em-
bernek jövöjőbe már annak gyermekségétől fogva hitelveket csepegtet 
be . . . kell hogy atlieusokká tudjunk lenni." 

Nem oknélkiil történt tehát, hogy Francziaország legkitűnőbb 
államférfiai is csakúgy gondolkodtak s beszéltek, mikép Angol- és Német-
ország legkiválóbb szellemei. 

„A vallás nélküli nevelés úgymond határozottan Gruizot, veszély a 
társadalomra nézve." „A családoknak és a papságnak szoros kötelessége, 
mondja Cousin, egész erővel harczolni oly iskolák ellen, melyekben posi-
tiv vallás nem taníttatnék." Nem idézem Thiers erélyes felszólalását, 
melyet mindenki ismer s annak méltó felindulását azon „istentelen utó-
pisták" ellen, kikkel foglalkozom ; — csak arra hivatkozom, hogy egy 
oly korban, mely nézeteit bizonyára hathatósan igazolja, a X. év 15 ger-
minálisán, Portalis, bemutatván a törvényhozó testesület előtt az első 
Consul által kiküldött oktatásügyi bizottság javaslatait, előadását a kö-
vetkező ünnepélyes nyilatkozattal végzé : 

„Ideje, hogy a theoriák elhallgassanak a tények előtt. Nincs okta-
tás : nevelés, morál és vallás nélkül." 

„A tanárok pusztában oktattak. Tíz év óta az oktatás semmis. A 
vallást alapul kell venni a nevelésnél." 

„Egész Francziaország segélyül kiáltja a vallást, a morál és a 
társadalom érdekében." 

S ez az, amiért a gyakorlati elméjű genialis I. Napoleon császár 
határozottan kimondá, hogy ezentúl a katholikus egyház szabályai vétes-
senek alapul az összes nevelésben. 

Nagy utat tettünk az első császárság óta sőt már Lajos Fülöp 
ideje óta is : és mérhetjük hova jutunk '? mily gyalázatnak megyünk 
elébe ? 

*) A kőmivesek különféle rendekhez és rítusokhoz tartoznak, a 
uielyek szerint nevezik magokat ; például : Herodom vagyis a tökéletes-

Es ne vádoljon senki, hogy az oktatás-egyletnek és a 
szabadkőmivességnek oly czélokat tualajdonitok, melyek 
tölök idegenek. Mert e czélt önmagok proclamálják ; s e 
végre ime néhány szó, melyeket olvasván, aligha foghatjuk 
magunkat még továbbra is csalódásokban ringathatni. 

Kell, így irt a minap a Monde maçonnique, hogy az 
egyház megbarátkozzék a gondolattal; miszerint a kömi-
vesi eszme egykoron elfoglalandja a maga helyét. . . . Eljő 
az idő, midőn a népek fogják tudni nélkülözni a hittitkokat 
és fognak tudni élni, születni és meghalni nékülök és pap-
jaik nélkül. 

És ha a népek idáig eljutottak, uraim, valljon mi te-
endők lesznek ekkor ? íme erre i s itt a felelet : 

A napokban egy a munkások nemzetközi egyletének 
a spanyolhoni munkásokhoz intézett levelét olvastam, mely 
egylet szinte elvül vallja hogy, a vallásnak ki kell küszö-
böltetni a nevelésből, — ebben a következők fordulnak elő : 
Ne feledjék soha, hogy az állandó hadseregek, a tábornokok, 
a papság, és a polgárság természetes és legyőzhetlen ellenei 
a népnek. És kissé : alább a népnek még csak egyszer kell 
forradalmat csinálnia : t. i. a jelenleg fenálló összes társa-
dalmi rend ellen. 

E szerint tehát: vallás nélkül születni, élni, meghalni, 
és csupán egy forradalmat csinálni még t. i. a jelenleg fen-
álló összes társadalmi rend ellen, ez a programúi. 

Ily nyilatkozatokkal szemben könnyen megérthetjük 
a császárnak minapi szavait : a papság üdvkivánalmai min-
denkor mélyen meghatnak engem. Láthatni abból a mik 
történnek, mennyire szükséges vallani a kereszténység nagy 
elveit, melyek bennünket tanítanak az erényre, hogy tud-
junk jól élni, és a halhatlanságra, hogy tudjunk jól meghalni. 

ség rítusának kőmivesei, — a ragyogó csillag rendje — a saphisienek sz, 
rendje — az egyptomi Mizraim Memphis rendje, — a philalcthek és phi-
ladelphek rendjei ; az őszinteség, az állandó igaz barátok, a méltányos 
testvérek, a megkoszorúzott állhatatosság rendjei ; trinosophok páholya, 
a kellemetességek páholya stb. 

Midőn, a mit néhány év óta valóban teszek, behatóbban tanulmá-
nyozom a szabadkőmivességet, annak rítusait, szokásait, banquetjeit, 
nyelvezetét, elnevezéseit beszédeit : igen különös benyomást érzek és 
egy jelét sem látom benne az emberi szellem legszomorúbb és legkülönösb 
gyengeségének, hogy ne mondjam kábaságának. 

Nem kételkedem, hogy vaunak jóhiszemű kőmivesek is ; mert 
sokkal inkább megszoktam becsülni az emberi szivet, semhogy tévelygé-
seiben és pajzánságaibau is nem tudnám felfedezni annak mély ösztöneit 
és komoly igényeit. Hiszem, hogy vannak becsületes, elámított kőmive-
sek, kik még azt sem tudják, hogy az egyház a szabadkőmivességet el-
itélte s kik a nélkül, hogy annak rangfokaira eljutottak volna, melyekre 
soha el sem is fognak jutni, egyszerűen a vágynak hódolnak, embertár-
saikkal vállvetve, valami jóra közszeniüködhetni. Sőt tovább megyek , 
meg vagyok győződve , hogy sokan azon titkos ösztöntől vezérleltetnek; 
hogy valamikép pótolják ez által magokban a vallás hiányát. Ezeknél a 
szabadkömivesség mintegy a keresztény szeretet mása és keresztény test-
vériség eltorzított árnyéka. De meg kell vallani, igen csalfa árnyéka 
minthogy valóban nagyon kényelmes és igenis hizelg az emberi gyarló-
ságoknak és sem titkokat nem ismer sem parancsokkal nem alkalmat-
lankodik. 

Engedjék, hogy megmondjam nekik, miszerint tévúton járnak ; s 
azt keresik, a mi ott nincs, s a mit ott Ielkismeretük soha fel nem talá-
land. Mások azonban máskint gondolkodnak s más czélokat tartanak 
szem előtt. Ezekre nézve az már nem a kereszténység mása ; s ezek 
nemis a vallás hiányát akarják által a magokban kipótolni, hanem annak 
forgatását czélozzák. 
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Valóban nemas és egy nagy nemzet fejedelméhez méltó 
szavak ! 

De mily kár, hogy ily nemes szavak mellett mások 
meg, anélkül hogy dementiroztatnának, ellenkezőleg beszél-
lenek ! Bossuet sajnálkozott egykoron a fejedelmek sorsa 
fölött, mivelhogy oly sokat nem tudnak meg a mit tudniok 
kellene. En részemről szintoly érzülettel azt mondom : mily 
részvétre méltók a fejedelmek, kik annak vannak kitéve : 
hogy legjobb vallásos szándokaikban megesalatnak s néha 
azokban, kiket szolgálatukba fogadnak, oly emberekre 
akadnak, kik elég vakmerőséggel birnak urukkal csúfos 
játékot űzni, azt akarván elhitetni, hogy tetteik ilykép ellen-
keznek szavaikkal, s ekkint irnak : 

„A császár valóságos államcsínyt vitt véghez midőn a 
nép neveltetését egy oly férfiura bizta, ki mentes az összes 
uralkodó babonáktól." 

„E szabad-gondolkozásu férfiú választása által a csá-
szár emelkedett és értelmes ildomosságot tanusi tot t ; ez 
által implicite elismerte „a kisebbség" igazságát, melyet, 
nem illik, hogy elnyomjon vagy elpusztítson a majori tás; ő 
ez által választói többségén követett el morális erőszakot." 

„Azok, kik lelkészeik zászlai alatt siettek a scruti-
niumhoz, hogy egy embernek csalhatatlanságot szavazza-
nak meg, bizonyára nem tehetnek ellene kifogást, ha ezen 
embernek, egy napon eszében jut őket emancipálni s egy 
kissé megtisztogatni." 

Duruy ur ellen van az összes minisztérium, a kama-
rák majoritása, csaknem az összes senátus, és a nemzetnek 
jó hét-nyolczad része — vagyis mindazok, kik misére jár-
nak. Képzelhető-e hogy „a császár jó indulata" mindvégig 
ellen fog állhatni e rettenetes pressiónak ? 

„Nem az a csodálatra méltó dolog, hogy Duruy ur 
felfedeztetett, kiválasztatott és felmagasztaltatott; hanem 
az, hogy öt év óta állásában megtartatott ." (Union 1868. 
nov. 23. száma.) 

r 

En nom hihetem hogy a császár tudomásával legyen-e 
nyilatkozatoknak és azon szomorú meggyőződésben va-
gyok, hogy ezután sem fogják azokat eléje terjeszteni. 

További commentár nélkül visszatérek tehát az „ok-
tatás-egyletre," melynek létrejöttét és elterjesztését Duruy 
ur, tudvalevőleg, minden kitelhető módon előmozditja. Ezen 
egylet jelenleg a legtevékenyebb s legtex-jelmesb propagan-
dát üzi, iparkodván, amint az oktatás czége alatt sikerülni 
szokott, maga körébe vonni az ámitottakat, k ik anélkül, 
hogy tudnák, egy sajnos műhöz járulnak támogatásukkal. 

Hogy ezen „uj conspirátiónak" horderejét megértsük 
elég olvasnunk őzen egylet közlönyét : „Az oktatásegylet-
nek", ugy mond a k . \ Mácé János az 1867. nov. 10. tartott 
kőmivesi közgyűlésen, — „nem csupán társulattá, hanem 
az összes társulatok confoederátiójává kell válnia. 

S azért ez időszerint oda irányozza ezen egylet egész 
tevékenységét, hogy egy „központi ügynökséget" állitson 
fel, mely az oktatás és statistikai adatok gyűlésére megkí-
vántató az állandó bizottságnak egy nemét képezze, s mely-
hez mint központhoz az egylet összes hálózatának egyes 
„alárendelt központjai" fordulhassanak. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Sancti B o n a v e n t u r a e cardinalis doctoris seraphici 

Ecclesiae opera." Paris, 1868. 

Sz. Bonaventura müveinek ezen gyönyörű kiadása 
u j s tán legtökéletesb emlék, mely napjainkban a 13-ik szá-
zad dicsőségének emeltethetett; azon századénak, mely 
assisi sz. Ferencz, sz. Domonkos, sz. Lajos, spanyol sz. 
Ferdinánd századának méltán mondható, s melynél na-
gyobb, dicsőségesb alig volt, daczára az ezernyi mozgal-
maknak, szenvedéseknek s nyomornak, melyekkel az egy-
ház találkozott tövises pályáján. 

Az ötven év előtt megkisérlett hasonló vállalat 
meddő volt, vakmerőnek kiáltatott ki, és sokak részéről 
a megvetés szánandó mosolyát idézte elő ; most tisztelettel, 
érdekeltséggel üdvozöltetett a középkor egyik doctora mü-
veinek kiadása, mi, szeréntünk, jelentékeny haladásnak 
a jele. 

E haladás még korántsem érte el azon fokot, melyre 
képes és fogékony ; növekedni, nagyobbodni fog az évről 
évre az egyház javára , dicsőségére ; századunk mintegy 
ellenállhatlan szükségletét érzi annak, hogy kikutassa az 
okmánytárokat, melyeknek még nagy része megvizsgálat-
lan egy igen fölületesen megitélt korra nézve ; érzi a szük-
ségletet, hogy új ra átvizsgálja a középkor elleni pert, mely-
től a pártat lanság oly igen távol volt ; ezen szükséglet nem 
csak a katholikusokat érinti, hanem közös az a protestán-
sokkal, szabad gondolkozókkal, a hitnek barátjaival szint-
úgy, mint elleneivel, és mely eddig is már oly eredménye-
ket szült, melyeknél fogva méltán elvárhatja az egyház, 
hogy őszinte igazságszeretettel folytattassanak az idevágó 
tanulmányozások. Ezen tanulmányozás már nem egy őszinte 
vallomásra kényszeríti a gyűlölködő ellenszenvüeket is; 
végkép eloszlatta sokaknál a tévelyt, és több kiváló egyé-
nek előtt megnyitotta a katholicismus aj tai t . 

A 13-dik századnak igen sok jeles egyénei közt sz. 
Tamás mellett első helyen áll sz. Bonaventura, amannak 
kitűnő ba rá t j a ; a kettő körül csoportosul úgyszólván az 
egész század. Mindkettőnél ugyanazon gondolatmélység, az 
okoskodásnak ugyanazon ereje, ugyanazon tágas láthatár , 
az igazság ugyanazon szeretete, és mindkettőnél ugyanazon 
önmagáról való megfeledkezés észlelhető. Ezen közös tulaj-
donok mellett azonban lángelméjüknek különböző jellege van, 
de mely fölülemelkedik a század minden iróin, s örökre az 
emberi szellem dicsősége marad. Bonaventura Olaszország-
ban született ugyan, de sok tekintetben Francziaországhoz 
is tartozónak mondható ; ő a párisi egyetemen tanult, mely 
akkor leghiresb központja volt a kath. tudományosságnak ; 
életének legnagyobb részét Francziaországban töltötte ; itt 
irta müveinek tetemes számát, végre itt végezte be dicső 
pályáját. Theologiai tanulmányainak zsengéjéből sejtették 
már tanárai fényes jövőjét, mely sejtelmök igazoltatott is 
minden tekintetben. 

Társa inak tanításával levén megbízva azon magasla-
tot érte el, melyről többé alá sem szállott. Hit tani cursusa 
teszi müveinek legjelentékenyebb és legjelesebb részét, mely 
a jelenlegi kiadás 6 első kötetét foglalja el. Ez Lombard 
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Péter sentential fölött irt commentar, de oly commentar, 
mely a megfejtendő müvet magát egészen elfeledteti, való-
ságos remekmű, melynek szerzője előtt elenyészik maga a 
minta és ő foglalja el helyét. A i f ja szerzetestársak tanitása 
igen elterjeszté hirét ; azonban müvének kiadása kora nagy 
embereinek csodálkozását is fölébreszté, kiknek Ítéletét az 
utókor megerősítette. IV. Kelemen pápa különös élvezetet 
lelt e mü olvasásában ; bámulta benne az eszmegazdagságot, 
alaposságot és rendkivüli tudományt. Tudva van, hogy e 
pápa meg akarván jutalmazni Bonaventurának nagy szel-
lemét, erényeit, őt a yorki főpásztori székre akarta emelni, de 
a sz. férfiúnak alázatossága reá vette a pápát, hogy hagyna 
föl tervével. 

Ezen mü a theologiai tudományokban legilletékesb 
tekintélyek részéről halmoztatott el dicsérettel. „Bonaven-
tura, mondja egyik kortársa, csudálandó és hatalmas köny-
vet irt de sententiis, melyben semmi sem fölösleges, semmi 
sem haszonnélküli." „Ő nagy és jámbor theologus, mondá 
Humbert a karmeliták főnöke ; munkája nem csak engemet 
töltött el gyönyörrel, hanem mindenkit, ki azt olvassa ; egyéb 
munkái is nagybecsüek mind tudományának mélysége mind 
életszentsége miatt." 

„A sententiák fölötti commentár, mond egy sz. Bruno-
szerzetbeli, valóban csudálandó, első rendű mü. A jámbor 
tudor, véleményem szerént, mindenkit fölülmúl tudományá-
nyának terjedelme és életének feddhetlensége által." 

„Szereti ön a tudományt ? kérdé társát egy német tu-
dós ; Lombard Péter könyvét senki sem fejtegette több áhí-
tattal, kenettel s mélyebb behatással mint Bonaventura, 
senki sem ereszkedett bámulandóbb nyugalommal a kérdé-
sek ezen özönébe. A mi engem illet, midőn én is e könyvet 
magyarázgattam, minden nehézségnél hozzá folyamodtam, 
mint orkán elől a biztos révpartba." 

Gerson is minden tanulni vagyónak azt ajánlja, hogy 
e műben búvárkodjék, mint mely kiaknázhatlan bányája a 
theologiának. (Folyt« köv.) 1-k. 

VEGYESEK 
— A fmgu herczegprimás a lelkipásztoroknak az is-

kolák körüli teendőikről adott ki körlevelet ; a nm. erdélyi 
püspök ur pedig a szentatya aranymiséjére és az ez alka-
lommal gyűjtendő szeretet-adományokra vonatkozó köriratot 
bocsátott ki. 

— A szentírás dr. Hatala és Riedl által rendezett 
diszkiadásának I. füzete megjelent. A folio-nagyságu képek 
szintúgy mint a szöveget ékesitö rajzok és maga a nyomás 
is valóban meglepő szépségű. Az egész mü füzetenkint kö-
rülbelül h á r o m é v alatt fog megjelenni. A képek Tours-
ban Mame-nál a franczia disz-szentirás kiadójánál nyomat-
tak. Egy-egy füzet ára 90 kr. Szebb kiadásban a szentköny-
vek még aligha jelentek meg, megérdemli a pártolást, és a 
három év alatti megjelenés az árra nézve sem terhelő. 

— K ü b e l püspök és B u r g e r constanczi plebanus 
ellen az excommunicatio ügyében a vádló 16 vádpontot 

adott be a büntető törvényszéknél. Kár volt ennyire erő-
ködni, kevesebb pont is elég, hogy elitéltethessék egy — pap. 

— Unterleiterbachban a hivők nagysokaságu jelenlé-
tében tartatott meg a templomünnepi bucsu. Az áldozópap 
már majdnem bevégezte a misét, midőn egyszerre az oltár-
hoz fut egy ismeretes bognárlegény és nagy lárma közt el-
lökte a papot az oltártól, a misekönyvet becsapta, öklével 
a tabernaculumot verte stb. Csak nagy erővel lehetett őt 
onnan elvinni ; szegényt örültségi roham lepte meg. 

— Az iskola-törvény, mely ellen a bajor clerus és 
községek annyit küzdöttek, tiltakoztak, az országgyűlésen 
nagy többséggel elfogadtatott. Hisszük-e még, hogy hirlapi 
czikkezés által megakadályozhatjuk azt, mit a mindenütt 
fölényben levő ellentábor ezen és egyéb kérdésekre nézve 
elhatározott ? 

— A sanjagoi és jaeni főpapok elfogadták a cortes-be 
való megválasztatásukat és helyöket is nem sokára elfog-
lalandják. 

— A Lembergbe menekült püspök Sosnowski Romába 
utazott ; sok titkos utasításnak van birtokában, melyeknek 
czéljok a lengyel kath. egyház kiirtása volt, s melyeket a 
szentatya elé terjesztend. Sosnowski már 6-ik áldozatja az 
orosz üldözésnek. Felinski érsek, két helyettnöke, a lublini 
püspök, Kali ski és Popiel Oroszországba belebbeztettek. 

— A párisi nyilvános gyülekezetekben bizonyos Bu-
daille nevii iskolatanitó kezd igen vakmerőn föllépni a kor-
mányok és a religio ellen. E napokban kinyilatkoztatta, 
hogy Francziaország 40,000 tanitója közül 39,000 ép oly 
istentelen, mint ő. 

— E napokban avattatott föl a párisi tanuló ifjúság 
kath. casinoja. Elnökölt Marét püspök ; az egylet alapitója, 
Beluze, értesítést olvasott föl, melyből kitűnik, hogy az 
1838-ban alapitott egylet most 360 tanuló és más 100 tagot 
számlál és annyira emelkedett, hogy most már saját házában 
helyezkedhetett el. 

— Az orosz kormány reformokat (!) szándékozik be-
hozni az orthodox egyházba, különösen az alsó clerusra 
nézve, mely általában véve tudatlan, roszul fizetett egyé-
nekből áll, kik semmit sem tanultak a rituálén kivül és oly 
zárt testületet képeznek, melynek gyermekei majdnem 
születésök óta a papi hivatalhoz tartoznak. Ezen kényszer 
meg fogna szüntettetni, a papok fiai más életpályát is vá-
laszthatnak, a pópák ezután növeldékben jobban ki fognak 
képeztetni és jobb fizetésben is részesittetni. 

Felszólítás és kérelem. 

Miután a szentírás általunk eszközlött, s Doré-féle 
képekkel ellátott diszkiadásának első füzete megjelent : az 
ivtartó és gyűjtő urakat ezennel tiszteletteljesen felkérjük, 
hogy az aláirási iveket, kellő tájékozásunk végett mielébb 
beküldeni szíveskedjenek. Pest febr. 24-én 1869. dr. Hatala 
Péter, dr. Riedl Szende. 

Szerkesztői tudósitás. 
/ 

M e s s z e l a k r a : Quo ex incidenti? Talán mivel a M. Állam 
élczezett a papok borotválkozása ellen ? Hagyjuk e naeniákat. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LV0IRAT. 

Pesten, mártius 3-án. 18 . I. Félév. 1869. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

TARTALOM: A kath. sajtó Németországban. — A „Augsb. Allg.-"nek katholikus szellemű versenytár-
fm. herezeg-primásnak az iskolák ügyében kibocsátott leg- s a ; a ^Kölnische Blätter" és az „Augsburger Post-
ujabb körlevele. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. Zeitung " 

A németországi katholicismus legerősebb véd-
várai rég időtől fogva a rajnai tartományok voltak, 

A kath. sajtó Németországban. s azért az oly egyház-ellenes lap szerfölötti elterje-
T , ., . . , , r „ , , , ..., ,, , , , dése, mint a hírhedt kölni újság, e gyönyörű és buzgó Jó ideie már, hogy Münchenből küldött tudó- . , , .. . , , , , V , . m ,, . , , , , . , , , , , vidéknek egyik legsötétebb íoltiát képezi, lagadhat-sitásomban értesítettem a magyar olvasó közönséget , . , D , . . 

, , v , w i t -i / • Ian, hogy e lap nagyszerűen van szervezve, de a rainai 
a katholikus saitót pártoló egyletek mikénti meg- 1 , 1 , , , •, 

, 1 " w , ,, -rí 1 . 1 1 , 1 , -, r i polgárokra gyakorolt nagy vonzó ereiét nem any-
alakulásáról. Ezen egyletek legnevezetesebbikével . . , • . „ . , , . . 
c , , .. i ^ , , 1 i / i ^ i , i ny í rások levelezőinek köszöni, mint inkább hirdet1 

lolytonos összeköttetésben levén, kötelességemnek . . , . , . . . 
. , . .,,7i, , ,„ ményei tengernyi voltának. Ezeren és ezeren a kölni 

tartom a megindult mozgalom további fejlődéséről , . ... , , . , . , , - . 1 1 
. . . , t • 1 i , ,i 1 i katholikus polgárok közül e lapot csak az űzret ked-
ís híven szamot adni, bogy lássak olvasóink, vallion , , . . . . . .. 
. , .. . . „ . . . , véért tartottak, s hirdetési rovat mellett a gonosz 
koronázza-e siker, s ha igen, — mmo ez általam kü- . , . . . . , .. . . 
. i , , . , i ,, n i. , , -, irányú tartalom is, becsúszott házaikba, s vele 
lonösen gyakorlatiasságuknál íogva dicsért egyletek J . , „ 7 . , , , 

... , , , , , , r, , i „ . együtt az egyház ellen naponkint szórt rágalom, s 
működését; — mert habár a 10 szándék maga is , . J . „ , , , . 

, , , , . . ,„ „,, . . , . . , az a sok botrányos elbeszélés, mely e ló polgárság 
már eléggé becsülendő, 10 dolog mégis az eredmény. . . : , ^ , ,, J , gyermekeit rendszeresen rontá meg. Ezen lap elle-

Megalakulásuk óta az első félévi működésűk v é b e n m é g l 8 6 0 . b a n keletkezett a „Kölnische Blät-
eredménye előttünk fekszik, és ismertetői tisztünket t e r« c z i m ü j o b b g z e l ] e m ü v á R a l a t B i z t o g t u d ó s i t á s a i i 

valóban csak félig teljesítenénk, ha arról is számot r ö y i d ég v ü á g o g v e z é r c z i k k e i , s k ü l ö n ö s e n gazdag 
nem adunk: mennyiben feleltek meg kifejezett re- t a r c z á j a e z e n h i g g a d t a b b szellemü alkotmányhü és 
ménységünknek és várakozásunknak, s működésűk b a z a f i u i vállalat iránt csakhamar felköltötték a bizal-
ezen első félévében is mennyire voltak képesek a m a t < g m i u t á n m o g t e l ö f i z e t ö i n e k s z á m a ezerekkel 
jobb szellemű journalisztikát emelni? szaporodott, hirdetéseinek száma is bizonyosan el 

Nem lehet feladatunk az összes németországi fogja érni veszedelmes versenytársáét, ha felül nem 
kath. lapirodalom fölött szemlét tartani, mert mig haladja. 
ez roppant terjedelménél fogva részünkről úgyis A másik nagy katholikus lap iránt sokan ma-
csak hiányos lehetne, más részt czélunktól távol g a s kora miatt (az idén a 182-ik év-folyam járja) is 
vetne. Egyedül néhány a sajtó-egyletek következ- bizonyos pietassal viseltetnek. Politikai napi hírei 
tében életre hívott, vagy újonnan megszilárdult vál- és vezérczikkeinek szánt fölapján kivül egy külön 
lalatot akarok megismertetni, hogy lássák olvasóim, mellékletet is tart a vallási, tudományos, művészeti, 
miszerint egyesült erővel és egy kis buzgósággal, irodalmi és társadalmi mozzanatok ismertetésére, 
látszólag csekély anyagi áldozattal is minő szép, Évek óta elismerésre méltó szorgalommal igyekezett 
eredményt lehet kivívni. a sokszor változott szerkesztőség a kitűzött felada-

Mindenek előtt is a szélesebb olvasókörnek tot méltón betölteni, de sokáig minden erőlködés 
szánt tekintélyesb katholikus szellemü politikai daczára sem akart és teljes tökéletességgel sikerülni, 
lapok megszilárdítása és emelése volt a főteendő, s e Vitatkozási modora évek előtt sokakat sértett, s miu-
tekintetben a már régibb idő óta fennállók között tán nyugodtabb kezdett lenni, akkor meg sokan unal-
kettő érdemel különös figyelmet, a legelterjedettebb masnak találták. De most hogy előfizetőinek száma, 
két németországi világi lapnak a „Köln. Zeit." és az mint ezt egyik legújabb számában egész örömmel 
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jelenté, nagyban emelkedett, tartalma is láthatólag 
tökéletesedik. A berendezés kitűnőnek mondható, s 
egészen alkalmas, hogy idővel nagy központi orgá-
nummá nőjje ki magát. Mi a szerkesztői technikát 
és ügyességet illeti, versenytársában oly kitűnő elő-
képet bir, mely reá csak buzditólag és emelőleg 
hathat. 

Ezen s még vagy 12 más higgadtabb szellemű 
nagyobb lapon kivül, melyeket a sajtó-egyletek szi-
ves készséggel karoltak fel, egy ujat is kelle 
alapitani. 

Ugyanis Boroszló, a legnagyobb dioecesisek 
egyikének székhelye, mely szellemi erőben legke-
vésbbé sem mondható szegénynek, Szilesia fővárosa 
mindeddig nem birt katholikus szellemű napiköz-
lönynyel. Ez állomás oly fontos, hogy e hiányon se-
giteni kelle. Azért a napokban egy papokból és 
tekintélyesebb világiakból álló bizottmány alakult 
egy nagyobb kath. szellemű napilag megalapitására. 
A szükséges tőkét 50 talléros részvények utján te-
remtették elő, s igy ez évi január 1-től Boroszlónak 
is meg van, hasonlóul Kölnhöz, nagy katholikus 
lapja. Czime: „Schlesische Volkszeitung" politikai 
iránya határozottan szabadelvű, a német kérdésben 
valószínűleg a „tények" politikájához fogja magát 
tartani. Különben tartalmáról természetesen csak 
majd idő múlva Ítélhetünk, egyelőre annyi kétség-
telen, hogy kiáltó szükséget pótol. 

Azonban ezen szélesebb olvasó körnek szánt 
nagy lapok pártolásán kivül, az egyes sajtó egyle-
tek és provinciák szerént alakulván, igen gyakorlati 
és tapintatos eljárás volt, hogy saját helyi viszonyai-
kat vévén tekintetbe, mindenek előtt is ezek számára 
igyekeznek az eddigieknél jobb szellemű kisebb helyi 
közlönyökről gondoskodni. 

Igy például Würzburg egyike a nevezetesebb 
katholikus városoknak, mint egyetemi székhelyen 
sok katholikus tudós és iró lakik itt, a publicistikai 
tevékenység egyik természetes központjául kinálko-
zik. S daczára ennek régibb időtől fogva nem bir 
oly politikai közlönynyel. melyet a három frank püs-
pökség (Bamberg, Würzburg, és Eichstädt) hiveinek 
bátran ajánlani lehetett volna. E hiány nagyon érez-
hető majdnem megfoghatlan volt. Mit tettek tehát? 
Azonnal alapítottak égy uj napi lapot, a „Fränkische 
Volksblat-"tot, hetenként 3-or megjelenő „Haus-
schatz" czimü mulattató mellék-lappal. Ezen köz-
löny előfizetőit leginkább csak a 3 frank püspökség-
ben lakó katholikusok között toborzottá, kiknek po-
litikai és vallási meggyőződését lesz tolmácsolandó, 

s daczára e csekélyebb körnek, előfizetőinek száma 
már az első évnegyedben 2100-ra emelkedett. Kü-
lönös figyelmet fog forditani azon vidék socialis moz-
galmaira is. 

Ugyanazon vidék, — melyet méltán sz. Kilián 
provincziájának nevezhetünk, — második központja 
Aschaffenburg. Itt más teendő volt. Ugyanis e város 
birt már egy jobb szellemű közlönynyel, csakhogy 
kissé hóna alá kellett nyúlni. A „Beobachter am 
Main" már nem a legjobb körülmények között szü-
letett, s azért most az okosabb és jobb érzelmű aschaf-
fenburgi polgárok gyűlést tartottak, és a lap jövöje 
biztosítva van. 

De hogy csak a legközelebbi vidéken marad-
junk, kisebb városok is utánozzák a jó példát. Igy 
például Ambergben, a Felső-Pfalzban, mely csinos 
városkában sok buzgó katholikus lakik, volt egy 
helyi közlöny, mely vallástalan kifakadásaival nem 
egyszer érzékenyen sértette a katholikusokat. Mit 
tesznek tehát ezek? Felállitanak egy uj nyomdát, 
fogadnak egy szerkesztőt, s mult é. julius 1-je óta 
már megjelenik az „Amberger Volkszeitung", s 
mely már az elsőévnegyedben is kis körében a Felső-
Pfalzban előfizetőinek számát 1200-ra felvitte. S igy 
e vidéken most már három katholikus lap van, mely 
a helyi szükségeknek tökéletesen meg is felel. 

Hasonlóul a rajnai Pfalz is gondoskodott saját 
közlönyéről s m. é. oct. hó l-jén megjelent a „Rein-
pfalz" Speyerben, s mutatvány száma a bambergi 
katholikus gyűlésen be is mutattatott. 

Ugyancsak m. é. oktober 1-je óta Wiesbaden-
ben is uj lap jelenik meg, „Katholische Blätter" 
czimmel, mint a limburgi dioecesis sajtó-egyletének 
közlönye, Hildesheimban pedig „Neue Volksblätter" 
a Hannoverában s a szomszéd tartományokban lakó 
katholikusok számára. 

De hogy ismét Németország katliolikusabb déli 
része felé forditsuk figyelmünket, Alsó-Bajor ország-
ban Straubingban egészen más eset adta elő magát; 
ugyanis az ottan ha nem is épen ellenséges de min-
den esetre eddigelé nagyon indifferens helyi közlöny 
tulajdonosa lapját egyszerre önkényt a jó ügynek 
felajánlotta. Ajánlata természetesen elfogadtatván, 
miután Passau és Regensburg már régibb idő óta 
bir saját katholikus helyi közlönyökkel, igy azon 
vidék is kellőleg elvan látva. 

E mellett még kisebb néplapokról is gondos-
kodnak, igy Münchenben a bátor Zander „Volks-
bote"-ja mellett m. é. julius 1-je óta a „Münchner Wo-
chenblatt für das katholische Volk" jelenik meg s ára 



kész akarva oly csekélyre vantéve, hogy az alsóbb nép-
osztályokhoz is elhatolhasson. Kellő elevenség mel-
lett ez is nagyon elterjedhet hasonlóul a regensburgi 
„Kath. Volksfreundhoz, melyet az ottani székesegy 
házi hitszónok Zach szerkeszt, s mely fönállásának 
első évfolyamában már előfizetőinek számát né-
hány ezerre fel tudta emelni. 

Ime csak a leghalványabb vonásokban a képe 
a buzgó tevékenységnek ; e csekélyből is látható, hogy 
a mozgalom megindult, s hogy a németországi ka-
tholikusok komolyan el vannak határozva, magukat 
a zsidó és szabad-kőmives sajtó zsarnoksága alól 
emancipálni. 

Sokan talán ez eddigi eredményt kicsinyelni 
fogják, az ily helyi érdekű vagy kisebb lapok exis-
tentiájára az irodalom érdekében nem nagy súlyt 
fektetvén. Igaz ! én sem tartom a komolyabb iroda-
lom, s különösen az egyházi irodalom valami nagy 
nyereségének, ha az erők ennyire szétforgácsoltai-
nak, s minden irodalmi tevékenység és érdek a jour-
nalisztikába, mely természete szerint a felületességre 
vezet, olvad fel. Azonban általános árban most min-
den nemzet benn úszik, s reánk nézve nem lehet kö-
zönyös, hogy hiveink minő iránytűk által vezettet-
nek, s hogy a kifeszitett vitorlákba minő szél fuj. 

Különösen a tekintélyesebb nagy kath. lapok 
mellett, melyek a miveltek számára vannak, s me-
lyek czélja a tekintélyesebb ellenzéki lapok szélesebb 
körben gyakorolt befolyását paralysalni, — mon-
dom az ily lapok mellett e helyi érdekű, vagy terje-
delmök- vagy körükre nézve kisebb lapok sem meg-
vetendő factorai a közvéleménynek. Németország-
ban minden csak kissé tekintélyesebb városnak meg 
levén helyi közlönye, vagy nagysága szerint közlö-
nyei, ezek, ha az egyházzal ellenséges viszonyban 
voltak, véghetlen sok roszat vittek végbe, majdnem 
több rombolást okoztak mint a nagy világi lapok, 
mert a polgárok politikai vagy vallási ügyekbeni 
elhatározására közvetlenebbül gyakoroltak befolyást. 
Igy például mennyi rombolást vitt végbe a „Nürn-
berger Anzeiger" egymaga, e gyönyörű város gaz-
dag és szorgalmas polgárai között, ugy a községi is-
kolai és egyéb ügyekben, kimondliatlan. Nagyon 
tapintatos eljárás tehát, mindenek előtt is ezek befo-
lyását jobb szellemű lapokkal ellensúly ózni. Erre leg-
világosabb példa a badeni nagy iierczegség. Ugyan-
is az ottani katholikusok két év előtt a legkeserve-
sebb küzdelmek között organisálták sajtó-viszonyai-
kat, s különösen fő orgánumuk mellett, a Karlsru-
heban megjelenő „der badische Beobachter" mellett, 

a kisebb kerületek természetes központjain is min-
denütt helyi közlönyöket alapitottak, s azóta a ka-
tholicismus ügye a közvéleményben itt rendkivül 
emelkedett. 

A küzdelem fájdalom a nagy Németország 
egyéb tartományaiban is megindult, különösen Ba-
jorországban, s azért itt is szükséges az őrállomá-
sok kellő betöltéséről jó eleve gondoskodni, — a 
buzgó rajnai tartományok természetesen még ke-
vésbbé maradhatnak hátra, s az ottani buzgó katho-
likusok is átértvén a kor irányzatát több ponton, 
különösen: Achen, Düsseldorf, stb. alapitottak ily 
helyi közlönyöket. 

Különben a német irodalom a tekintetben bol-
dog, hogy az általános hirlapirodalmi ár akkor érte, 
midőn tudományos egyházi irodalma ki volt fejlődve; 
tehát van jó alap, s ily állapotban ez általános hir-
lapirodalmi ár a komolyabb tudományos irányozat-
nak kevésbbé veszélyes, mint oly irodalomban, hol 
még ez is kifejlődésre vár. 

Ezért ezen eljárást én nekünk magyaroknak 
egészben nem merném ajánlani. Különösen nekünk 
magyaroknak inkább a tudományos ésaz állandó becsű 
müvek felé kell irányozni jobb tehetségeinket, mert 
nálunk, fájdalom, sok évek mulasztási pótlandók. S 
ezért nálunk kettőztetett szorgalomra van szükség; 
mert az ár. útközben érvén, a hírlapirodalmat sem 
szabad elhanyagolnunk. Ámbár nálunk még az a sze-
rencse, hogy az elvtelen zsidó journalismus minden 
erőlködései daczára sem tud oly nagy befolyásra szert 
tenni, de tagadhatlanul a szabad kőmivesség nálunk 
is kezd magának organumokat teremteni, s a leg-
tetszetősebb politikai elvek czége alatt a magyar 
nép egészséges érzelmét megrontani. 

(Vége köv.) 

A fm. herczegprimásnak az iskolák ügyében kibocsátott 

legújabb körlevele. 

Non adeo multum temporis intercedit, quod industriam 
vestram in solerter instituenda juventute, pastorali vestrae 
curae crédita excitare, vel acuere studuerimus. Recenti 
certe memoria tenetis adliuc monitum Nostrum, cujus ope 
non liunianis dumtaxat vocibus ac argumentis, sed ipsius 
Salvatoris, Dei ac Domini nostri Jesu Christi effatis, so-
lemne Vobis esse jussimus, ut scholasticae cumprimis ju-
ventutis institutioni religiosae, qua sublimis vestrae missio-
nis praecipuae parti, una gravissimae sacerdotalis ordinis 
obligationi, ea, qua potestis, maxima solertia, zelo ac vigi-
lantia intendatis. Diximus ibi „christianam vitam et cultu-
ram a Christiana solum institutione procedore, expectarique 
posse;" banc vero in scholis praecipue, docili juventutis 
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animo, mentibusque instillandam venire. Quapropter non 
dubitavimus id quoque edicere, quod „omnis, qui Ecclesiam 
docere prohibet, aut scliolas, in quibus id praestet, vult illi 
eripere, prohibeat eamdem vivere." Sufficere tune arbitra-
bamur, sollicitudinem vestram pastoralem eo dirigere, ut 
docere velitis non tantum in domo Dei, sed etiam in scbolis, 
libentur, ac indefesse. Nunc autem alteram, prioré illa nul-
latenus inferiorem, injungere Vobis curam cogimur, ut nempe 
scliolas, ubi docere possitis, Ecclesiae religionique Catho-
licae conservare, fovere, et ad majorem etiam florem evebere 
satagatis. 

Notum onim Vobis est indubie, in proximis Regni Co-
mitiis, circa organisationem sive coordinationem scholarum 
elementarium, totiusque institutionis popularis novam latam 
esse legem, quam per extensum cum singulis Vestrum com-
municare non morabimur. Legis huj us tenore liberum qui-
dem Ecclesiae Catholicae, prout etiam aliis confessionibus 
relinquitur, scliolas suas parochiales, sive confessionales porro 
quoque habere, vel etiam novas erigere ; ita tamen, ut omni-
bus per novam legem eatenus praescriptis ac inferius recen-
sendis conditionibus ad omnem amussim satisfiat, alioquin 
gubernio jus competit scliolas confessionales, ad exigentiam 
novae scholaris legis non coordinatas charactere confessio-
nali exuendi, ac in sic dictas scliolas communes convertendi. 
Per praecitatam legem clare etiam edicitur, postmodum prout 
individuis, ita integris etiam communitatibus liberum fore, 
ut proles suas in illas, quae sibi nieliores visae fuerint, 
ctiamsi non suae, sed alterius confessionis, scholas et instituta 
discendi gratia mittere possint. Quin et illud arbitrio com-
munitatum stabit, an scholas suas, quae adusque confessio-
nales fuerant, malint communes, hoc est, nulli religiosae 
Confessioni proprias reddere, illasque hoc pacto immediato 
status civilis influxui obnoxias factas, administrationi pu-
blicae subjicere. Quo in casu, ut perbene intelligitis, bene-
ficum Ecclesiae in institutionem ac educationem prolium ca-
tholicarum influxum vehementer imminui, salutaremque 
scholam inter et Ecclesiam, qui hactenus viguit, nexum rumpi 
oportebit, non sine magno religiosae educationis et institutio-
nis detrimento. 

Quantum jam omnium, qui veri pastores, et non mer-
cenarii sunt, proinde Vestrum etiam F F . et FF . in Christo 
Dilectissimi, quibus Supremus Pastor animas coneredidit, 
tamquam rationem pro singula reddituris1) intersit, utomni 
virium contentione scholas catholicas sive confessionales 
servare, ideoque illas juxta praescriptum legis cunctis neces-
sariis providere studeatis, ita in patulo est, ut id multis de-
monstrare non sit necosse ; si tamen, ut confidimus, institu-
tionis religiosae ac vere catholicae pondus et pretium, — 
qualis institutio in confessionalibus tantum scholis débité 
ac inimpedite praeberi potest — pro merito aestimare nostis, 
et immensi valoris beneficio, quod institutioni huic inest, 
privari, privari nempe propria sive culpa sive negligentia 
pertimescitis. 

Institutio certe religioso-moralis, queniadmodum omni 
loco et tempore, ita praesertim quoad tenellum Ecclesiae flo-
rem, quo tota fere meliorum temporum spes innititur, quoad 

') Hebr. 13. 17. 

pubem inquam scholarem, prima est tarn utilitate, quam 
etiam dignitate omnes alias cognitiones superans. Quod qui-
dem etiam lex, de qua loquimur, agnoscit, dum hanc primam 
in ordine ponit, inter omnia in scholis tradenda objecta, 
institutionis materiam. Quanto magis hanc, huicque jun-
ctam in catholicis scholis morum disciplinam, parentes pro-
lium in scholis elementaribus omnem fere pro tota sua vita 
doctrinam et instructionem haurientium, primam et inaesti-
mabilis pretii esse, fateri debent ! fideles inquam catholici, 
quos, si tales reipsa sint, lion tam commodi temporalis, quod 
fors abdicatione scholae parochialis erronee sperant, quam 
potius aeternae suae, suorumque felicitatis studiosos oportet 
esse. Cogitate ipsi, et populo quoque fideli date ad cogitan-
dum, quantopere cuncti, qui christiano censentur nomine, 
obligentur ad efficiendum, ut salutaris in efformandis mori-
bus religionis et Ecclesiae influxus, quem haec in selectu 
magistrorum, librorum item, et universa scholarum elemen-
tarium coordinatione, ac regimine spirittii divinae legis con-
formiter exercet, maneat integer et non restrictus nisi per 
consilia, cooperationemque ipsorum Ecclesiae filiorum. 
Scholae omnes, sed vel maxime elementares, quae eapropter 
parochialium nomine veniunt, Ecclesiae Catholicae sua de-
bent initia, prout in aliis pastoralibus meis litteris copiosius 
invictisve argumentis comprobavimus. Ab Ecclesiae Ca-
tholicae divinitus constituto Magisterio avulsae florere illae 
non poterunt; praecisos enim a vite, quae Christus est2) 
palmites arescere necessarium est, sorsque haec illos eo cer-
tius manet, quo sunt teneriores. Scholis, quae confessionales 
esse desinunt, Ecclesia opem suam, et bénéficia, quae plu-
rimis in locis non modica sunt, jam vel ideo subtrahere co-
geretur, ut his, alibi melius locatis, damna sibi illata repa-
rentur. Profecto intimum scholam inter et Ecclesiam nexum 
beneficum religionis in omnem institutionem influxum, scho-
larumque confessionalium praecellentiam alienae a fide Ca-
tholica confessiones, pro merito norunt aestimare ! Hae ne 
cogitant quidem de dimissione juris, quod in scholas suas, 
non exiguis certe sacrificiis fundatas conservatasque acqui-
siverunt. Probe nimirum persuasi sunt omnes, multo majora 
ex confessionalibus scholis in rem suam communem, suae 
praesertim religionis promanare emolumenta, quam ut haec 
ullis per statum civilem parandis commodis, aut impertien-
dis favoribus appendi possent. Non ignorant scilicet, statum 
civilem pro natura proximi, quem prosequitur, finis, suaeque 
potestestatis de cognitionibus, ad civilem, ac terrestrem vi-
tám pertinentibus vel maxime sollicitum esse : Ecclesiae vero 
esse, id etiam curare, quod unum est necessarim,5) religio nem 
nimirum moresque fidelium. Quantum jamnostratibus dede-
cus esset, si quem alterius religionis ostendunt zelum, saltern 
non imitarentur '? 

Id quidem nemo inficiabitur : catholicos mores in ca-
tholicis solum scholis doceri, formari, et exerceri posse. Fieri 
nequit, ut religiosum spiritum imbibant proles in scholis, 
ubi aequalis omnibus religiosis doctrinis auctoritas concedi-
tur, aut potius, ne aliqua laesam se putet, nullius plane reli-
gionis ratio haberi permittitur. Vel an idonei erunt formando 
catholico characteri docentes, qui absque ullo ad eorum reli-

s ) Joann. 15. 5, 6. 
») Luc. 10. 42. 
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gionem respectu deliguntur ? quanti hos inter censebuntur, 
qui non docentis Ecclesiae auctoritate, quod tamen ad prae-
cipuas catholici magistri dotes pertinet, sed humanae per-
suasionis opinionibus regi se permittent, abrepti omni vento 
doctrinae, sicut S. Paulus dicit4) in astutia ad circumven-
tionem erroris. An non inter hos, et sub horum directione 
spiritum, quern Apostolus ali jubet5) extingui oportebit? 

In scholis vere Catholicis catholicam unitatem in san-
cta cunctorum discendorum, agendorumque harmónia mani-
festari oportet, quae in humanae solum rationis auctoritati 
innixis litteris ac scientiis quamcunque illae bene fundatae 
suis assertoribus videantur, cum fulcro stabilitae per Deum 
Columnae veritatis6) destituantur, in vanum quaeritur. De 
illis solum vere dici potest quod in gremio tearum non sclio-
lae, sed vitae , et quidem etiam aeternae discatur. Quale vero 
sive docentes exemplum catholicae vitae praebere, sive dis-
centes exhibere, vel ejus zelum ostendere possunt in scholis 
communibus, quae eo ipso, quod tales et non confessionales 
sint, ab omni religionis, et ri tuum catholicorum exercitio 
publico abstinere coguntur, teneram aetatom, quae in his 
caeteroquin plus justo humano respectu duci solet, cuive 
consuetudinum piarum magisterium tantopere necessarium 
est, religiosi indifferentismi labe mature inficiendo. 

His vero omnibus, ut alia communium scholarum con-
sectaria hac vice silentio praeteream, occurrere potestis F F . 
et F F . in Christo Dilectissimi, scholas parochiales, sive po-
puläres catholicas in ambitu parochiarum vestrarum con-
servando,populumque fidelem ad earum custodiam animando, 
nutantes confirmando, singulos de necessitate illarum per-
suadendo. Certissime, Deus serio volentibus opitulabitur, 
et necessaria media petentibus ac quaerentibus, praestabit, 
dummodo sua e parte omnia agant, quae agere pro gloria 
Dei,sanctae Matris Ecclesiae utilitate, salute item animarum: 
sibi tantopero proximarum, possunt, ac tenentur. Omnis 
aetas, et história testatur, homines nunquam sacrificia, licet 
magna reformidare, ubi de praestantia obtinendi finis per-
suasi sunt. Confirmât id exemplum multarum communita-
tum, quae proprias sibi struxerunt sacras et parochiales 
aedes, quarum tamen erectio longe plus operis et aeris, quam 
scholarum débita instructio deposcebat. 

Noli te F F . et F F . in Christo Dilectissimi ! errare. De 
vivis Dei templis, de stabilitate fidei catholicae apud succres-
centem populum, et generationem proximam agitur. Ut scho-
las catholicas liabeant vestri fideles, a Vobis et illis maxi-
me dependet, cum id lege publica minime prohibeatur. Con-
ditionibus tantum a lege rescriptis oportet satisfacere ita, 
quemadmodum aliarum etiam confessionum hominibus idem 
jubetur. Est proinde cunctis pro sancta sua religione ac 
Ecclesiae zelantibus possibile. Qui juribus Ecclesiae in gra-
vissimi momenti hocce objecto volens renunciat, is religio-
nem suam, suorumque salutem discrimini objicit. Contra 
vero, utentibus suo jure, licet oneroso, amplissimus aperitur 
campus, non solum de regno Dei conservando ac dilatando, 
sed etiam de Patr ia bene merendi, et in prolibus, débité 
institutis, solatia vitae praesentis, et beatam futurorum spem 

4) Ephes. 4. 14. 
») 1. Thess .5 .19 . 

2. Tim. 3. 15. 

procurandi. Nihil enim boni parentes haeredibus suis pro-
tiosius, quam christiano-catholicos mores, educationem reli-
gioso-moralem, et ogregiam in necessariis ad vitam honeste 
agendam institutionem relinquere possunt. Quamcunquo 
gravia populo fideli viderontur onera, per coordinationem 
scholarum catliolicarum illi impouenda, cogitet, haec onera 
non amplius efFugore, et a se amoliri posse ; ot qui sumtus 
in bene instructas scholas confessionalos impendendos, quae 
propriae sunt religiosarum communitatum, ferre non vult, 
feret eosdem aut etiam majores invitus, dum ad erigendas 
communes scholas, in quas eommunitas catholica, qua talis 
nullum jus, nullumque influxum exorcebit, contribuere tanto 
plus debebit. Dum autem curao vestrae creditum fidelem po-
pulum ad conservandas catholicas suas scholas, ferendaque 
scopo hoc sacrificia provocaveritis, simul, quae vestrae sunt 
circa scholas, institutionemque in iis praebendam, partes 
ardentiori usque studio adimplere contendite. Alioquin lo-
quemini „velut aes sonans, aut cymbalmn tinniens"7), eritis-
quo „sicut vox clamantis in deserto"8). Videat populus, quod 
scholam frequentissime adeatis, experiatur, quod in ilia li-
bentissime commoremini, quod in medio pubis scholaris do-
ctoris munus agere in deliciis habeatis, quod in provehonda 
re scholari nulli labori nulli fatigio parcatis, verbo ea omnia 
abunde praestetis, quae Vobis circa curam scholae, rectam-
que in ea prolium institutionem in pastoralibus, ddto 30. 
Augusti et 25. Octobris 1867. item ddto 2. Fcbruarii 1868. 
diinissis litteris proposuimus, ac enixissime commenda-
vimus.9) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Fölsége f. évi jail. 26-án K o v á c s Zsigmond apátot, 

veszprémi kanonokot, a magy. itélő-tábla főpapját p é c s i püspökké 
méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni *). 

ROMA. Gyertyaszentelő napja, mely sz. Peter templo-
mának egyik főbb ünnepélyei közé tartozik és mely, mint 
rendesen, nagyszámú idegeneket vonz ide, a pápai capella 
szokásos cerimoniálé-ja szerint tartatott meg. A pápa kör-
nyezve a bibornokok, püspökök és udvari papjai által, jelen 
volt a misén, melyet megelőzött a szentelt gyertyák kiosz-
tása és az ünnepélyes körmenet, melylyel az egyház mindig 
nagyszerű benyomást gyakorol. 

A mint néhány év óta szokás, az idegenek nem bocsát-
tettak a pápa kezéböli szentelt gyertya vételére s a körme-
netre; s a szentatya most is csak arra szorítkozott, hogy a 
bibornokoknak, püspököknek a romai praelatura collegiumai 
dékánjainak és az egyházi s világi főbb testületeknek osz-
tott gyertyákat . A pápai főszernökök helyettesitvén a szent-
atyát Dumont tábornok s a franczia hadsereg több jelenlevő 
főbb tisztjei azt ezek kezeiből vették. 

Mise után a pápa a szokásos „Te Deumot" intonálta 
hálaadásul Istennek, hogy 1703-ban Romát a földrengés 

0 1. Cor, 11. 1. 
») Is. 30. 3. 
9) Ezekután a törvény illető pontjait hozván föl ö herczegsége 

buzditó szavakkal zárja be sorait. 
*) Laotaro filia Sion, gloria Domini super te orta est ! 
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veszélyeitől megóvta. Ezóta a romaiak gyertyaszentelő vi-
gélyén szigorú fogadalmi böjtöt tartanak, mely 1803-ban 
ismételve megujittatott. 

Az idegenek kevesebb számmal vannak ez idén Ro-
mában mint egyébkor. 

Szent Ignácz vértanú püspök napján, szent Kelemen 
templomában, mely ereklyéi nevezetesb részeit birja, fé-
nyes ünnepély tartatott. Délutáu ft. Manning westminsteri 
érsek számos, nagy részben előkelő angol és amerikai rész-
ben protestáns hallgatóság előtt kitünö beszédet mondott. 
Szent Kelemen templománál irlandi dömés atyák vannak 
alkalmazva, kiknek üdvös befolyása mind észrevehetőb-
ben nyilvánul az itt megtelepedett angolok között. 

Mathieu bibornok szives volt vasárnap január 31.én 
szent Lajos templomában a franazia legio számára szent 
misét szolgálni s a napi evangeliom fölött kenetteljes szent-
beszédet intézett hozzájok. O e derék légionáriusoknak igen 
nagy jótevőjök, kik őt mintegy atyjokul tekintik és bőke-
zűségének számos bizonyítványait veszik. — Szertartás 
után a besangoni érsek a tisztek tisztelgéseit fogadta. 

A pápai sereg ez osztálya, mely jelenleg Romában van 
helyőrségen, kevés nap múlva ismét hadgyakorlatokat tar-
tand, melyek folyvást űzetnek, s melyeket a romaiak élénk 
részvéttel szemlélnek. Az uj — s kivált a Remington-fegy-
vereknek fölénye ezeknél is fényesen bebizonyult valamint 
annak szüksége, hogy a régibbek ujabbakkal becseréltesse-
nek ; a mi a pápai seregben kevés idő múlva meg is törté-
nendik. S e szerint a pápai kis sereg napról napra harcz-
készebb levén, képes leend az eventualitásokkal szembe-
szállni s a pápaság ügye mellett dicsőséggel kiállani. 

Azonban Roma legfontosabb dolga jelenleg a küszö-
bön álló egyetemes zsinat, melyre az előkészületek sürge-
lemmel folynak. O szentsége e napokban személyesen meg-
jelent a vatikán helyiségeiben, hogy szemügyre vegye az 
ott e végre foganatba vett munkálatokat. Az előkészületi 
gyülekezetek szent Péter templomának átriumában fognak 
tartatni ; az ünnepélyes ülések pedig sz. Processus és Mar-
tinián hajójában. A munkálatok felügyeletével Vespiniani 
gróf és Sarti vannak megbizva. A szentatya beható figye-
lemmel vizsgálta az építészek terveit és a stallumok ábráit 
s teljes megelégedését fejezte ki mindenek fölött. 

Egy ideig azt hitték itt, hogy Franchi madridi nuntius 
a nunciatura palotája- és az olaszok templomában elköve-
tett merények következtében Spanyolhont elhagyja. De az 
ideiglenes kormány kérésére és hogy a mérséklet legvégső 
határaig menjünk : a szentszék azon utasításokat adta 
képviselőjének, hogy maradjon állomásán s várja be az 
összes diplomatikai testület által sürgetett s az ideiglenes 
kormány által meg is ígért elégtételt. Spanyolország hely-
zete egyébiránt a legkétségbeejtőbb ; s az onnan érkező 
levelek szerint ott minden órán a legrémületesb polgárhá-
ború kitörésétől tartanak. 

ORLEANS. (Vége.) Ily kisebb központok már Dieppe-
Reims és Nancyban léteznek. S a minap olvastam a „Revue 
de l'instruction p." egyetemi közlönyben, mely Duruy urnák 
igen lelkes védelmezője — miszerint hasonló helyi közpon-
tok alapítása Strassburg, Mühlhausen, Périgeux, Château-

Chierry, Bar-le-Duc, Saint-Bizierry és egyéb helyeken is 
készülőben van. 

E tudósításokat a metz-i császári lyceuin szónoklatta-
nára közli a nevezett „Revueben,8 természetesen őrömmel 
üdvözölvén és melegen óhajtván, hogy e mozgalom minél 
inkább terjedjen. 

S hozzá kell adnunk, hogy a kőm. Macé János az 
oktatás-egylet létrehozója, kiről az egylet közlönye meg-
jegyzi, hogy Francziaországnak legderekabb egyleti tagja, 
szinte tanár ; s a metz-i egylet elnöke szinte s csakugyan a 
metz-i lyceum tanára ; ki egyik a „Voeux National" czimü 
metz-i lapban (1868 marcz. 4 sz.) közölt levelében magát 
egész nyiltan szabadkőmivesnek és szabadgondolkozónak 
vállja. S hogy az őszhangzat teljes legyen, a császári lyceum 
provisora is, mikint a Közlöny írja, oly lekötelező modor-
ban, melyet eléggé meg sem köszönhetünk s melyért őt üd-
vözöljük, az egylet rendelkezésére bocsátotta egyik termét 
az intézetnek, melynek főnöke. A tanfolyam a lyceum-
ban van. 

Valóban e lyceum jól el van látva. Világos, hogy ezen 
urak tökéletesen biztosítva érzik magukat ministerük irá-
nyában. S még csak az hiányzik, hogy az elemi tanitók is, 
biztosítva hívén magukat, szinte kőmivesekké és egyleti 
tagokká lagyenek, mint a professorok — ez aztán gyönyörű 
kilátást nyújthat a jövőbe ! Nyugodjanak tehát meg rövid-
látásu értelmeseink. Én, részemről, nem tartok velők. 

Különben az egylet már, 15-ik életé vöket el sem ért 
gyermekeket is befogad tagokul. Talán atyjok s anyjok 
beegyezésével ? Ezzel az egyleti szabályok nem törődnek. 
S a kőm/. Macé János egyik beszédében ezt olvasom : e tan-
folyamok hallgatói szintoly jogosult egyleti tagok, mint a 
professorok : az egyik comunicativ — a másik receptív tagja 
az egyletnek; s az egyleti körben semminemű különbség 
sem teendő. 

Végezetül az oktatás programmja a mózeli főnök által 
1877 nov 5. ideiglenesen helybe is lőn hagyva. S mintha 
csak a végre bírnánk közoktatási ministerrel, hogy min-
denbe beártsa magát a mi akár közelebbről akár távolabb-
ról megkiséreltetik a vallás ellenébe — dec. 4. a defenitiv 
jóváhagyás is megadatott ő általa. S a Revue de l'institu-
tion-ban olvasom, hogy a dieppe-i és colmar-i egyleteknek 
is megadatott már a helybenhagyás. 

Záradékul a kőm.-. Macé János az egylet elterjedésé-
ről adott elsőévi jelentésében, tudtul adja, hogy tizenkettő 
kivételével már az összes franczia departementak besoroz-
vák az egyletbe s igy teljes reménynyel lehetünk, hogy a 
franczia egylet egy hatalmas táborrá alakul. 

Ime tehát, az ily propagandai buzgóságában, Orle-
ánsra is lecsapott ezen egylet, hivén, hogy itt is akad vala-
mely disponibilis terem és találkozandnak valamelyes rész-
vevők, milyenek mindenütt, még a legjobb városokban is 
akadnak. 

A fődolog nem az, hogy ezen egylet létrejöjjön-e vagy 
sem? városunkban is; — hanem az, hogy azok, kiknek 
nem illik hozzá állniok — ne álljanak oda ; ámbátor egyik 
hirlap, melyet nem szeretnék a vallás elleneinek soraiban 
tudni, már is akkint támogatja azt, hogy ezen, hogy keveset 
mondjak, legalább is igen megütközöm. 
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A mit tehát, uraim, mondani akarok s a mit önök 
ismételjenek, kiki a maga körében, igen egyszerű. Nem, — 
semmikép se álljon egyik is be ez egyletbe ! Ne ad ják oda 
támogatásul neveiket, tiszteletreméltóságukat, állásukat, 
befolyásukat, pénzüket oly műre, mely tudjuk, mily czélra 
működik. 

Terjeszszék az oktatást, — igen. Ezt a vallás mindig 
ohajtotta, az egyház mindig tette, és ezt mindnyájan akar-
juk . Malines-ben elég érthetően szólaltam fel a közoktatás 
érdekében, s a felnőttek iskoláit is sokkal elébb szorgal-
maztam, mint a miniszter és közegei vele lármát ütöttek ; 
bár később mint ahhoz a keresztény iskola-testvérek, kik 
annyi rágalommal és igazságtalansággal halmoztatnak el, 
tényleg is hozzá láttak. De mindez nem fogja megakadá-
lyozni, hogy továbbra is ne híreszteljék, miszerint én és 
önök csak a nép tudatlanságát aka r juk előmozdítani. Nem, 
mi ép ugy, mint bárki más, sőt még inkább aka r juk az 
oktatást, az oktatási szabadságot, s az oktatásbani versenyt, 
— de becsületes versenyt. A mit nem akarunk : az azon 
oktatás, a mint azt ezen egylet érti : a vallástól elválasztott 
oktatás, az oktatásból kiűzött vallás. A mit nem akarunk : 
az a vallásos tanítóknak kigunyolása és üldöztetése, — és 
az oktatás örve alatt űzött keresztényellenes czél és isten-
telenség. 

Serkentsék uraim, az önök szavára hajlókat, hogy 
segítsék elő mindenkép az oktatás ügyét, — de ne az ezen 
egyletbei belépés által. Értessék meg jól velők, miszerint, 
hacsak vallásukat elárulni nem akar ják , semmiféle becsü-
letes s még az oktatás czége alatt sem adhat ják oda mago-
kat elámítottjaink és bűnrészeseink azoknak, k ik hazánk-
ban a népből a vallást aka r j ák kiirtani. 

Bizonyára nem szándékom5, uraim, itt Orleansban, 
bárkivel is háborúskodni. S nehezemre esik kedves, békés 
tanulmányaimat megszakítani, hogy ily támadásokat uta-
sítsak vissza. De ha valaki lakom a j ta já ra tör — és azt 
hiszi, hogy nem fogok lármát ütni, — az csalódik. 

Fogadják mély, vallásos készségem kifejezését. 1869 
jan . 8-án. Félix, orleánsi püspök. 

G E N F . A „Courrier de Genève" föt. Mcrmillod püs-
pöknek következő, az ünnepek kérdésére vonatkozó, s a 
lelkészekhez intézett körlevelét hozza : 

„Lelkész ur ! Azon u j tüntetésekkel szemben, melye-
ket egyik nap a másik után szent vallásunk ellen felszínre 
hajt, nem ti tkoltatjuk el magunk előtt, hogy régóta megál-
lapított terv szerént iparkodnak megsemmisíteni a vallás, 
befolyását a lelkekre s a társadalomra. Nem lenne nehéz e 
folytonos támadások sorát nyomozva kideríteni. 1815. óta 
a türelem álarcza s a szabadság örve alatt kisérlették szám-
űzni a kath. egyházat s a keresztény házasság eszméjét a 
családból s az iskolából. Még temetőinket sem kimélték s 
ra j ta voltak, hogy azokat mindabból kivetkőztessék a mi 
a katholikusok sok évszázados hagyománya, tisztelete, re-
ménye, vigasztalása tárgyát teszi, — ezeket is közönséges 
földdé, az emberi hullák profán rakhelyeivé akarván vál-
toztatni. 

Már Vuarin a kath. vallás e nemes bajnoka intézett 
1824-ben eziránt emlékiratot Rómába, s vészkiáltva ir ja az 

egyház fejének: „Szentatya! ünnepélyesen biztosított jo-
gaink egymás után sértegettetnek. Országunkban rendkí-
vül kitartásással, ravaszsággal és sürgelemmel ostromolta-
tik a vallás. Szentségeden áll gondoskodni módokról, hogy 
megmentessünk „Salva nos, perimus !" 

Ezóta a támadások folyton súlyosbodtak, s egy u j 
törvényjavaslatban, moly imént a katholikus ünnepek eltör-
lését törvény által aka r j a megállapítani, az egyház ellen 
vívott harcznak ujabb rohamát szemléljük. Állítják, hogy 
e javaslat még a vasárnapok megszüntetését is czélozza. 
Nem hiszszük, hogy az ellenünk irányló ellenségeskedések 
vakmerősége egész idáig merészkedjék ; de nemis kell igen 
csalódásokban ringatóznunk hitünk elleneink mérséklete 
iránt. A vasárnap megszentelése isteni törvény, melynek 
megtartásán fordul a vallás létezése, az erkölcsök szabály-
zottsága, és a közrendnek a keresztény népek közötti meg-
állása. S mi több az államgazdászat maga is bizonyítja, 
hogy a vasárnap megtartása feltéte a társadalmi haladás-
nak, a népek békéje és a munkásosztály emberi méltósága 
megóvásának. 

A mi ünnepeink ezen kívül cultusunk főbenjáró ré-
szét képezik, hitünknek kifejezése levén. Az „Ur napja" 
— „Nagy-Boldogasszony" — „Mindszentek napja" vigasz-
teljes vallásos érzelmeket keltenek a népben s nyilvános 
vallása Krisztus valóságos jelenléte-, a b. Szűz kiváltsá-
gai- s a szentek hathatós közbenjárábani hitünknek. 

Nem arra irányul-e tehát e tövényjavaslat, hogy ki-
tépje a nép szivéből a hitet annak reményeit és vigaszait ? 
Különben ezen ünnepek megülését a szentszék 1821 május 
8-i rendelete is kötelességünkké teszi. Ekkor történt, hogy 
Bellot tanár a képviselő tanács bizottsága nevében mondá: 
Az ünnepek megtartása törvényszerűségét beszüntetni annyi 
lenne, mint ártani a katholikusoknak, s ezeket oly kötel-
mekre szoritani, melyek vallásukkal ellenkeznek . Ugyanis 
ha a katholikusokat kényszerit jük bíráskodni, ülésezni, 
tárgyalásokra megjelenni az oly napokon, midőn őket val-
lásos kötelmeik máshova szóllitják : őket vallásuk szabad 
gyakorlatában akadályozzuk, és vallási és polgári kötel-
meik, lelkismeretük és érdekeik között conflictust alkotunk. 

Számítunk buzgóságára, lelkész ur, hogy figyelmez-
tetni fogja erre híveit és felvilágositandja őket kath. kötel-
meik és védelmezendő jogai iránt. Salezi sz. Ferencz a mi 
védszentünk közelgő ünnepnapja, melyet szinte betiltani 
akarnak, különösen is felhí bennünket arra, hogy kettőz-
tessük erőinket és imáinkat az egyház diadalának eszköz-
lésére. Legyenek raj ta , hogy Genf e szent főpapja ünnepét 
a lehető legnagyobb ünnepélyességgel megtartsák, s azt 
vagy előkészítő kilenczedi ájtatosság vagy annak nyolczada 
folytán tartandó mindennapi közimák által emeljék. 

E körirat a szószékről felolvasandó. Gáspár hebroni 
püspök, genfi segédpüspök. 

Egyút ta l a katholikus polgárság ezen, két nap foly-
tán 2500 aláírással ellátott, folyamodást intézte a nagy-
tanácshoz : 

„Alulirt polgárok önökhöz fordulva az ünnepek be-
szüntetése törvényjavaslatának eltörlését kérik. Ezen ün-
nepek több mint 50 év óta megtartatnak cantonunkban a 
nélkül, hogy bár legcsekélyebb hátrányt okoznának; — 
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s kedvesek előttünk, mert kifejezésül szolgálnak vallásos 
érzelmeinknek, mert cultusunk egyik nevezetes részét képe-
zik, lelkismeretünket kötelezik, s egyházunk törvényes ha-
tósága által előirvák. Tőlök megvonni a törvény szentesí-
tését annyi lenne, mint megzavarni a családi nyugalmat s 
a közbékét ; mert a kormány s a közoktatás közegei nem 
fognak késni a hivatalnokokat és gyermekeket vallásukkal 
megegyeztethetlen cselekvényekre kötelezni. 

Mi csatlakozunk a tudós Bellot tanár 1821 mondott 
szavaihoz (1. a ^püspöki körlevélben) és ugyanoly erélylyel 
követeljük, hogy a vasárnap megülésének törvényes kötele-
zősége fentartassék, mint, mely iránt tisztelettel van eltelve 
az összes szegény keresztény népesség, s melynek megtar-
tása egyik feltételét képezi a társadalom erkölcsi rendének, 
s a munkásosztály örömének s becsbentartásának. 

Azt hisszük, hogy az országunkban létező izgatottság 
közepette és az adott békeigéretek után igen eszélytelen és 
alkalomszerütlen ily kérdéseket felidézni. 

Minélfogva a nagy-tanács részrebajlatlanságától re-
méljük ; miszerint elvetend oly törvényt, mely szerzett jo-
gaink, lelkisinereti szabadságunk s a szövetségi és cantona-
nalis alkotmány által biztositott szabad vallásgyakorlatunk 
ellen merényt követ el. E biztosítékok ugyanis illusoriu-
sokká válnának ha a katholikusok e törvény által azon 
helyzetbe jut tatnának, hogy vagy vallási kötelességöket mu-
laszszák el vagy érdekeiket feláldozzák." 

VEGYESEK. 
— A fm. herczeg-primás az esztergami gazdasági 

egyletnek 500, a pesti legényegyletnek 200, és a székely 
oláhfalvi iskolára 250 frtot adományozott. (M. A.) 

— K o v á c s Zsigmond kegy. kinevezett pécsi püspök ö 
mlga már létette mind a fidei professiot, mind a hűségi 
esküt. 

— A Romában időző idegenek közül mintegy 500-an 
gróf Thun Leo vezetése alatt mutatták be hódolatukata sz. 
atyának. Az „Ung. Lld." levelezője irja, hogy nem tudják, 
nevessenek vagy boszonkodjanak-e, midőn a pápa betegségé-
ről szórt hireket olvassák az újságban, holott ő szentsége a 
legjobb egészségnek örvend, miről Roma mindennap meggyő-
ződhetik a szentatyának sétái vagy kikocsizása alkalmával. 

— A „Prot. egyh. lap igen zokon veszi a gyulafehér-
vári polgármesternek, hogy a pápától elfogadta a sz. Ger-
gelyrend-lovagkeresztjét, és hogy egy protestáns püspök is 
nagyon ölelkezett a pápai nuntiussal. Ha Abdul-Azis a Med-
sid-rendjelet adományozta volna, lenne-e ellene kifogás ? 
Igaz ! a törökök közelebb állanak a protestánsokhoz, mint 
a pápa. Látszik, hogy ott tul még a személyek iránt sincs 
tolerantia ; nálunk legalább még ezt hirdetik. 

— Darmstadtban Battenberg grófnő fölszólitást inté-
zett a magasb körű hölgyekhez, hogy egy bölcsödét alakít-
sanak és gondozását az irgalmas nénikékre bizzák. Ez rop-
pantul sértette a hesseni liberálisokat, és mindent elkövet-
nek, hogy megdöntsék az indítványt, moly ha valósulna, 

már a csecsemőkbe könnyen a felekezetesség teje csepegtet-
hetnék ! Ez is szép példája a liberális tolerantiának ! 

— A chelmi püspököt igen kitünteti az orosz kormány 
Fizetését 6000 rubelről, 10,000-re emelte, adományul a ko-
lemaycei jószágot nyerte és az államkincstárból 12,000 ru-
belnyi előleget kapott. Kuziemski püspök ur igen hajlandó 
a schismára, innen a nagy kegyelés ! 

— A lindenbergi tertiariákat rendörök űzték ki az egy-
leti házból. A rendőrbiztos a sz. mise alatt jelent meg a ház-
ban és 4 órát engedett a kivonulásra. Különben erőszakkal 
vetteti ki a jámbor nőket. Zivataros időben hagyták el a 
csendes lakot, a parasztok szívélyesen fogadták be őket 
házukba. 

— Zingerle benedictus-atya Romában tartózkodván ott 
sz. Efremnak két, eddig kiadatlan beszédét fedezte föl, me-
lyeket most Brixenben kiadott mellékelvén hozzájok kime-
rítő szótárt is, melynek segélyével a kezdők szintén kön-
nyen haladhatnak a fordításban. 

— A prot. egyh. lapban már majdnem rendes rovattá 
válik a sok panaszkodás a kath. lelkészek ellen. Legújab-
ban ismét Batonyáról azon panasz olvasható, hogy a tor-
nyai plebanus a nála jelentkezett jegyeseket a templomban 
nem akarta megesketni, ha csak a ref. vőlegény nem katho-
lizál. „Ebből látható, mondja Somogyi L. lelkész ur, hogy 
nem csak Pesten, de itt a vidéken is találkoznak ultramon-
tán érzelmű papok Pollák és Bita uraknak méltó társai." 
Szépen vagyunk ! némelyiknél a mieink közül majdnem 
anathema alatt állunk liberalismusunkért, tul pedig ultra-
montánok vagyunk és lapunk féktelen ultramontán ! 

— K a r c s ú Arzén kinyilatkoztatja, hogy „Aromái 
pápák történelme Pétertől korunkig" czimü müve sajtó alá 
kerül t ; az aláirási határidőt f. é. martius végéig meghosz-
szabbitja, és e mű kötetenkint fog megjelenni. Egy kötet-
nek ára 1 o. é. frtban állapíttatott meg, az egész műnek 
aláirási ára pedig 7 frt. 

— A „Frankf. Ztg." azon meggyőződését fejezi ki, 
hogy az amerikai rendszernek elfogadása vagyis az egyház-
nak az államtóli elválasztása még az egyedüli mód mind-
azon viszályok megszüntetésére, melyek az állam és egyház 
közt fönforognak. 

— Ugy látszik Angolországban is meg vannak szám-
lálva az államegyház napjai, és tért nyer mindinkább az 
egyháznak az államtól való elválasztásáróli vélemény. A 
lapok már kezdik szellőztetni a kérdést : ha valljon általá-
ban szabad-e létezni államegyháznak ? Az imént nagy pom-
pával beigtatott londoni érsek dr. Tait ur, érzi a zivatar 
szelét, inti övéit, hogy minden haszontalan egyházi vitától 
tartózkodjanak ; azonban a felkorbácsolt hullámoknak ne-
hezen lesz már képes parancsolni. 

Szerkesztői tudósitás. 
Az osztergora fömegyei hivatalnak azon értesítéséért, hogy a „Re-

ligio" által fölküldött kegyes adományok egy részéről a X. számú körlevél-
ben már történt emlités, a második küldemény pedig csak még most jutott 
kezéhez, forró köszönet ! 

Kegyes adakozás. 

Péterfillérül Pleininger Fer. esperes, plebanus 5 frt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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RELIGIO. 
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çyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : A kath. sajtó Németországban. — A 
pápa és a concilium. — Gondolatok. — Egyházi tudósítá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

A kath. sajtó Németországban. 
(Vége.) 

A higgadtabb és komolyabb közhasznú isme-
retterjesztő és mulattató közlönyöket a német sajtó-
egyletek sem zárják ki teljesen körükből. De annál na-
gyobb buzgalommal küzdenek az oly vállalatok ellen, 
melyek akár tudományos, társadalmi, szép irodalmi 
vagy más czég alatt tulajdonképen egyebet nem 
tesznek, mint minden alkalmat felhasználnak czél-
zatos ferdítéseik és frivol czélzásaik által a vallás 
és az egyház ügyét népszerűtlenné tenni, a jó nép 
egészséges és vallás-erkölcsi meggyőződését megron-
tani, igy a titkos adagokban benyújtott méreg által 
egyengetvén a legfelületesebb indifferentismus útjait. 
Különösen sok kárt tett Németországban egynémely 
képes újság, ezek divat-szerüségüknél fogva nagyon 
el levén terjedve. Ezek befolyását Németországban 
jelenleg két kath. szellemű hasonvállalat igyekezik 
ellensúlyozni, egyik az „Alte und neue Welt" Ein-
siedelnben Schweizban, a másik a „Monatrosen" 
Aachenben. 

Hogy ezen képes vállalatok érdemeit kellőleg 
méltányolhassuk, mindenek előtt is a nagy nehéz-
ségeket kell figyelembe vennünk, melyekkel küzde-
niök kell. 

Hogy czéljukat, a hitetlen sajtó hasontermékeit 
a katholikus családokból kiszorítani, elérhessék, a 
tartalom választékossága, érdekes és mégis alapos 
feldolgozása, a kiállítás fénye dolgában amazokkal 
legalább is egy fokon kell állaniok ha nem riiagasab-
ban. S ha ezen igényeknek mind megfelelnek is, 
még akkor is nagyon egyenetlen küzdelmet kell 
amazokkal kiállaniok, először azért, mert amazok 
mellett van a régibb fennállás minden előnye, azok 
meggyökeresedhettek, s a családokba befészkelték ma-

gokat, s igy ez u j katholikus szellemű vállalatoknak 
kétszeres erővel kell küzdeni, hogy még katholikus 
családokból is ez idegen betolakodott vendégeket 
kiszoríthassák. 

A másik ok, miért nehéz a mi hasonszellemü 
vállalatainknak amazokkal versenyezni az, hogy 
azoknak egy csalhatlan módszerük van az olvasó 
közönség minél nagyobb számára szert tehetni : „der 
Reiz des Pikanten" mint Heine mondaná. A világ-
nak botrányok kellenek, s e lapok azért össze is 
hordanak mindent mi vonzó, mi sikamlós, szóval mi 
a figyelmet és érdekeltséget nagyobb mértékben 
fel tudja kelteni ; — s hogy ez a kereszténység és a 
tiszta erkölcs elveivel össze fér-e vagy nem, azzal 
igen keveset törődnek. 

Ezt pedig a katholikus szellemű, képes, mulat-
tató lapoknak tenni nem szabad. A tartalomnak 
nem csak. hogy alaposnak, általán érdekesnek, kö-
nyebb formában mulattató és mégis oktatónak kell 
lenni; hanem e mellett a legtisztább erkölcsösséget 
kell lehelniök, s kereszténység és katholikus tan 
örök alapelveivel összhangban lenni. 

Mindkét lap dicséretes buzgalommal igyekezik 
ezen feladatnak megfelelni, de az einsiedeli kiadójá-
nak fontos összeköttetései levén, még egyrészről jobb 
szellemi erőkkel is rendelkezik, — lapját nem csak 
Schweiz határain tul nagy Németországban el tudta 
terjeszteni, hanem még az amerikai németek között 
is New-Yorkban és Cincinnatiban. 

Sőt az egyes szakokra is alakulnak uj orgánu-
mok. Mindezeknek ismertetése azonban czélunktól 
szintén nagyon távol vezetne. De kettőről még sem 
hallgathatunk, mert az egyházi érdekeket közelebb-
ről érintik. 

Igy a kath. tanitó-egylet is szükségesnek ta-
lálta magát az ellenzéki sajtó nyomása alól a maga 
módja szerint emancipálni, a mennyiben a felekezet 
nélküli tanitó-egylet, s ennek hasonlóul felekezet 
nélküli közlönye ellenébe megalapitá a „Kath. Schul-
zeitung"-ot Freisingben. Az eichstädti, augsburgi, 

19 



— н 1 4 6 ««•— 

würzburgi, bambergi ordinariusok részéről ajánltat- nem létezett, inert habár a derék „Historisch politi-
ván, már is sok pártolót szerzett magának. sehe Blätter" czimü folyóirat sok ide vágó kér-

Az oktatás-ügyön kivül még egy kérdés van dést felvilágosított is, ennek feladata főczéljában 
most, melynek fontosságát az egyházra nézve is mégis más. 
nem lehet eléggé kiemelnünk. S ez a socialis kérdés, E nagyon is érezhető hiányt pótlandó indult meg 
mely napról napra égetőbbé lesz. Elég bizonyságul legújabban a „Christlich Socialen-Blätter" czimü 
szolgál ennek már egy maga az is, hogy minden ide havi folyóirat, melyet Schings és Schüren szerkesz-
vágó agitatió minő nagy viszhangot kelt. tenek Aachenben. Tekintélyek után mondjuk, hogy 

Hogy sikerülend-e kérdést a békés fejlődés ép annyi mélységgel, mint világos érthetőséggel és 
utján ugy oldani meg, hogy a társadalmi viszonyok sokoldalúsággal szerkesztvék. Fő czéljukat, hogy a 
ujjá alakításában minden elem kielégitve találhassa keresztény socialis mozgalmakba, az eddigi elszige-
fel azon állást, mely a dolog természete szerint meg- telt és elforgácsolt tevékenység helyett, egységet, és 
illeti ; — vagy hogy e helyett inkább a socialis for- összetartást idézzenek elő, bizonyosan el fogják érni. 
radalom felé közeledünk-e, melyben a csomó erő- Mint halljuk a rajnai és vesztphaliai socialis egyle-
szakkal fog ketté vágatni ? — ki mondhatná meg. tek Crefelden tartott gyűlésükön már is állandó 
De bár mint alakuljanak is a dolgok mindkét eset- organumjokul választották. 
ben tán századokra fogják a világ-történelem folya- De felvett tárgyunktól nagyon is eltérünk, azon-
mára bélyegöket reá nyomni. ban én olvasóimnak egy kis vigasztaló képét akar-

De kiből a keresztény érzet még teljesen ki tam nyújtani annak, hogy miként emelkedik a ka-
nem halt, az tudja, hogy csak a kereszténység és tholikus öntudat a mivelt Németországban évről 
vallás képes az emberiséget és társadalmat megmen- évre jobban. 
teni. Es e kétségbevonhatlan igazságot nem lehet а В különösen hogy a jobb sajtó utánni vágy és 
szokott banalis phrasissal: „hogy ez középkori el- érdekeltség minő nagy, az abból is kitűnik, hogy a 
avult nézet" elütni, mert ez a társadalom és egyház német-országi kath. egyletek általános gyűlésén 
lényegében fekszik. Azért minden kisérlet, mely Bambergben alig volt tárgy, mely élénkebben meg-
nem a kereszténység szellemében akarja e kérdést vitattatott volna, mint az Insbruckban először meg-
megoldani, előbb utóbb hajótörést fog szenvedni, — pendített sajtó-egyletek kérdése s vele kapcsolatban 
a catastrophât csak elnapolhatja, de véglegesen el a Casino-egyletek és olvasótársulatok ügye. Egyik 
nem háríthatja. Mindazon irodalmi kísérletek tehát, szónok nemes lelkesültségében annyira neki hevült, 
melyek a keresztény szellemű socialis elveket igye- hogy nem kétkedett kimondani, miszerént : „ha a 
keznek uralomra emelni, nem csak az egyház, ha- nagy szentek Otto, Bernát vagy Ferencz ma feltá-
nem a társadalom érdekében is történnek. Az e té- madnának, ők is felhasználnák a sajtót." 
reni hanyagságról a német irodalmat nem lehet vá- Ugyancsak ezen nagy gyűlésen egy általános 
dőlnünk. Ki nem ismeri ugyanis a munkás és egyleti közlöny is czélba lett véve, s erre „Die ka-
valódi apostoli buzgóságu mainzi püspök e nembeli tholische Bewegung in Deutschland" czimü folyó-
genialis iratait, — de hogy csak a legújabban meg- irat lett kijelölve, melyet Niedermayer szerkeszt 
jelent müvekről tegyünk említést, nagyszerű dr. majnai Frankfur tban ; ennek legújabb füzete már 
Ratzinger koszorúzott pálya müve: az egyházi sze- mint egyleti közlöny jelenik is meg.- Es ezen derék 
gény-ápolás történelme; — de még nagyobb hatás- kis folyóiratot bátran merjük ajánlani mindazon 
sal lesz az ismeretes Jörg ép most megjelent müve: olvasóinknak, kik tiszta s hü átuézettel akarnak 
a social-politikai pártok történelme Németországban, birni, a szomszéd Németországban előforduló min-
mely még az ellenzéki szaklapok részéről is sok mél- den nevezetesebb egyházi mozgalmakról, 
tánylattal találkozott. Az első négy füzet előttünk fekszik, tartalma ép oly 

Habár fez önálló müvek alapos voltuknál fogva változatos mint érdekes. Minő jó tapintat- s a dolgok 
sokat tesznek a romboló elem ellensúlyozására, de mély belátására mutat, hogy a németországi katho-
azért egy állandó közlöny szükségét nem pótolhaták. licismus legújabb mozgalmait rajzolandó első füzeté-
S mig az ellenzéki e nembeli vállalatok, különösen a nek első czikkében is az 1867-dik Centenárium lei-
„Socialdemokrat" — vagy az ismeretes Schulze-De- rásával kezdi, mint a honnan meritette a németor-
litsch közlönye gyorsan elterjedt, addig keresztény- szági uj mozgalom is irányát és lelkesültségét. S ez 
szellemű hason vállalat egész nagy Németországban eszmét igen szépen összeköti a kilátásba helyezett 
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általános zsinattal, mint honnan e szellem nyeri 
további táplálékát. 

Igen szépek: „zur Organisirung der kath. Ele-
mente in Deutschland," — v a g y : „Katholiken 
Deutschlands emancipirt euch !" czimü czikkei, szé-
pek leiró czikkei is ; melyben például a most vissza-
állított beuroni sz. Benedek rendű apátságot ismer-
teti vagy egy másikban a német-rendü nénikék mű-
ködését Austriában sat. Történeti értekezéseihez is 
csak oly anyagot választ; mely vonatkozással van a 
jelenre, mint például: „Papst Pius YI-te in Deutsch-
land" vagy „das katholische Deutschland vor 60 
J ah ren" sat. 

Minden füzetben az egyleti tudósításokon kivül 
hoz kisebb tudósitásokat s egy szemlét a legújabb 
egyházi müvek és röpiratok fölött. Sőt egy egy kü-
lön czikkben a szomszéd protestáns táborba is vet 
egy pillantást. *) 

E g y szóval a nagy Németországban kezd ismét 
katholikus szél fújni . 

Távol vagyok attól, hogy a sajtó ez ephemer 
termékeinek kelleténél több értéket tulajdonítanék, 
mert jól tudom, hogy a kath. egyházban az élőszó 
isteni hatalma s különösen a szeretet müvei mellett 
a sajtó apostolkodása mindig csak másodrendű ma-
rad. Slegkevesbbé akarom paptársaimat valami túl-
ságos hirlapirodalmi tevékenységre ösztönözni, mert 
jól tudom, hogy nincs rosszabb mint a sok irás, kü-
lönösen ha az egyéb kötelmeink elhanyagolásával 
jár ; nagyon jól mondja egy mély belátásu egyházi 
i ró: „Apublicistikában az igazi papi szellem mindég 
veszélyben van, s ha hozzá némü hajlamot hozunk 
magunkkal a veszekedésre, akkor az igazi szeretet 
észrevétlenül ki hal szivünkből. S minő boldogtalan az 
ki habár évek folytán át igazi hivatás nélkül elme-
rült az élet hétköznapi vitáiba; s ha egyéb mara-
dandót az emberiség üdvére s jóllétére épen nem 
tett, az ilyen többnyire egy pár év alatt tökéletesen 
kiirja magát, s aztán lélekben elfáradva megátkozza 
múltját ." 

Azonban ezek a végletek, s ezektől féltünkben 
nem szabad eltévesztenünk az a rany közép-utat. 
Nekünk magyaroknak viszonyainkhoz mérten elég 
néhány lap de csak akkor, ha ezek a tért egymás-
közt bölcsen felosztva, minden i rány (a tisztán egy-
házi*, politikai-, tudományi és irodalmi sat.) be van 
töltve, s másodszor csak akkor, ha mindegyike min-
den tekintetben kiállja a legszigorúbb krit ikát is. 

H a egyházi ügyeinket a hirlapirodalom ut ján a vá-
sárra visszük, értékben minden egyebeket kell hogy 
túlszárnyaljanak. 

Mi magyarok is szívleljük meg a lánglelkü 
Dupanloup szavát : „ Yigilate et orate ! Ez az ur intése. 
Ne higyjétek hogy az egyház léte már egymaga elég-
séges ; ép oly kevéssé mint a napé, hogy mindan sö-
tétséget eloszlasson. Istennek tetszett a munkát kö-
telességünkké tenni ; s ha bennünket papokká emelt 
ezt azért tette, hogy szakadatlanul dolgozzunk, hogy 
azon lángot ismét feléleszszük, mely elalvóban van ; 
hogy fáradhatlanul minden nap ismét azon tévelyt 
kitépjük, mely mindig utánna nő. A tévely mindig 
ú j ra feléledt és szaporodik. — hasonlóul éledjen fel 
mindig az ápologetika is és szaporodjék ; azon for-
mákat mind vegye fel, melyekben a megtámadás je-
lenik meg; a védelem mindenütt ott legyen, hol az 
ellenség be akar törni. M a i n a p a p a p s á g n a k 
i r n i é s b e s z é l n i k e l l ; jó könyveket, tudományos 
és népszerű könyveket kell irnia és terjeszteni ;ő neki 
magát nem szabad azon törekvésből kizárni, melyet 
most a katholikus világban annyi világi követ, hogy 
az istentelen propagandát, vallásos propagandával 
ostromolja; teljes erejével s minden befolyásával se-
gitse e törekvést a sajtóban: egy szóval ő irjon."*) 

Dr. Bogyai G. 

A pápa és a concilium. 

Nagy esemény van készülőben Isten egyházát te-
kintve. A pápa szólt, és ajkainak megnyílására mozga-
lomba jött a világ. Barát és ellenség, katholikusok és dis-
sidensek, mindnyájan fölszökkentek a tartandó zsinat ki-
hirdetésére. És nem sokára a világ minden pontjáról Koma 
felé fognak zarándokolni a püspökök. El fognak jönni éj-
szaknak jégországaiból szintúgy, mint a délnek égető tar-
tományaiból ; Ázsiából, Afrika-, Amerikából ; China- és 
Irlandból, el a vadak szigeteiről és Europa fényes városai-
ból. A bámuló tengerek, az érkezők nyomai alatt mintegy 
tiszteletből elsimítván habfodraikat, a szent város felé 
fogják őket szállítani ; itt pedig Krisztus helyettesének őr-
szeme alatt a kath. egyház nagyszerű gyűlését fogják tar-
tani. Kétségkívül ez a legmagasztosb látvány, mely a vi-
lágnak nyújtható. A politikai parlamentek ellialaványul-
nak ezen tiszteletreméltó areopag előtt. E hitnek legfőnsé-
gesb és leggyakorlatibb igazságai, az emberre nézve a leg-
szükségesb tanok és elvek, a dogma, moral és fegyelem, a 
természetfölötti és természeti rendnek, az egyház- és állam-
nak viszonyai, az idő és örökkévalóság érdekei képezik 
azon hasonlithatlan programmot, melylyel a kath. gyűlés 
atyái foglalkozandnak. Semmi sincs, mivel IX. Pius mél-
tóbban megkoronázhatná pápaságát, mely a legdicsőbbek, 

*) S ezen bő tartalom mellett ára egész évre csak 2 fr. *) Dupanloup : népszerű beszédeiben. 101 lap. 
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legtermékenyebbek közé tartozik, melyeket a történelem 
fölmutathat. Ez leend lialantékai körül a legszebb diadem 
Isten és az utókor előtt. 

A nagy fogalomzavar közt, mely a sajtóban kész-
akarva bonyolittatik még inkább össze, czélszerünek vél-
j ü k röviden azon viszonyokat érinteni, melyek a pápa és 
concilium közt vannak ; minő tényező egyik is, másik is, 
és mily hatálya van a pápának e nagyszerű gyülekezetre ? 
A történelem és theologia i t t egyaránt szövétnekül szolgál. 

A pápa és a concilium közötti viszony először is 
atyai, oly viszony, minő az atya és filiatío közt létezik. 
Ugyan is egyedül a pápa az, ki létet adhat a zsinatnak egy-
bohiva a püspököket. Ez egyik sarkalatos igazsága a kath. 
hitnek, hogy a pápa, és csak is egyedül a pápa bir az egy-
házban a primátus joghatóságával, vagyis egyedül neki van 
tekintélye, souverenitása az egész egyház, a püspökök és 
papok, s minden hivők fölött. О az egyház monarchája , az 
egyház legfőbb fejedelme, közös, általános pásztor. Egye-
dül ő az, kinek Péter személyében Jézus által mondatot t : 
Pasee agnos meos, pasce oves meas, kormányozd a pászto-
rokat és híveket. Az egyház-atyáknak és zsinatoknak 
szavok ebben teljesen öszhangzó. A florenczi zsinat, melyen 
görögök és latinok voltak jelen, és melyen az egyesülés 
véghezvitetett , csak viszhangja volt az előbbi századok-
nak , midőn e nevezetes határozatot kimondá : „Definimus 
sanctam apostolicam sedem et Romanum Pontificem in uni-
versum orbem tenere primatum, et ipsum Romanum Ponti-
ficem successorem esse B. Petr i principis apostolorum, et 
verum Christ i viearium totiusque Ecclesiae caput, et omni-
um christianorum patrem ac doctorem existere, et ipsi in 
B. Petro pascendi, regendi et gubernandi universalem Ec-
clesiam a D. N. J . C. plenam potestatem tradi tam esse, 
quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum conciliorum 
et in sacris canonibus continetur. (Sess. 6.) Semmi sem vi-
lágosabb tehát, mint hogy a pápának egyedül van hatalma 
az egész egyház, minden püspökök fölött. Következőleg 
csak ő bocsáthat ki hozzájok rendeleteket, ő hivhatja őket 
össze és kötelezheti a megjelenésre. Már az első, a nicaeai 
zsinat kihirdeté e nagy igazságot, mondván : Non debent 
praeter sententiam Romani Pontificis concilia celebrari. 
Figyelemre méltó, hogy a pápának a conciliumok iránti 
viszonya nem olyan, minő a fejedelemé a parlamentaris 
államokban a kamrák irányában. I t t a fejedelem nem sza-
badon hivja össze a parlamentet, hanem köteles azt minden 
évben egybegyűj teni ; a parlament az alkotmány által lé-
tezik. Ellenben a pápa szabadon hivja egybe a conciliumot, 
a m i k o r a k a r j a ; a concilium az ő aka ra t j a által nyer lé-
tet, egyedül ő létesiti azt. Az egyház e tekintetben nem 
parlamentaris monarchia. Általában nem oly monarchia, 
melyben a fejedelem csak uralkodik, de nem kormányoz. 
A pápa Jézus Krisztustól a hivek kormányzásának isteni 
missíoját kapta. Eltekintünk itt azon vita alatti kérdéstől 
a conciliumok eredetére nézve : valljon isteni eredetűek 
vagy nem ? Ha mindjár t általában és eredetileg véve Krisz-
tustól származnának is : annyi bizonyos, hogy részletes és 
tényleges létesitésök a pápától függ, mert ő az, ki a zsinatot 
egybehívja , mikor azt idő- és czélszerünek itéli. 

Több iró, megcsalatván a látszat által, azt vélte, hogy 

az első századok conciliumjait a császárok hivták egybe. 
Az összehívásnak két nemét kell megkülönböztetni, me-
lyet, ha scolasticailag akarnánk szólni, materialis- és for-
málisnak neveznénk. Ez oly összehivás, mely az illetékes 
hatalom által történik, melynek engedelmeskedni tar tozunk, 
mely tehát a lelkismeretben kötelez. A materialis pedig az, 
mely a zsinatnak egyedül külső, physicai részét illeti ; ez 
a császárok által történt, amaz pedig a pápáktól indult ki. 
E pontra nézve a történelem semmi kétségnek sem hagy 
helyet. íme a níceai a tyák is egy fönmaradt okmányban 
bizonyítják : hogy nagy zsinat ta r ta to t t Nicaeaban, és hogy 
318 püspök hivatott oda össze Sylvester által, ki, mint 
tudva van, akkor sz. Péter székén ült. Constantin is föl-
szólította a püspököket, megadván egyszersmind nekik a 
szükséges költségeket. (A 6-ik közzsinat atyái szólván e 
niceai zsinatról, mondják : „Constantinus semper augustus 
et Sylvester laudabilis magnam atque insignem Nicaenam 
synodum congregabnnt.") Egyébiránt , hogy valamely con-
cilium e tekintetben igazán általános legyen, elég, ha a 
pápa akar ja annak egybehivását, ha abba beleegyezik ; e 
tekintetben, mint könnyű belátni, lényeges pont a beleegye-
zés; az összehívás módja, a lakja csak esetleges. így az 
el-ő konstantinápolyi zsinatot, mely mint általános a má-
sodik, Theodosius császár hívta össze, Damasus pápa bele-
egyeztével, ki annak határozatait meg is erősítette. Sz. 
Coelestin pápa egyetértve if jabb Theodosiussal az ephesusi, 
harmadik közzsinatot hirdette ki, és sz. Cyrillt elnöknek 
rendelé. A negyedik közzsinatot vagyis a chalcedonit Nagy 
Leo gyűjtöt te egybe, mint ez ki tűnik Marcian császárnak 
a pápához, és ennek amahhoz irt leveléből. A keleti többi 
zsinatok mind az egyetértő pápák és császárok által hivat-
tak egybe ; a nyugotiak pedig köztudomásilag egytől egyig 
a pápák által lettek összehiva. 

Ezek folytán kérdezhetné valaki : tehát soha, semmi 
esetben sem volna zsinat tar tható a pápa beleegyezése nél-
kül ? Soha ! Ennek oka ép oly egyszerű, mint világos. Az 
általános zsinat tudnillik gyülekezete az e g t a n i t ó egy-
háznak ; már pedig a pápa ennek kétségkivül egyik főré-
sze, hisz ö a vezér, ő a fej ; tehát föltétlenül lehetetlen nél-
küle általános zsinat. Azonban, mondhatná egynémely, le-
hetnek oly körülmények, melyekbon a zsinat megtartása 
okvetlenül szükséges, de a pápának beleegyezése lehetetlen; 
például, ha nem bizonyos a pápa, ha az egyház többféle 
obedientia közt meg van oszolva, mint ez a nyugati nagy 
schisma alkalmával történt, vagy lia a valódi pápa eretnek-
ségbe, szakadárságba esik. Vizsgáljuk egy kissé e hypo-
thesisekot. 

Minden törvényes társulatnak, már a dolog természe-
ténél fogva joga van önföntartásáról gondoskodni; mivel 
már annál fogva, liogy joga van létezni, van egyszersmind 
joga magát fön is tartani , létét biztosítani. És valamint 
szüksége van tekintélyre, hatalomra, mely a lkotmányának 
lényeges része, ugy joga is van ily tekintélyt, hatalmat 
sa já t élére állítani. Már pedig a kath . egyház a leglegiti-
mebb minden társulatok között, mint a mely egyenesen, 
közvetlenül Istentől Krisztus által alapíttatott. Más részről 
a tekintély, hatalom neki is szükséges, mint bármely más 
társula tnak, és isteni alapitója monarchiai alakot adott 



neki, élëre fejedelmet, a pápát rendelvén. Az egyliáznak 
tehát joga van saját részére főről, fejedelemről gondoskodni, 
bizonyos pápáról, kinek mindnyájan engedelmeskedni tar-
toznak. Ha már most némi sajnos körülményeknél fogva 
nincs bizonyos, kétségtelen pápa, lia mint ez a 14- és 15-ik 
században történt, meg van oszolva, két bárom felé sza-
kadva ; más részről pedig zsinat szükségesnek látszanék, 
mint egyedüli vagy leghatályosb eszköz a schisma lerontá-
sára és az egyháznak az egységben való föntartására : a 
zsinat ezen esetben teljesen törvényszerű, és mint olyan 
kétségkívül össze is hivható. De valljon ez oecumenicus 
zsinat-e? Nem, mert a tanitó-egyháznak főtényezője, része 
hiányzik belőle. Ily zsinat tehát teljesen törvényes gyüle-
kezet volna, de mely az oecumenicitás jellegét csak akkor 
öltene magára, ha a megválasztott pápa is hozzá járulna. 
Ennek volt helye a constanzi zsinat néhány üléseire nézve, 
melyeket V. Márton pápa helybenhagyott, kinek pápasága 
kétségtelen volt. Egyébiránt az oecumenicitás, mely pápa 
nélkül lehetetlen, nem is szükséges kelléke a conciliumnak 
oly esetben, minőről szó vagyon. Czélja, melyben egyszers-
mind létesülésének is oka rejlik, gondoskodni u j pápáról 
és igy lerontani a schismát, mely pusztit az Isten egyhá-
zában. 1-k. 

(Folyt.) 

G o n d o l a t o k . 

A társadalom minden rétegeiben észlelhető nyugta-
lanság s ziláltság, mely már nem csak a komoly elmék ha-
nem a divatos salon műveltséggel dicsekvök figyelmét sem 
kerülheti ki, a kifejlődés azon fokát érte el, melyen túl 
megszűnik az üdv reménye s a bizonytalan léptekkel ha-
ladóra csak is a végnélküli csalódás s hitkétely tátongó ör-
vénye mereng. 

Az erkölcsi rend, mely párosulva az üdvhozó hittel leg-
hatalmasabb emeltyűje a társadalom s családnak, az élvezet-
vágy s hajhászat elvének kikürtölése általalapjaiban mint-
egy megrendítve, nem képes többé a zilált keblek meg-
nyugtatását eszközölni, mivel a lelkiismeretben hangzó in-
telmei a fékvesztett szenvedélyek által elnémittatnak. 

Az ember, kinek rendeltetése az istenségnek ismerete 
s szeretete által legmagasztosabb czéljára : az örök üdv el-
nyerésére közremunkálni, nem kiált föl többé : „fecisti nos 
ad te ; et inquietum est cor nostrum, donee requiescat in 
te" ; (S. August, confess. 1. 1. с. 1. п. 1.) hanem elfordulva 
a tökély s vigasz eme kiapadhatatlan forrásától, megkettőz-
tetett léptekkel rohan az emberi szenvedélyek undok ta-
nyáira, hogy azokban szive oltárán véges s gyarló teremt-
mények tiszteletének tömjénezzen. 

A test haj lamainak s kéjeinek kielégitése a zilált tár-
sadalom főiránya ; e porhüvely első s kiváló gondja a halan-
dónak mainap oly annyira, hogy kifogyhatatlan vélt szük-
ségei fedezésében, s nem kiméi sem költséget sem időt 
csakhogy hiányait a külső illem álarczája alá rejthesse, 

A lélek léte s halhatatlansága mainap már szóba sen 
jö ; ki is gondolna a szellemmel, midőn az anyagiság léte 
minden részecskéjét az érzékiség büverejével veszi körül ' 
Igaz hogy „dei vestigia creaturam dicimus, quia per haec 

quae ab ipso sunt, sequi'ndo imus ad ipsum" (S. Greg. M. 
1. 26 mor. in Job. с. 12. п. 7.) de a mai zilált társadalom 
csak is egy tényezővel számol : az érzékiség kielégítésével ; 
követői többé nem „vestigia dei", kik az általa kijelölt uton 
az imago divinitatis felé haladnak, hanem facti abominabiles 
sicut ea quae dilexcrunt; azon lejtő felé irányozzák lépteiket, 
mely öntetszésük- s életvágyuknak hódolván, azon kecseg-
tető reményben ringatja önérdek által uralt lényüket : „:tpo-
rientur oculi vestri, et eritis (estis?) sictit dii." (Gen. 3, 5.) 

Szomorú jelensége ez korunknak, s annál figyelemre 
méltóbb, hogy majdnem az általános elterjedés jellegével di-
csekszik! A rendszeres destructiv irány, mely hajdan egyes 
körökben nyilvánult , megtette körút ját a társadalom 
minden rétegeiben; uralma a bársony nyugágy aranyos 
rojtjaitól azon szalma kévéig terjedt, melyen az éhség s 
nyomor tanyáz. A variatiók egyesek körülményeihez mér-
ten különbözők; az irány egy s ugyanaz, itt a finom intri-
gua selyem szálaival, amott a durva kender fonadékával 
szőve. 

A kor, mely előbb mintegy válaszfalát képezte az er-
kölcstelenség nyilvánulásának, mainap hatályon kivül he-
lyeztetik ; felnőtt vagy serdülő, egyaránt hódol a ferde kor-
szellem e fajtalan kinövésének. 

A család, e szentélye a hit- s erkölcsnek, a modern ne-
velés folytán a szülök beszédei s gyakran tettei által kivet-
kőztetett régi fényébői, a kötelékek lazultak; az vrény s 
tisztaság menhelyét vajmi sok helyen a bűn uralma vál-
totta föl ! 

Ezek korunk, mely a haladás (?) mintaképe, vivmá-
nyai, s ezekkel még dicsekszünk is! A hit moly egyedül 
képes a földi göröngyhöz tapadt szivet az égiek s szelle 
miek elmélkedésére serkenteni, s lankadozó erejét szent 
malasztjának teljével föntartani, naponta chimaera gyanánt 
állíttatik az emberiség szemei elé ; — az erkölcs, e válasz-
fal az ember s állatiság között, mely az ember magasztos 
lényének legerőteljesebb kifejezése, a kéjenczek szánalmas 
hahotái között a szenvedélyek martalékául dobatik ; szó-
val minden megkísértetik, mi a mérték megtelte után képes 
Isten lángoló haragját a pártütő emberiségre levonni. „Ho-
mo cum in honore esset non intellexit, comparatif est ju-
mentis insipientibus et similis factus est illis." (Psal. 48, 13. 

A hit az erkölcs kútforrása s főtámasza ; már az ó-
kor történelme bizonyitja, hogy minél jobban vált el az 
emberiség az istenség ismerete- s szeretetétől, annál mélyeb-
ben hatolt az erkölcstelenség iszapjába. Igaz, hogy az ó-kor 
bölcsei egyetmást az erkölcsi élet kellékeiről : „de honestate 
virtutum, de amore patriae, de fide amicitiae, de bonis ope-
ribus" följegyeztek, — de ezeket sem saját magaviseletük-
kel nem ajánlották, sem pedig oly tekintély védszárnyai 
alá nem helyezhették, hogy a máskint cselekvő „non ho-
minis ingenium, sed dei eloquium contemnere formidaret." 
(S. Augs, de civ. dei 1. 18. c. H. N. 2—3.) 

S valljon szerencsésebbek-e azon bölcsészek, kik 
a kath. hit tanításának mellőztével u j erkölcsrendszerek 
fölállításán fáradoznak ? 

) Korunk fejlődése s erkölcseinek ferde iránya méhé-
' ben hordja a feleletet, s tételünket igazolja : hogy hit s te-
, kintély nélkül nincsen valódi, embert nemesítő erkölcs. 
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Mert ha többé nem az isteni kinyilatkoztatás s Jézus hir-
detésén nyugvó hit vezérli az emberiséget erkölcsi élete 
kifejlődésében s ad extra nyilvánításában, hanem ily elvek : 
„Der Mensch unterscheidet sich nur dadurch von den Thie-
ren, dasz er der lebendige Superlativ dos sensualismus, das 
allersinnliclisto und allerempfindlichste Wesen von der Welt 
ist." Feuerbach. „Das Gehirn verändert sich mit den Zeiten, 
und mit dem Gehirne die Sitte, die dos sittlichen Masstab 
ist." Moleschott. „Alle sogenannten Sünder und Verbrecher 
sind nur Folgen einer fehlerhaften organisation des Gehirns." 
Vogt. — Akkor az istenségnek a mindenséggel összezavart 
fogalma s a materia uralma alatt az ember csakugyan tiszta 
erkölcsi életre sem nem tanittatik, sem annak szenynélküli 
szentélyébe nem vezettetik be. 

A hit az erkölcscsel karöltve j á r ; az elsőnek fokoza-
tos fejlődése az utóbbinak nemesítését szükségkép eszközli, 
mivel „omne quod non est ex fide peccatum est" (Rom 14, 
23) Mily nemes, mily minden földi szenyt kizáró vala az 
első századokbeli keresztények erkölcse, s miért ? mert hitből 
fakadt , hittel párosult, s hitet eszközölt. Igen, hitet eszkö-
zölt; mert látván a bálványimádók az erkölcsök fényét a 
keresztényeknél, bevallották isteni eredetét s magasztos lé-
tét azon tannak, mely ugyanakkor eszközölt tiszta s nemes 
erkölcsöt, midőn „ipse pudor humánus, tanquam diis immo-
latus interibat." 

A tiszta erkölcs lévén tehát a hit kertjében fakadt s 
virágzó liliomszál, szükség emelni az emberiségben a hit 
tudatát s alapos fejlődését. Akkor, s csak is akkor remél-
het jük, hogy a mostani hitetlenség által fejlődött s a társa-
dalom testén rágódó erkölcstelenség, erős hit s az isteni 
malaszt hatása által elenyészend s u g y a hit , mint nemes er-
kölcsben szilárd utókornak helyt adand. — pp — 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA. A beauvais-i püspök kérdést intézvén „a 

trienti sz. zsinat rendeletei magyarázó Congregátiójához" 
az iránt : ha szabad- e követni azon szokást,® mely szerént 
a beauvais-i püspökök a hozzájok folyamodóknak minden-
kor megadták az engedélyt „a szükségbőli (szertartás nél-
küli) keresztelésre ;" — 1868. sejjt. 28-ról a közvetkező 
választ kapta. „Magasságodnak ő szentségéhez intézett és 
a Congregátióhoz leszármaztatott leveléből tudomásunkra 
esett; miszerént egyházmegyéjében régóta szokásos az ujon-
szülötteket a szentegyházban egyszerűen megkeresztelni 
— a szertartásokat és ünnepélyességeket azonban, miként 
azok a római Rituále-ban előirvák néha hónapokra is elha-
lasztani, — miglcn a keresztszülék megérkeztek vagy az 
anya felüdült s az ünnepélyes szertartásoknál jelen lehet ; 
— s hogy ezen anomális szokás már régóta létezvén, Fő-
tisztelendőséged azt nem gondolja könnyen orvosolhatónak 
vagy megszüntethetőnek. Minélfogva e szokás nyugtalanít-
ván fötisztelendőségedet, dicséretrernéltólag a szentszékhez 
fordul és kéri, hogy e szokás eltüretvén, megengedtetnék 
azt, az ezért folyamodóknak, ezután is követhetni. 

A szent Congregátió azonban érett megfontolás után 
kénytelen e szokást visszáélésnek nyilatkoztatni ki, melyet 

feltétlenül meg kell szüntetni. Mert e szokás ellenkezik „a 
ritualo romanum" szabályaival, melyekhez a római pápák 
rendeletei értelmében mindenütt alkalmazkodni kell. Mint-
hogy azonban egyszerre nem lehet kiirtani ezen szokást, 
mely már oly mélyen begyökerezett, s attól lehet tartani, 
nehogy, miként ön irja, az ár ta t lan kisdedek megkeresztel-
tetése sokára halogattatván, gyakrabban keresztség nélkül 
hal janak el : a sz. Congregátio önnel együtt azon vélemény-
ben van, hogy egyideig, kellő óvatosság mellett, egyes ese-
tekben, ezen visszaélés eltürethetik. De tekintettel arra, 
hogy egyházmegyéjében a római liturgia oly gyors sikerrel 
visszaállitathatott : minden erővel r a j t a kell lennie, hogy e 
visszaélés lassanként mindritkábban forduljon elő és végre 
teljesen megszűnjék. Ehhez képest eszélyessége- s belátásá-
nál fogva intézkedni fog ön, hogy a lelkészek, gyóntatok 
és hitszónokok e szokást mint visszaélést kellőleg megismer-
tessék a hivek előtt. Talán ajánlatos lenne, először is az 
előkelőbbeket a r ra inditani, hogy az ünnepélyes kereszte-
lést minél előbb feladassák gyermekeikre ; s azután remél-
hetőleg a többiek könnyebben alkalmazkodnának az egyház 
szabványához. Egyébiránt stb. Róma, Caterini bibornok. 

K O N S T A N T I N Á P O L Y . Jan . 27-i tudósítások szerint 
a bolgáregyházi kérdés ismét a határozatlan habozás phá-
sisába került. A stádiumot, melyben az jelenleg áll leghí-
vebben jellemzik a sultán egyik ministerének szavai, ki erre 
vonatkozólag nem rég egyik diplomata előtt ekkép nyilat-
kozott : „Ugy vagyunk e kérdéssel, mondá a tőrök, mint 
az, kinek jéghideg lábvizet kell vennie. Nem tudja magát 
rászánni. Soká haboz. S midőn már lábaival érinti a vizet, 
rögtön vissza is ránt ja ." E habozásokkal szemben a görög 
pat r iarka ugyancsak kiegyenesedik és iparkodik tekintélye 
hatalmát összeszedni. A rakonczátlankodó bolgár püspökök-
nek már is kiadta a parancsot, hogy térjenek vissza me-
gyéikbe: s a hozzájok tartó papoknak egyik legjövedelme-
zőbb functioját, a házak beszentelését, vizkeresztnapján 
betiltotta azon fenyegetés mellett, hogy ellenkező esetben 
templomaikat bezáratja, őket magokat pedig Konstantiná-
polyból száműzi. Ezeket t. i. a patr iarkátusi őrség által 
maga elé vezettetvén kijelenté nekik, hogy tudniok kell, 
miszerint a bolgár kérdés megoldása sem Abdul-Aziz sul-
tántól, sem Ali s még kevésbé Saffet basától, hanem egye-
dül tőle, az oekumeni pátriárkától és Krisztus egyetemes 
egyházának zsinatjától függ. 

A püspökök, minthogy parancsát teljesíteni vonakod-
nak, szinte minden órán vár ják számüzetésöket. 

Egyébiránt a porta még eléggé részrehajlatlanul viseli 
magát s míg egyfelől a Fana r előtt kijelenté, hogy a bolgár 
kérdést korántsem tekinti még a megoldáshoz közelinek : 
másfelől a bolgárok fenyítéséhez sem nyújt segédkezet, sőt 
a külügyministerium ezeknek, az oekumeni pa t r ia rka mi-
napi iratára, melyben egyetemes zsinatra utal — adott el-
leniratát is készségesen elfogadta. 

A bolgár püspökök ezen czáfirata igen terjedelmes s 
mintegy 15 sürü lapra terjed, melynek szövegét reméljük 
legközelebb közölhetni. A legkülönösebb azonban az, hogy 
a sophiai kormányzó maga hivatalosan tudat ta a községi 
elöljárókkal és Dorotheus sophiai püspökkel, miszerint a 



bolgár egyházi kérdés a bolgárok folyamodványa értelmé-
ben már eldöntetett. Sőt Dorotheus ez i ránt némi kétkedést 
nyilvánítván a Mottathcrif haragosan ránczba szedé hom-
lokát, mondván, hogy nem tréfál, s hogy a bolgárok végre 
saját egyházukkal és nemzetiséggel birnak. — Csak e té-
nyek következtében határozta el magát Dorotheus a Kon-
stantinápolyban időző bolgár küldöttek és főpapok ismételt 
sürgetésére a birodalmi fővárosba utazni, — a hol öt e nem 
várt meglepetés érte. Ezen ellenmondó tényekből azon kö-
vetkeztetést kell vonnunk, hogy a bolgár egyház és nemze-
tiség emancipátioja érdekében megindult mozgalom koránt-
sem oly átalános és sürgető, hogy a török ministerek ezen 
ingadozásokkal szemben ne ta r tanák szükségesnek még 
egy ideig habozni mielőtt azt határozottan elintézzék. E 
habozás egyébiránt némileg mentségét találhatja azon tu-
dósításokban, melyeket a porta Bolgárországból vett, s me-
lyek szerint egy oly különvált hierarchia és egyházi szer-
vezet, a milyet a Por ta tervezett, ott nem találkozott volna 
osztatlan tetszéssel. Az exaltált nationalisták ugyanis ugy 
vélekednek, hogy a porta eme kezdeményezése nem tekint-
hető kedvező előzményül a nemzeti függetlenségre nézve, s 
hogy nem kívánatos, miszerint majd a nemzetiségi kérdés-
ben is a török helyettesítse a görögöt. E nyilatkozatok gon-
dolkozóba ejtették a főbb köröket, melyek nem ta r t j ák czél-
szerünek elidegeníteni Törökországtól a görögöket anélkül , 
hogy biztosítva lennének a bolgárok iránt. Az ily megol-
dásra a sultán ministerei csak a végső esetben határozhatják 
el magokat ; — s ezért inkább csak várakoznak. 

A nemegyesült örmények között is szakadás van. 
Boghoz viszályban áll nyája egy részével, mely bizonyos 
szabadelvűek vagyis ultra-nationalisták sugalmai után indul, 
kiknek közlönye a „Manzuinei E f k i a r " czimü hirlap. E lap 
már két hónapra betiltatott azon vád alapján, hogy az ör-
ményeket a porta ellen izgatja. Különben a pa t r ia rka ellen 
ennek ellenei által emelt vádak számosak és nem mind alap-
talanok. E vádakat később felemlitendjük ; most elég legyen 
megemlítenünk, hogy a kedvező hangulat, melyet Roma 
iránt a zsinatra vonatkozólag tanusitott, elleneinek egyik 
legalkalmasb ürügyet szolgáltatja, hogy ellene lármát üsse-
nek és elmozdittatását sürgessék. Még a legméltatlanabb 
bántalmazásoktól sem irtóznak irányában. í gy a múltkor, 
a pátr iárkái székesegyházban, Kam-Kapu-ban, maga a pa-
t r ia rka személyes jelenlétében s igy hallatára kiáltozott egy 
csapat elégületleu az ünnepélyes isten-tisztelet alatt az offi-
ciansra, hogy a pat r iarka nevét ne merje a közimákban fel-
említeni. Ugyanez történt Hass-Kieul-ben, hol a lázangók 
Narzes püspököt esküre kényszeritették, hogy a pat r iarka 
nevét az egyházi imákból k ihagyandja . Láthatni , miszerint 
a független keleti egyházakban, melyek oly büszkék sza-
badságukra, a nyá j vezeti a pásztort. Ellenkezőleg Krisztus 
Urunk ugy akar ta , hogy a pásztor vezesse a juhoka t és 
bárányokat . 

Nemrég a ,Monde' levelezője egyszerűn felemiitvén 
azon keringő hirt , miszerint a franczia követség lépéseket 
tesz, hogy az örményeket a z egyetemes zsinatoni részvétre 
inditsa: e közlemény által ellenségeinek csak fegyvert szol-
gáltatott kezökbe. A „Macis" e tudósitást átvévén egész 
czikksorozatben kikel a patr iarka, Francziaország és a kath . 

egyház ellen s a lelkismereti szabadság nevében tiltakozik 
minden Roma-feléi gravitátio ellen. 

A Macis többi közt arra is megtanit bennünket, hogy 
Roma visszaélései voltak, melyek régebben a protestantis-
must , u jabban a voltairianismust szülték. Bármi meglepő 
legyen is egy ultra-liberalis lap részéről egy ily nyilatkozat 
s bármi téves legyen az : a katholikusok nem nyilváníthat-
j á k ki jobban az örmény nemzet iránti rokonszenvüket, 
mint az által, hogy buzgón kér ik az Istent, bár a közeli 
zsinat az egyesülésnek lenne hirdetője. A Macis meg lehet 
győződve, hogy a romai egyház nem bántandja sem rítusát, 
sem hierarchiáját , sem ős szokásait sz. Gregorius illuminator 
tisztes egyházának. Nemzetiségek még kevesbbé tar that va-
lamitől s csak örülhetne neki, ha Europa lcgpolgárisultabb 
népeivel vallásban is testvérileg egyesülne. Nem, semmi sem 
változnék, csak a kath. világ gyarapodnék 4—5 millió hivő-
vel. — Egyébiránt a ,Monde' azon előbbi közleményét mind-
eddig semmi sem igazolta ; s az csak a Macisnak szolgált 
fegyverül Boghoz pa t r ia rka ellen. О az ellőne nyilvánuló 
ellenségeskedések miatt már ismételten beadta lemondását a 
nagyvezérnél, de ez azt el nem fogadta. 

IRODALOM. 
„Sancti B o n a v e n t u r a s cardinalis doctoris scraphici 

Ecclesiae opera.ь Paris, 1868. 

(Folyt.) 

Könnyű volna sok ily dicsérő elismerést fölhalmozni 
ezen hasonlithatlan műre nézve, mit annál inkább szeret-
nénk tenni, mivel bizonyos, hogy valamely mii belbecsére 
nézve nincs biztosabb mérték, nagyobb ajánlat , mint az 
utókor bizonyítása, elismerése ; azonban a gyűjtemény más 
részeiről is kell szólnunk. 

A 6-ik kötet végén ugyanazon könyvnek de senten-
tiis két kivonatával vagy vázlatával találkozunk. Az első, 
ugy látszik, azon tétel gyanánt szolgálhat, melyet a sz. tu-
dor a baccalaureatosság alkalmával mutatott be. 

A 7-ik kötet 12 értekezést foglal magában , melyek 
közül több első rendű munkála tnak tar ta that ik . Az elsőnek 
czime : Phare t ra . Ez tökéletes folyamát képezi a theologiá-
nak négy könyvben, és egészen a szentatyák meg profán 
irókbóli idézetekből van összeállitva. Bonaventura e műhöz 
akkor fogott, midőn a szerzetbe lépett ; azután r i tka kitar-
tással folytatta mindennap u j és u j anyagot keresvén hoz-
zá. Tulajdonképeni czélja volt, hogy kezénél legyenek min-
denkor a szükséges idézetek prédikátió készítés alkalmával 
a ker. dogmák- és morálra nézve. Ez volt az ö fegyvertára, 
melyből érveit kölcsönözte ; tehát tulajdonkép saját szük-
ségletére készitette, minek nagy hasznát is vette, valamint 
veheti mindaz, ki az igehirdetéssel van megbizva. 

Említés nélkül nem hagyhat juk a 7 könyvre föl-
osztott Breviloquiumot. Ez azon mü, melyet Grerson nem 
győzött eléggé olvasni és bámulni, minden dicséreten fölü-
linek mondá azt, és róla beszélve, dicséreteiben csak előd-
jeinek magasztalásai hangzottak vissza. Es valóban a ki-
tűnő férfiú, mintha e műben akar ta volna központosítani 
a Sententiák fölött irt commontárjának egész mélységét, 



minden szépségeit. I t t mutatkozik leginkább mint serapbi-
cus tudor, ki mindent átkarol, mindent megvilágosit. Erről 
áll leginkább, mit Gerson mondott : Offert ignem cum lu-
mine; és a tudós korlátnok ezen munkát azon könyvek 
közé sorolta, melyekről mondá : Videtur valde salubriter 
juventut i imponendum. 

Ezen müvecske mellett méltán belyet foglalhat a Cen-
tiioquium. Ebben is ugyanazon világosság, a kevés szavakba 
lerakott ugyanazon gazdagság, ugyanazon biztos áttekin-
tés uralg, mint az előbbiben is, mely a nagy tlieologusok-
nak szokott tulajdonuk lenni. Bonaventura leginkább azért 
szaporította theologiai müveit, hogy minden fokú értelmi-
ségre nézve megkönnyítse a theologiának tanait , hogy ele-
get tegyen társai kivánatának, szükségleteinek, melyeket 
annál inkább éreztek, minél többszöri érintkezésbe jöt-
tek vele. 

A 8-ik kötet mintegy függelék az előbbiekhez; magá-
ban foglalja azon müveket, melyeknek autlienticitása kétes 
vagy el nem fogadható; de melyek egyébiránt oly kitűnőek 
hogy méltóknak ta r ta t t ak egy Bonaventurához, és azért 
munkáinak régiebb kiadásaiban elő is fordulnak. 

Azonban nem sorolhatjuk el a tudós szerzetesnek 
minden müveit, de csekély haszonnal is já rna , röviden csak 
azt jegyezzük meg, hogy 6 századnak öszhangzó tanúsága 
a theologusok fejedelmei közé emelte ő t ; minden igazán 
hírneves hittudós magasztalta benne a világosságot, mély-
séget, a könnyűséget, melylyel a bölcsészeinek és hittudo-
mányoknak legbonyolódottabb kérdéseit kezelte, megol-
dotta. Az ujabbkori theologusok teljesen oszták a régiek-
nek ezen nézetét. Bollarmin, Noris, Bona róla mint igen 
tudósról szólnak. Több egyetom, nevezetesen az ingolstadti, 
leczkéinek alapjaid az ö taniimányát fogadta el. Egy jó 
nevű prot. író ekkép szól róla : „Bonaventura az ő tudomá-
nya és jámborság» által nem kevesbbé kitűnő mint aquinói 
Tamás ; ő korának nagy bölcsésze, nagy hittudósa volt, és 
kiváló helyet érdemel a scolasticai bölcsészet történelmében. 

Jó időtől fogva ezen nagy hittudós müveinek tanul-
mányozása kiment a divatból ép ugy mint sz. Tamásé is; 
a mit belőlök tudunk, inkább csak némely itt-ott alkalma-
zott foszlányok az egészből, mint azoknak igazi olvasásuk 
által szerzett bővebb ismeretek. A theologiai tudomány 
sülyedt is, különösen Franeziaországban ; nem mintha nem 
jelentek volna meg theologiai munkák, ezekben talán inkább 
bőség, mint hiány volt; de igazat mondva, nagyon silá-
nyoknak, halványoknak kell azokat tartani, ha összehason-
lit tatnak sz. Tamásnak és Bonaventurának mély és komoly 
miiveivel, melyekben a kérdések mintegy saspillanattal 
vannak kitűzve, kijelelve, és az igazi tudományosságnak 
döntő hatalmával megfejtve. Remél jük , hogy e tanulmá-
nyok ismét vissza fogják nyerni előbbi jelentőségöket, mely 
már-már enyészetnek indult. A rationalisticus iskolák 
Franczia- de különösen Németországban foglalkoznak 
ugyan halhatatlan tudósunk munkáival, de csak azért, hogy 
azokat megtámadják és gyongitsék azon elismerést, melyet 

lángeszének magassága és hiténok magasztossága méltán 
kivívott számára. Örömmel tapasztaltuk, hogy Bonix ezen 
ellenséges megtámadásokkal szembeszállt, és különös kö-
szönettel tartozunk sz. Bonaventura összes müveinek ezen 
teljes kiadásáért, moly által eszközölhető, hogy ily-féle 
védelem nemcsak egykét választottnak lehet osztály része, 
hanem a nagy közönségből is többen vállalkozhatnak reá. 

(Folyt, kőv.) 1-k. 

VEGYESEK. 
— Ő cs. к. ар. Fölsége a pesti egyetemi hittani kar-

nál megürült ó-szövetségi szentírás és héber nyelv tanszé-
kére H a t a 1 a Péter, az egyetemnél a lelkipásztorkodás ny. 
r. tanárá t méltóztatott legkegyelmesebben áthelyezni, ille-
tőleg kinevezni. 

— A ,Csanád' egyházmegyei közlöny első száma meg-
jelent. Szép kiállítás, változatos korszerű tartalom egyaránt 
a janl ják a zsenge csemete nagylelkű ápolását. Előfizetőink 
száma eddig alig haladja meg a 200-at, do azért nem csüg-
ged. Belőle értesülünk, hogy a nm. püspök ur az egyház-jog 
és lelkip'ásztorságtan magyar nyelveni előadását rendelte el. 

— F t . Gr y ö r g y István pápai kamarás, hunyadme-
gyei esp. és hátszegi plebanus ur az ottani vidéken veszély-
ben forgó nemzetiség megmentésére magyar leány-növeldét 
szándékozik alapítani, melyre Haynald érsek már 1000 frtot 
adományozott. E czélból Dank Agáp atya ismert buzgalmá-
hoz folyamodik, hogy aláírási ivet köröztetne a pesti főurak 
és hölgyek közt segély-gyűjtés végett. 

— A kassai egyházmegyének imént megjelent név-
könyve szerént van 7 valódi, 6 cz. kanonokság, 197 pleba-
nia. Az áldozárok száma összesen 294. A nevek előtt min-
denütt csak az egyszerűD. lá tható; a segédlelkészek mind-
j á r t a plebanusok mellett említtetnek föl ; minden iskolánál 
meg van a tankötelezettek és a valóban iskolába járók száma. 
Az összes lélekszám 586,437. 
ч 

— A genfieket igen boszantja a katholicismus szilár-
dulása, u j kath. templomok emelése. E g y prot. gyülekezet 
alkalmával a szónok ekkép kiáltott föl : Va jha Sámson ere-
jével birnék, hogy az újonnan épített kath. templomot le-
dönthetném. Mily türelem! 

— Londonból ir ják, hogy az angol kath. papság az 
ország minden részeiben meetingeket szándékozik tar tani , 
melyekben a katholikusokat fölvilágosítani szándékozik a 
felükezetnélküli iskolák káros voltáról. A meetingeket ren-
dező egylet elnöke egyik gyűlésben jelenté, hogy 16 londoni 
plébániából mintegy 60,000-en egyesültek gyermekeiknek 
vallás szerénti nevelésére. 

— A czenstochaui kolostorban századok óta gyűjtö-
getett kincseket az orosz kormány már évek óta atyai gond-
jai alá vette, és a zárda jövedelmeinek kezelését állami 
ellenőrködés alá helyezte. A számos szerzetesek igen szűken 
kimért évi dijt kapnak. A kolostorhoz tartozó nyomdát a 
kormány elkobozta és Varsóba vitette azon oknál fogva, 
mintha a lengyel fölkelés alkalmával forradalmi czélokra 
használtatott volna. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. К о о a i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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T A R T A L O M : Egy remete levelei VI. — A pápa és 
ii concilium. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Ve-
gyesek. 

Egy remete levelei. 
VI. 

A sz. könyveknek helyei és az egyházatyák 
mondatai az Antichristusra nézve eléggé ismeretesek, 
vessünk tehát a politikai történetre egy futó pil-
lanatot. 

Volt ttîo e század elején, midőn a franczia for-
radalom utóhatásai elfoglalva tárták nemünk figyel-
mét, mig ugyanakkor lelki szemeit első Napoleon 
meteorszerü fellépésének fénye elvakitá. Akkor köny-
nyen megtörténhetett, hogy oly fontos esemény is, 
mint a minő a romai birodalom végbukása volt, ;ï" 
kelletinél kevesebb figyelemben részesült. De mi, 
a kik félszázaddal későbben élünk, kik ama bukás 
következményeit hosszú lánczolatban látjuk sze-
meink előtt elvonulni, mi nem igazolhatjuk figyel-
metlenségünket azzal, a mivel elődeink, s ebbeli 
közömbösségünk egyedüli oka abban keresendő, 
hogy Rodolphus már említettük szavai szerint : az 
emberek soha sem fognak kevésbbé az utolsó idők-
kel, a végveszélylyel törődni, mint épen akkor mi-
dőn az legközelebb leend. 

Tekintsünk el egy pillanatra a szent könyvek-
től, sőt tegyük föl ama lehetetlen esetet, hogy azok 
mind, egy szálig elvesznének : — lesz mégis valami 
a mi előtt hasztalanul hunynók be szemeinket, mi 
figyelmünket úgyszólván akaratunk ellenére kierő-
szakolja, — világrészünk, Európának jelenlegi poli-
tikai állapota. Ezt tekintve méltán kérdezhetjük: 
Lesznek-e ezentúl ismét keresztény birodalmak? — 
Emberileg felelvén e kérdésre azt mondanám hogy : 
nem, hacsak az Isten különösen nem kegyelmez 
nekünk. 

Emberileg szólva, mondom; — ime nézetem 
támérvei : 

Műveltségi állapotát tekintve négy részre lehet 
az emberiséget osztani. Először barbarokra. Ezen 
elnevezés alatt azokat értem, kiknek a teremtőről 
semmi, vagy csak hamis fogalmuk van, vagy a kik, 
mindamellett, hogy a keresztvizet fölvették mégis 
hitetlenek, kik előtt az erkölcs törvényei mi nyoma-
tékkal sem bírnak. Ide tartozik nagy városainknak 
népe. mely Australia vadaitól csak annyiban külön-
bözik, hogy véjjjk-eiben több a rendszer, nagyobb az 
ügyesség. ' 

A második helyre teszem a keresztényeket, azo-
kat, kiket a világ műveletleneknek csúfol, mivel 
semmit sem tudnak azon kivül, a mi az üdvösségre 
elkerülhetetlenül szükséges. Ezek a keresztény val-
lás törvényeit megtartják, ha mindjárt nem tudnak 
is folyékonyan irni és olvasni. Ez osztályt legtöbb-
nyire földművelő népünk képezi. 

A harmadik csoport az úgynevezett müveitek-
ből áll, avagy azokból, kiken némi készültség 
mellett, bizonyos kiállhatlan rátartás és dölyf mu-
tatkozik, mely őket a kinyilatkoztatott igazságok 
alázatos elfogadásában gátolja, minek következtében 
az ezekből folyó erkölcsi törvényeket sem tisztelik. 
E csoportnak jobbjai egyáltalán nem törődnek az Is-
tennel, a többség pedig törődik ugyan vele, de csak 
azért, hogy lételét s tulajdonit kétségbe vonja és 
tagadja. 

Hátra van még a negyedik osztály. Abba azon 
okos, müveit, tanult egyének tartoznak, a kik a 
Mindenható nagyságát felfogva, az általa kinyilat-
koztatott igazságokat elfogadják s szent törvényeit 
tisztelik. 

Ezen négy csoportra lehet véleményem szerint 
az egész emberiséget osztani. Már most csak az a 
kérdés, hogy közülök melyik bir ez idő szerint tul-
sulylyal; kétségkívül az első és a harmadik, igy 
hozván ezt magukkal jelenleg dicső közéleti intéz-
ményeink. 

A harmadik csoport az, mely a törvényhozó 
testületekben uralkodik, mely az egész sajtót kezeli, 
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mely a közvéleményt csinálja, mely végül a miniszte-
reket szolgáltatja, mig az első csoport diadalait az 
utczán a forradalmi vérengzései közt aratja. 

Avagy nem igy van ez jelenleg Europaszerte ? 
Egyes rosz fejedelmek s rosz kormányok mindig 
voltak, korunk politikai állapotának körjelét tehát 
nem annyira azok, mint inkább emez uj tényezó'k 
keletkezése képezi, melyeknek kártékony hátását 
immár nem csak egyes álladalmak s ideiglenesen 
érzik, hanem a melyeknek vészthozó működése min-
denütt észrevehető a merre csak tekintünk. 

Ily tünemények a lelkismeretesen figyelő lelké-
ben mást érzést nem kelthetnek mint a legnagyobb 
félelem, hogy ne mondjam a kétségbeesés érzületét. 

A divatos intézmények első müve az, hogy a 
kormányokat mindenütt kényszeritik mindazt leron-
tani, a mit az egyház másfél ezredéven át épitett. De 
valljon kinek érdekében működhetnek azok, kik éle-
ttik feladatául kitüzék lerontani, megsemmisíteni 
azon egyházat, melynek Krisztus hathatós segedel-
mét igéré egész az idők végéig ? A lerontás, a meg-
semmisítés müve már jó előre haladt, véghetetlen az 
e czélra közreműködők száma, valljon, kinek érde-
kében dolgoznak ezek, kérdem, hanem az Antikrisz-
tuséban ? Az uj intézmények az átalános hithagyásnak 

„Mindenütt vihar, mindenütt veszély. Az egy-
ház soha sem volt annyira elhagyatva a világi hata-
lom birtokosaitól, mint épen most, még akkor sem, 
midőn a katakombákban rejtőzve folytonos üldözé-
sek ellen harczolni kényszerült. Akkor a tudatlan-
ság ragadt ellene fegyvert, most a háladatlanság az, 
mely vesztére tör, mely két ezredév jótéteményeit 
ekként akarja visszafizetni." 

„Ezért buktatják rendre a katholikus birodal-
makat, ezért fojtják el a népek szivében a vallásos 
érzület még utolsó szikráját is, ezért adatott ki ama 
jelszó az egyházat folytonosan mint magát túlélt, 
haladásunkat gátló intézményt föltüntetni, hogy a 
nagy tömeg, mely nézetei megváltoztatásában lassú 
és nehézkes, a szüntelenül folyó amitás által végre 
tévútra vezettessék." 

E kép, ha szomorú is, a valóságnak mégis, fáj-
dalom, megfelel, ez a czél, s ezek az eszközök, mint 
ezt a mindennapi tapasztalás fényesen bebizonyítja. 

Avagy tekintsünk körül Európában, mily álla-
potokat szemlélünk itt? 

A fejedelmek remegnek, és a népek félnek, 
amazok szuronyokkal hiszik trónjukat biztosit-
hatni, ezek elégületlenségüket hangosan hirdetik. S 
a fejedelmek mégis mindenuntalan azt erősitik, hogy 

egyik hatalmas .rugóját képezik. Ezen intézmények^el járásuknak más zsinórmértékét nem ismerik, mint 
alapelvül azt fogadták el, hogy a hatalom nem az 
Isten-, hanem a néptől származik, s ez épen az, mi-
ben sz. Irenaeus az apostásia, a hittőli elpártolásnak 
egyik megismertető jelét látja. Az eretnekségek 
ellen irt munkájában ugyanis azt mondja, hogy a 
sötétség fejedelme szüntelenül abban fáradozik, hogy 
elhitesse az emberekkel, miszerint a hatalom nem 
felülről az Istentől, hanem alulról, az emberektől 
származik, s hozzáteszi, hogy a halandók e botor 
elméletet nem fogják elfogadni, csak akkor, mi-
dőn az Antikrisztus már közel lesz ! „Az egy-
háznak az államtóli különválasztása bevégzett 
tény" irja az Univers 1868-iki juliushó ll-én „az 
állam világivá lett, a mint Gruizot mondja, s az, egy-
ház szabaddá, a mint Cavour mondá, mindkét szó-
nak csak az lévén rendeltetése, hogy ama tényt, 
miszerint a társadalomnak nincsen többé vallásos 
érzülete, egyelőre még némileg elfödje. De maga 
ezen tény, hogy a vallásos érzület kiveszett az em-
beriség kebléből, mi egyéb mint, a teljes, bevégzett 
istentagadás ?" 

Ez, ugy szólván csak kerete azon képnek, mely 
mai világunk rajzát sötét de hű szinekben tünteti 
elénk, halljuk tovább a föntebb idéztük közlönyt 

a népek akaratát, mig ezek viszont minden hatalom 
ellen törnek, mely fölülről származik. Az elvek ki 
vannak mondva, azt hinnéd, el is fogadva és az elé-
gületlenség, a nyugtalanság mégis általános. A ke-
resztény elemek, minden befolyástól megfosztvák, 
tétlenül, közömbösen nézik a dolgokat; az áltudó-
sok , a forradalmárok uralkodnak, nem törődvén 
többet a keresztény néppel, mint a mennyit a haj-
dani Roma patríciusai rabszolgáikkal törődtek, s 
mégis, hatalmuk és befolyásuk fénypontján, épen 
emez áltudósok eme forradalmárok azok, kik mű-
ködésük eredményével legkevésbbé vannak meg-
elégedve. 

A nyugtalanság általános, valami kellemetlen 
érzés uralkodik a kebleken, egy meghatározhatlan 
valami zsibbasztja az elméket, ma hozzáfognak 
müvökhez, alakitanak, átalakítanak, újjáalakítanak 
épületüket s újra kezdenek alakítani, átalakítani. A 
társadalom sehol sem talál nyugtot, valami ismeret-
len ösztön üzi, kergeti, üldözi, újságról újságra, vál-
tozásról változásra rohan, agyrémek után fut, utó-
piákat hajhász, s mihelyt tegnap még oly hőn óhaj-
tott czéljához eljutott, legott elfordul tőle, hogy is-
mét a bizonytalant vadászsza. S eme rohamaiban 
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nem ismer akadályt, véren és romokon keresztül 
törtet, földre tiporva a jogot, az igazságot, a szerző-
déseket, fölbontva minden emberi és isteni köteléket. 
A szerződések semmiseknek nyilváníttatnak, az al-
kotmányok szüntelenül változnak, a törvények foly-
tonosan megsértetnek, mindig haladunk, mindig 
előre törünk, s a czélhoz — még sem jutunk ! 

Innen az általános elégületlenség. Az uralkodó 
tényezők egyre diadalmaskodnak, s mégis megverve 
érzik magukat, győzelmi mámoruk közepette szivök 
mélyében valami bizonytalan, maró félelmet érez-
nek ; végnélkül összehalmozzák az anyagot, s az épi-
tésre soha rá nem érnek; fönnhangon dicsekesznek 
vele, hogy ők a helyzetnek urai, s hogy a keresztény-
ségnek nincsen többé jövője, s mégis igen jól tudják) 
hogy ez a jövő nem az övék, — honnan e titkos j 
vésztjosló hang keblünkben ? 

Innen magyarázható napjaink eme föltűnő je-
lensége, hogy a jövővel, a holnapi nappal senki sem 
törődik. Az államférfi nagy lángésznek képzeli ma-
gát, mihelyt a napiszükségekről sikerült gondoskod-
nia, s a tömeg órákig tartó diadalok kivívásával 
tökéletesen beéri. Ma oszlopot emelünk a nap hősé-
nek, de a fölött, fog-e az holnap még állani, senki 
sem törödik; minden ember fél, ugy látszik a hol-
naptól, s minden ember siet az örömök poharából 
annyit meríteni a mennyit a rövid perez megenged, 
ki tudja meddig tart? 

A világ utolsó napjait a szentatyák is ekként 
írták le: mindenütt elégületlenség, mindenütt nyug-
talanság, mindenütt kétségbeesés ama lázas ingerült-
ség, mely a sötétség fejedelmének egyik jellemvo-
nása, követőin is immár erőt látszik venni. 

l)e a jók épen emez időkbeu fognak Krisztus 
helytartója körül csoportosulni, mig amazok isten-
telen üzelmeik által a végveszélyt siettetik, haladásuk 
azonos lévén a rombolás, a megsemmisülés müvének 
haladásával. 

Europa s vele az egész világ, immár e borzasztó 
esemény előestején áll, ugy a hogy ezt ihletett lát-
nokaink előre hirdették, bizonyíték erre Krisztus 
helytartójának épen jelenlegi állapota. 

A törvényes hatalom vivői közt egyedül ő az 
már, a ki kitűzött helyen áll, védve az emberiség 
vallási és társadalmi igazait. A többiek mindnyájan 
elszélyedtek, s a helyett, hogy ők, a kik az uralom 
dicsősége- és felelősségében osztályosai, kezetfogva 
vele védenék az isteni rendnek reájok bizott kincsét, 
e helyett ezen rendnek, saját lételöknek ellenségeivel 
szövetkeznek. — Vannak köztük a kik tettüket szé-

gyenlik, de vannak olyanok is, s ezek a többséget 
képezik, kik dicsőségüket táplálják vagy legalább 
keresik abban, hogy kötelességeiket elárulva, Roma 
ellen szálhatnak síkra. 

Roma ezen elszigelt helyzetét látva, uram, mit 
gondol, mit érez ön? Hornig. 

A pápa és a concilium. 

(Folyt.) 

Ezen tan, mely teljesen megfelel a józan észnek és 
Jogicának, egyszersmind megerősíttetik a legjobb, legtekin-
télyesebb egyházi tudósok által. Halljuk, például, a tudós 
Bellarmin bibornokot: „In nullo casu, mondja ő, sine Pon-
tifieis auctoritate potest convocari verum et perfectum con-
cilium, quod videlicet auetoritatem habet definiendi quae-
stiones fidei. Poterit tarnen congregari concilium imperfe-
ctum, quod sufficiat ad providendum Ecclesiae de capite." 
(De Cone. 1, lő.) Valljon az ily conciliumnak volna-e joga 
önmagát a pápa helyébe tenni, tehát pápa-választásról nem 
gondoskodni, vagy a törvényes, bizonyos pápát letenni, mint 
ezt a baseli zsinat kisérlé meg? Semmikép. Az egyház al-
kotmánya isteni, mivel maga Jézus Krisztus alapította azt, 
tehát rajta senki sem változtathat. Már pedig ezen alkot-
mány monarchiai, mert Istenfia Pétert adta neki fejedelmül, 
souverainül ; az egyház kormánya tehát soha sem változ-
tatható aristocraticus vagy democraticus kormánynyá. Min-
denesetre van valamié két kormánynemből is az egyházban, 
a mennyiben tudnillik a püspökök szintén részt vesznek a 
kormányzatban, és a hivők mindegyike, legyen különben 
bármily sorsú, följuthat a legmagasb polezra ; de a Megváltó 
által alapított társulat kétségkívül monarchikus és az is 
maradand mindvégig. 

Azon tételnek kiderítésére, hogy csakugyan a pápa 
atyja a conciliumnak és ő adja meg neki törvényszerűségét, 
koczkáztassunk egy föltevést. Tegyük át magunkat a flo-
renczi zsinat korába, hol a görögök és latinok egyesítéséről 
volt szó. Tegyük fel, hogy nemzeti versenyzés, mely Euró-
pában akkor a legmagasb fokra emelkedett, és az egyház bel-
sejébe is behatott, és melyet a basilei zsinat is szított, tegyük 
föl, mondom, hogy mind a latin, mind a görög püspökök két 
különböző városban,Florenczben és másutt,majdnem egyenlő 
számmal lettek volna egybegyűlve. Fölteszek tehát két 
majdnem egyenlőszámu gyülekezetet és kérdem : hol lett 
volna a valódi, a törvényes concilium ? erre csak egy válasz 
lehetséges : ott, hol a pápa volt volna ! 

Még egy nehézséget szokás főihozni, kérdik : ha a pápa 
nem is mint pápa, de mint privat személy eretnekségbe es-
nék, vagy arról gyanús lenne, nem hivhatna-e az egyház 
zsinatot egybe, hogy elitélje a pápát és ekkép elhatáritsa a 
fenyegető veszélyt ? 

Mindenekelőtt jegyezzük meg, hogy a kereszténység-
nek két ezredéves fönállása óta semmi bizonyos tény sem 
hozható föl, mely azt gyanittathatná, miszerént a pápa mint 
olyan, ex cathedra szólván, valamely tévelyt tanított volna 
de másként ezen tanitélet kimondásán kivül is, egy pápa 
sem ragaszkodott valamely tévállitáshoz, még kevesbbé 
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volt olyannak makacs védője. (Liborius, Honorius, X X I I . 
János esete már rég meghaladott vádpontok.) Ezt megfon-
tolva jogunkban állana ily hypothesist számba sem venni, 
mint a mely eddig nem valósult még soha. De fogadjuk el, 
épen ez is az igazságot erősiti meg, melylyel foglalkozunk. 
Mert ha a pápa, mint privat tanár, mint egyén tévtanhoz 
ragaszkodik, és makacs eretnekké válnék : eo ipso meg-
szűnne katholikus lenni, önmaga helyezné magát az egy-
házon kivül, nem volna többé annak tagja, még kevesbbé 
feje. Igy fejtik meg a legjelesb tudósok ezen csakis hypo-
thetikus esetet. Különösen igy oldotta e kérdést meg Turre-
cremata bibornok, ki talán ismeretesebb Torquemada név 
alatt. „Azt kell válaszolni, mondja ő, hogy ezen esetben a 
pápa megszűnik pápa lenni. Ugyanazon egy időben elveszti 
mind a hitet, mind Péter székét." Igy ekkor nem volna 
egyéb hátra, mint a bevett szokás szerint utódot választani. 
Concilium e miatt nem volna szükséges, tekintve az ügyet 
önmagában véve, hacsak különös részletes körülmények 
nem tennék azt szükségessé. De végre is, ismételve mondom, 
ez csak hypothesis, melyet chimericusnak lehet nevezni, 
minthogy a Gondviselés mindeddig soha sem engedte meg 
valósulhatását. 

Mondók fönebb, hogy a zsinatok a pápa akaratjától 
függnek, ő adja nekik a léteit. Tudnillik a zsinatok nem 
szókásos módja az egyházi kormánynak ; sőt ellenkezőleg 
nagyon is a ritkább esetek közé tartoznak, minthogy együtt-
véve az egész keresztény korszakot néhány századon át 
nem tar ta t tak. A romai pápák általában véve eléggé képe-
sek az egyház kormányzására még a legnehezebb időkben 
is. Az általok sújtott tévelyek száma majd nem végtelen. 
„Ti conciliumot sürgettek, mondja sz. Ágoston a Pelagia-
nusoknak, mintha más módon nem is Ítéltetett volna még 
el tévely. Sőt inkább bizonyos, hogy igen r i tkán merült föl 
igazi szükség zsinatok egybehívására, s hogy a tévelyeknek 
liasonlithatlanul nagyobb száma Roma által ítéltetett cl és 
pedig ugy, hogy az elegendő volt, miszerint az egész világ 
tudtára jöjjön a tévely és meggyöngittessék-" A conciliu-
mok, mondja igen helyesen de Maistre, megszakadozott ha-
talmat képeztek az egyházban, vagy inkább nagyon is rit-
kák voltak, minden periodicus vagy törvényes visszakerülés 
nélkül, és az egyház kormányzata korántsem volt liozzájok 
kötve. Azt az egész világ megvallja, hogy az általános zsi-
natok bizonyos körülmények közt igen hasznosnak, és 
magok a theologusok is megengedik, hogy lehetnek körül-
mények , melyekben azok szükségesekké válnak. Ilyen 
volt IX. Piusnak a meggyőződése a már egybehitt con-
ciliumra nézve. A kihirdetési bullában, minekutána hi-
ven ecsetelte a tévelyeket és romlottságot, mely elá-
rasztja a világot és kijelelte az általános programmot, 
melylyel a zsinat foglalkozni fog, ezen szavakkal fejezi be: 
„Hoc concilium omnino cogendum esse censuimus." Es igy 
nem lehet kétkedni, hogy az az isteni gondviselés különös 
hatása alatt becses eredményeknek lesz bőséges forrása az 
egyházra nézve. 

Második viszonya a pápának a conciliumlioz, hogy ő 
ennek feje, ő elnököl maga vagy képviselői által. 

Ezen igazság oka igen egyszerű. 0 monarchája az 
egyháznak, különösen ő főnöke a püspököknek, feje a tanitó 

egyháznak, ki a püspökök fölött szintúgy, mint a hivők 
fölött a tisztelet és ioghatóság elsőségével bir. Tehát a dolog 
természetében fekszik, hogy ő elnököljön és vezérkedjék 
azon nagyszerű gyülekezetben, hol az egész tanitó egyház 
együtt van. Továbbá az általános conciliumok czélja, föl-
adata nem valamely részletes jó, nem java valamely egy-
házi tartománynak, megyének, kath. nemzetnek, hanem 
java az egész egyháznak ; már pedig az egész egyház kor-
mányzata a pápát illeti, és igy természetes, hogy a vezér-
szerepet ő vigye az ily gyülekezetekben. 

A történelem itt teljesen megegyez a tanítással. Min-
denkor a pápák elnököltek a zsinatokon magok vagy kép-
viselőik által. Az elsőben, a niceaiban, mely a többinek 
mintegy mintául szolgált, Osius cordovai érsek, Vitus és 
Vincze romai áldozárok elnököltek, mindhárman a pápa 
követei ; és megjegyzendő, hogy ezek elsők irták alá a con-
cilium okmányait, ámbár az utóbbiak püspökök som voltak. 
Az ephesusi zsinaton sz. Coolcstin pápa nevében sz. Cyrill 
alexandriai patriarcha vitte az elnökséget, mint ez a conci-
lium e szavaiból k i tűnik: „Cyrillo Alexandrino praesidente 
et locum tenente sanőtissimi Archiepiscopi romanae Eccle-
siae Coelestini." Ugyanez történt a chalcedoni zsinatban is, 
hol sz. Nagy-Leo elnökölt küldöttjei által, mint ez olvasható 
a zsinatatyáknak Leohoz intézett levclökből : „Tu quidem, 
mondják ők, sieut caput membris praeeras in his, qui tuas 
vices obibant, imperatores vero ad ornandum decentissime 
praesidebant." Ezen utóbbi szavakra különös figyelem for-
ditandó. Több conciliumban a császárok az elnökösködés 
némi nemével birtak ; azonban a chalcedoni atyák igen szé-
pen körülirják azt mondván : ad o r n a n d u m , tehát ez disz 
és megtiszteltetés volt reájok nézve. Továbbá azon benső 
összeköttetés, mely akkor az egyház és állam közt volt, és 
mely a császárt akkor mintegy ad extra püspjköt tüntette 
föl, igen üdvössé tette az ő jelenletét a z unaton. Ezen meg-
jegyzésünk által azonban korántsem akar juk helyeselni 
mindazt, mi a császároknak a tanitás és általában egyházi 
ügyekben engedtetett, és kikről de Maistre oly igazán 
mondja : ezen görög császároknak theologicus dühe egyik 
legnagyobb botrány a történelemben. De azért más részről 
sem szabad igen túlozni akár befolyásukat, akár helytelen-
ségeiket. Ma a hitetlen journalisták foglalkoznak ekkép az 
egyházi tanitmánynyal, ők foglalták el a görög császárok 
helyét. Valljon ők illetékesebbok-e ? Szerencse, hogy nincs 
más hadsereg szolgálatjokra, mint együgyű érveik. A kon-
stantinápolyi 2-ik zsinaton Theodor és Gergely voltak az 
elnökök Agathon pápa nevében. . . . A konstantinápolyi 
zsinaton, melyben Photius letétetett, az elnöki széken Do-
natus és István püspökök voltak, és Donatus aláirása meg-
előzi a többiét: „Ego Donatus, Dei gratiaEpiscopus Ostien-
sis, locum obtinens Domini mei Adriani Pontificis et uni-
versalis Papae, huic sanctao et universali synodo praesidens 
manu propria subscripsi." A Romában tartott zsinatfkon, 
számszerint ötön, a pápák személyesen elnökölitek ,• ugy 
szintén a két lyoni, a viennei és florenczi zsinatokon is. A 
trientin pedig, köztudomás szerént, pápai küldöttek voltak 
az elnökök. 

(Foly. köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T . (Fölhívás a könyörülő emberbarátokhoz.) A 

magyar momzetiség veszélyben forog Hátszeg vidékén, a 
mint ez alábbi levélből kitűnik, melyet ft. György István 
pápai kamarás, hunyadmegyei főesperes és hátszegi plébános 
nr, a pesti szent ferenczi zárda főnökéhez : ft. Dank Agáp 
atyához intézett, a végből, hogy hírlap ut ján fölhivja a kö-
nyörülő emberbarátokat, hogy kegyes adakozásaikkal se-
gítsék fol a hátszegi magyar leánynövelde mogalapitását. A 
levél igy hangzik : 

„Tisztelendő atya, megkülönböztetve tisztelt u ram! 
— Pár hónappal előbb személyesen láthatta főtisztelendő 
atyaságod azon elhagyottságot, melyeben Hátszeg vidéke 
sinlik, láthatta a megfeszített küzdelmet, melylyel parányi-
ságom ama vidéken, mint érdemetlen főesperes működve, a 
veszélyben lévő magyar nemzetiséget a korona határain 
kifelé grativáló elem túlsúlya ellen megmenteni törekszem, 
és pedig rendezett iskolák fölállításával. Többi közt a le-
ánygyermekek nevelése volt leginkább elhanyagolva. Egy 
évvel előbb oda telepedvén, azonnal gondoskodni kezdettem 
arról, hogy egy rendes leányiskolát felállítsak. Csak a jó 
Isten tudja, mily munkába került annak életbe léptetése. 
Igen, de az enyészet veszélye fenyegeti az iskolát, ha meg-
alapítása nem eszközöltetik. Merem állítani, hogy a dicső 
Magyarországon nincs ennél égetőbb szükség, mert nincs 
egy vidék is, hol nagyobb veszélyben volna a magyar nem-
zetiség, mint Hátszeg vidékén ; nincs egy vidék, honnan na-
gyobb veszély fenyegetné a szent koronát, mint Hátszeg vi-
déke, — e bajokat pedig csak a nevelés szent ügyének föl-
karolásával lehet elenyésztetni. 

Tudva azt, hogy az ország fővárosának magas mi-
veltségü föuri hölgyei az ily szent ügyet szívesen fölkarol-
ják , és hogy főtisztelendőséged ama nagytiszteletii alelnököt 
alkalmilag az ügy állása felől fölvilágosithatja, ez okon 
tiszteletteljesen kérem ft. uraságodat : szíveskedjék egy 
aláírási ivet megindítani e czélból, és a Pesten székelő főu-
rakat és hölgyeket fölhivni, hogy kegyes adakozásaikkal 
segitsék föl a hátszegi magyar leány-növelde megalapítását, 
melyre a nagynevű kalocsai érsek Haynald ur ő nagymél-
tósága, kinek oldala mellett 12 évig működni szerencsés 
voltam, (1000) ezer forintot adományozni, gróf Horváth 
Tholdy Lajosné pedig 500 frtot gyűjteni méltóztattak. — 
A begyülendő összegeket kegyeskedjék egyenesen hozzám 
Hátszegre postán elküldeni. 

E szivos felszólítás folytán, teljes bizalommal fölkérem 
a könyörülő emberbarátokat, hogy az ügyefogyott Hátsze-
giek sorsán segíteni, s tol ők kitelhető módon a magyar le-
ány-növelde megalapítását jótékony áldozataik által bizto-
sítani szíveskedjenek. Pesten, febr. hó 27.1869. Dank Agáp 
zárda-főnök. 

ROMA. Ismeretes, hogy ő szentsége minden évben, 
közös kihallgatáson fogadja Roma plébániái és kitűnőbb 
egyházai böjti szónokait, s hogy áldását adva, mindannyi-
szor néhány szívélyes, a körülményekhez mért szavakat is 
szokott hozzájok intézni. 

Ez évben a „Vergine" szerint ő szentsége ez alkalom-
mal körülbelül ezeket mondá : 

Az irgalmas Isten, ez idén is, mikint máskor, ide ve-
zérelt benneteket áldást és megerősítést keresni, a végre, 
hogy a hitigazságok hirdetése által, minél alkalmasabban 
oktathassátok, buzdíthassátok és üdvre vezérelhessétek a 
a hivő lelkeket, kik benneteket hallgatni fognak. 

E czélra én nektek leginkább az életszentséget kötöm 
szivetekre. 

Bizonyos ugyanis, hogy nagyon kivételes időket élünk. 
A világ erisisben szenved : mindenütt izgatottség fogja el a 
lelkeket, az összes társadalom bomlásnak indul, és k ik e 
felbomlásban diadalukat ülni vélik magok is ismét mások 
elégületlenségét zúdít ják magok ellen. Egy sajátságos zavar 
uralg az erkölcsi- és talán természet-világában is. 

Ha most, mikint Job könyvében olvassuk, az ördög-
höz e kérdést intéztetnék : uude venis ? Szintazt felelné, 
mint egykoron : circuivi terrain et perambulavi eam. 

E nagy zavar közepette mégis létezik egy szilárd 
megingatlan hü párt is, és ma is azt lát juk a világon, a mit 
Rebeccáról olvasunk, hogy a két testvérben két népet rejtett 
méhében, k ik egymással engesztelhetlen küzdelemben 
vannak. 

Az ily küzdelmek között mi a mi kötelességünk ? 
Mindig ugyanaz : a jó példaadás ! Az ördög a gonoszra sar-
kallja övéit : kövessük mi az Ur angyalát, ki nekünk a jó 
utat mutatja. 

Az ördög a kevélység szellemét terjeszti az értelemvi-
lágban és már is oly mértékben érvényesiti, hogy vár juk , 
miszerint Isten, mint egykor a Sennaari torony építésnél, 
mondja : „descendamus et confundamus linguas eorum" ! E 
szellemnek mi az alázatosságot szegezzük ellenébe :. nem a 
félénk és rest, hanem a bátor és tevékeny alázatosságot. 

Az ördög továbbá terjeszti a testi vágyak szellemét : 
tartsuk ellenébe az önmegtagadást, ugy hogy a rágalom 
látva benneteket, kénytelen legyen elnémulni. 

Ajánlom tehát a jó cselekedeteket. 
Keresztelő sz. János tanitványai Jézus Krisztus cse-

lekedeteinek hirére egy küldöttséget menesztettek, Adresset 
(a mint ma mondanák) intéztek hozzá azon kérdéssel : ha 
valljon ő-e a Messiás avagy, hogy másra kelljen várniok ? S 
Jézus Krisztus nem felele : igen én vagyok a Messiás, hanem : 
coeci vident, claudi ambulant, mortui resurgunt. Kövessük 
isteni Mesterünket. Azoknak, kik kérdik : mik vagyunk ? 
mit müvelünk ? mit képviselünk '? feleljünk ugy mint Kri-
sztus : mi betöltjük hivatásunkat s feladatunk nem egyéb 
mint : a vakoknak látást adni. a bénákat megszilárdítani, 
a halottakat feltámasztani. Igen a vakokat látókká tenni ; 
azon vakokat, kik szemeiket elzárják a hit világossága előtt. 
Nyujtsuk ki feléjök baráti jobbunkat és vezessük őket reá 
az. igazság ösvényére. Szilárdítsuk meg s egyenesítsük ki a 
bénákat ; azokat, k ik napjainkban in utramque partem 
claudicant ; k ik a békülékenység téves szellemétől vezérel-
tetve készek volnának a roszhoz alkalmazkodni, mikép azon. 
ember Europa egyik országában, ki hajlandó volna a bold. 
Szűz iránti áhítatot feladni, hogy a protestánsokat megté-
rítse. Feltámasztani a halot takat ; vissza adva azoknak, 
kik a bűn által meghaltak a malaszt és szeretet életét. 
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Mivel azonban mind e dolgok nem egyedül r a j t u n k 
múlnak, hanem Jézus által, kinek szolgái vagyunk, eszkö-
zöl tetnek: szóljunk g y a k r a n annak isteni felségéről és ha-
talmáról. Jól tud já tok mily káromlásokkal illetik napja ink-
ban az istenséget. Ma is vannak , k ik csak ugy szólnak róla, 
hogy : nonne hic est Fil ius fabr i ? Igen, feleljük nekik, az ő. 
Azon ácsnak fia ő, k i a mennyet és földet teremté. És em-
beriségében is azon fiu ő, kiről a vizkereszti officiumban ol-
vassuk, hogy any ja emlőin, még mint csecsemő, már is meg-
rémítvén Heródest sokkal inkább rémítsen most, midőn 
mennyi a ty jának jobbján ül örök hatalom és dicsőségben. 
„Pie t imeant reges (sz. Ágoston szavai) ad Pat r is dexteram 
j a m sedentem, quem rex impius t imuit adhuc matr is ubera 
lambentem." 

De miután megemlékeztünk hata lma nagyságáról és 
igazságosságáról, emlékezzünk meg irgalmáról is. Tettei erre 
is elég példát n y ú j t a n a k nekünk. Hal l juk csak mit mond 
a pusztában : „Misereor super túrba . Ecce j a m triduo susti-
nent me. De longe venerunt ." Mindig nyi tva ta r t ja ka r j a i t 
mindennemű nyomor felölelésére. . . . Az imábani k i t a r t á s 
és az alázatosság bocsánatot eszközlendnek a bűnösnek . . . 
mer t közöt tük és isteni szine között nincs legyőzhetlen 
akadá ly ! 

Siessünk ezen i rgalmát magunk hasznára is forditani. 
Ki is nem tapaszta l ta volna azt önmagán ? Közeledjünk 
tehát hozzája, ki mondá : ego sum via, Veritas et vita. O 
az ut : j á r j u n k r a j t a ; ő az igazság ; hirdessük öt ; ő az élet : 
é l jünk neki ; hogy érdemesekké legyünk egykoron az ő éle-
tét élni ! 

Vegyétek el e végre az ő szent áldását. E z megerősitend 
benneteket szent szolgálatotokban; a jka i tokat megtiszti-
t and j a mikint a kigyuladt szenet ; és lelkesitend benneteket 
és képesekké teend, hogy munkátok gyümölcsöt teremjen, 
a bűnbánat és béke gyümölcseit. 

„Benedictio Dei sat ." Mire a hallgatók mélyen meg-
indulva felelék : Amen. 

A L G Í R . De las Cases Constant ina hippói püspök a 
Ratisbonne a tya éltal alapított „keresztény anyák" társu-
latához a következ levelet intézte : 

„Asszonyaim ! E g y tervről aka rok önökkel szólani, 
melynek valósítása főbb gondjaim közé tartozott, mióta a 
gondviselés szent Ágoston ú j r a felállított püspöki székére 
meghívott. 

Mielőtt a papság és püspökség munkás dicsőségével 
felruháztat tam volna, közelről szemléltem a világot, — ta-
nulmányoztam — és igen jól ismerem. Igen felfogom tehát 
az aggodalmat, mely szivöket eltölti, midőn fiaik önöktől 
távoznak. Annyival inkább osztom ennélfogva fájdalmai-
k a t midőn tűzhelyeiket gyermekeiktől megfosztva lá t ják , s 
annál buzgóbb hévvel kérem az eget, hogy tar tsa tisztán 
azokat , k iket az életszükség kérlelhetlen parancsa anyai 
őrszemök elől elragad. 

Azt tartom, asszonyaim, hogy önök társula ta kiváló-
lag megfelel századunk igényeinek. S azért nem csodáiko-
kozom ra j ta , hogy valamennyiek helyeslésével találkozik, s 
hogy bár alig néhány éve fenáll, máris az öt világrészen el-
terjedett és 150 ezer ker. anyát egyesit egy gondolatban egy 

reményben. Egészen természetesnek találom, hogy még azok 
is, k i k különben a jámbor társulatok iránt közönyösek ma-
radnak , ehhez tisztelettel vonzódnak. 

Hogy is lehetne, hogy ne érdeklődjünk, asszonyaim, 
az ifjúság, önök gyermekei i ránt ? Mul tunkra emlékeztetnek 
ők és a jövőt varázsol ják elénk ! Le lkünk kettős, legel-
nyomhat lanabb érzelmei csatolnak hozzájok : az emlék és 
remény ! 

Igen szivöket képezni, vezetni, oktatni őket, — és ha 
már többé közvetlen nem ügyelhetünk reájok csak imáink 
által, — imádkozni éret tük : ez az, a mi által jelenleg leg-
inkább érdemesülhetünk nemcsak a vallás hanem az embe-
riség i ránt is. 

Minélfogva szerencsésnek érzem magam, hogy buzgó-
ságunknak u j tápot szolgáltathatok, — midőn társula tuk-
nak ké t szentélyt nyi thatok meg, melyektől anyai esdeklé-
seik bensőbben s hathatósabban szál lhatnak az égbe mint 
bárhonnét egyebütt . 

Tagasteban, hol sz. Monica oly sok ideig siránkozott , 
és Hippoban, hol könyei oly dicsőn gyümölcsöztek : ezentúl 
két imola különösen e czélra van szentelve. 

Intézkedem és elrendelem, hogy e két szentély mind-
egyikében minden nap örök időkre egy szentmise mondassék 
a k i ta r tás vagy visszatérés malaszt jáér t gyermekeik szá-
mára , k iknek üdveért oly méltán aggódnak önök. 

Az összes búcsúkat , melyekkel ő szentsége IX. Pius 
pápa e két alapi tványt felgazdagitotta, önök, férjeik s k ivál t 
gyermekeik j avá ra kér tem s önök és övéik j avá ra bocsátom. 

Ezen egykor oly dicső hazából, oh keresztény anyák ! 
mely annyi szenteket szült, b izonyára az ártat lanság, u j já-
szülöttség és hi thüség vagy megtérés hathatós aspirátioi 
szál landnak fel az égbe Ágoston szószóló leend s szava meg 
fog hallgattatni ; Monica esedezend és esedezései megtérése-
ket eszközlendnek. 

Ezen ál ta lam valósított eszme, a mint azt szivesen 
hirdetem, nem uj , hanem régóta támadot t . — Már salezi sz. 
Ferencz mondá kora búsongó anyáinak : „Asszonyaim, ha 
önök valódi keresztény anyák aka rnak lenni : függeszszék 
szemeiket sz. Monicára." S azt is mondá „olvassák sz. Mo-
nica életét ; látni fogják benne mily gonddal ügyelt Agosto-
nára és sokat t anu landnak belőle, mi v igaszunkra szol-
gáland." 

E jeles szentnek életleirásában, melyet Bougand abbé 
oly értelem- és érzelemdusan állított össze,feleletében megható 
reám nézve ezen passus, mely mintegy előrehirdeté azt a 
mit az imént valósítottam. Azóta, hogy a keresztény anyák 
eltévelyedett gyermekeikér t imára egyesültek, lehetlen hogy 
sz. Monica a lak ja ne lebegjen tá rsu la tuk felett. Kezdettől 
fogva mindig ő reá gondoltak. Csakhogy mintegy 6—7 véd-
szentet választot tak és sz. Monica a legutolsó helyen állott 
közöttök. De a mily a rányban fejledez a társulat szintúgy 
mindinkább előtérbe jő annak a lakja , s mindinkább oly ra-
gyogóvá lesz, hogy a legszentebb anya, a b. Szűz Mária 
u tán , kinek szentségével senki sem mérközhetik, sz. Monica 
mint a logbizalomkeltőbb védnöke, menedéke és pártfogoló-
j á v á magaslik k i az összes keresztény anyáknak . 

Nem kétlem tehát, hogy nem veszik kicsibe az aján-
dokot, melyet önöknek adok. Biztosit engem erről ajánlatom 



159 

szíves fogadtatása azon tisztes áldozár részéről is, kinek 
társulatuk keletkeztét és virágzását köszöni. Ratisbonne 
atya ugyanis ajánlatomat ugy fogadá mint tervének, gon-
dolatának természetes betetőzését s mondhatnám előrelátott 
megkoronáztatását. Biztosit erről azon számos anyák öröme 
is, kik értesülvén arról, hogy ezentúl szivük óhajait, vágyait 
és könyeiket sz. Monicáéval elegyíthetik és azonosíthatják : 
köszönetet mondanak és nem győzték eléggé kimagyarázni 
mennyi felbátorodást, vigaszt és felerősödést merítettek 
ajánlatomból. 

Egyébirránt, asszonyaim, nem czélom uj társulatot 
alapítani. A keresztény^'anyák társulata marad a mi volt : 
csak kitágul, kiterjed, szentélyekben, emlékekben, hagyo-
mányokban, malasztokban gyarapszik — nem változik. 

Tagasteban ugy mint Hyppóban csak azon „Sioni Mi-
asszonyunk áldozárait" fogják önök feltalálni, kiket méltán 
tekintenek saját papjaikul ; s ezekre szándékunk bizni püs-
pökségünk e két ős ékszerét is. Ok önök összes társulatának 
megbizott közegei és természetes közbenjárói ; közegei és 
közbenjárói leendnek sz. Monica és sz. Ágostonnál is. 

S most hadd szóljak a feltételekről, melyeket toljesi-
teniök kell mindazoknak, kik részesülni akarnak az általam 
emiitett lelki kedvezményekben. E feltételek nem számosak 
s csak kettőt emlitek : 

Az egyik, ha csak lehetséges tagjává lenni a t. Ratis-
bonne atya által alapitott társulatnak. 

A másik : Párisba, ezen társulat hivatalába évenkint 
beküldeni némi csekély adományt, melyet ott nevemben szi-
vesen elfogadandnak. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Sancti B o n a v e n t u r a e cardinalis doctoris seraphici 

Ecclesiae opera.® Paris, 1868. 

(Folyt.) 

A seraphicus tudor, mint a középkornak majdnem min-
den nagy theologusa, a szentirást folytonos elmélkedésnek 
tárgyává tette, és hosszú virrasztásokat szentelt menynyei 
t i tkainak megfejtésére. A Breviloquiumba való bevezetés 
fényes dicsbeszéd gyanánt tekinthető a szent könyvek fölött, 
melyben benső becsökhez méltón tárgyalja azok magasz-
tosságait, mélységét, s magas bölcseségre mutató szabálj o-
kat állapit meg azok kellő értelmezésére nézve. Egyébiránt 
ez csak egy kis utasitás az ifjú theologusok számára, hogy 
megmutatná nekik, hol kell keresniök a napot és éjt, a vi-
lágosságot és tudományt. 

Bonaventurának a szentírásra vonatkozó müvei há-
rom kötetet foglalnak el a jelen kiadásban, tudnillik a 9, 
10- és 11-iket. A 9-ik ily czimü értekezéssel kezdődik: De 
Sacrae Scripturae preestantia. Mint a Breviloquiumban, itt 
is, csakhogy részletesebben, lángoló ihlettséggel szól „a 
törvények törvényéről, elérhetlen magasságáról, kimerit-
hetlen teljéről, kikutathatlan mélységéről, csalhatlan bizo-
nyosságáról, megbecsülhetlen értékéről, szeplőtlen szépsé-

géről és határnélküli végtelenségéről. Ez az élet vizének 
igazi folyama ; folyama a tiszta gyönyörnek, az igazság-
nak, a szeretetnek." Ezen könyvben mintegy istenileg meg-
világosított szellem tárul föl előttünk, mely nem képes ki-
fejezni azt, mit érez, és u j nyelvet alkot, hogy méltólag 
szólhasson arról, a mi bensőjében fölmerült. 

A második mü a Genesis első fejezete fölött tartott 
értekezleteknek folyama. Ily mü a teremtés hat napjáról a 
4-ik században sz. Vazul kezeiből került ki, és a cesareai 
hires érseknek müve valóban nagyszerű, melyben a termé-
szeti tudományok, a minőkkel azon kor rendelkezett, egész 
fényben ragyognak, melylyel az ó-kor egyik lángszellemét 
körülövedzhették. De Bonaventura nem maradt csak a föl-
dön, ő magasabb világba ragadtatott, föl a szellemek vilá-
gába, az egyház és a szentirás végtelen téreire, magába az 
isteni lényeg abyssusába és érinti mindazt, mi a lelket ké-
pes a föld fölé emelni, megdicsőíteni. De nem is volt soha 
tanitó, kinek oly méltó, oly imposans hallgatósága lett volna. 
Tanszékét az egyetem tudorai és 160 szerzetes társa 
környezte; Bonaventura hírnevének tetőpontjára jutott, és 
a conferencziák tartama alatt érkezett meg X. Gergely azon 
meghagyása, hogy Bonaventura a bíbornoki kalapot fogadná 
el. A 23-ik conferentiánál félbe kellett szakítani értekezéseit, 
és igy befejezetlen maradt egyike legszebb müveinek. 

A zsoltárok fejtegetése szintén be nem végzett mü. A 
szerző a királyi dalnok énekeiből csak néhány verset választ 
ki, és azokat szokott bő tudományosságával fejtegeti! Min-
den lapon a seraphicus tudornak, a nagy hittudósnak és a 
szellemi élet utjain tökéletesen jártas mesternek lángelméje 
ragyog előnkbe. 0 egy sort sem tudott irni, hogy nyomait 
ne hagyná benne szivének és nagy elméjének. A zsoltárok 
fölötti commentár még ily szerkezetben is, mindenkorra szép 
és hasznos mü marad. jjA 118-ik zsoltárnak második fejte-
getése aligha az ő müve, de mindenesetre kitűnő munkácska 
a 13-ik századból. Ezen 9-ik kötet az Ecclesiastes magya-
rázatával fejeztetik be. 

A 10-ik könyvben a Bölcseség könyve, lamentatiok, 
az Ur imádsága és sz. Lukács evangéliumának 4 első feje-
zete fölötti kommentárt foglalja magában. A 11-ikben be-
végződik a Lukács evangéliumának fejtegetése ; tartalmazza 
még sz. János evangéliumának magyarázatát és ugyanezen 
evangéliumról 91 kisebb conferentiát ; azonban e két utóbbi 
nem az ő müve. 

E commentarok közt a fő a sz. Lukács evangéliumá-
ról szóló ; ezt IV. Orbán pápa meghagyásából készité, és sze-
rencsésen be is végezte daczára sok idejét igénybevevő napi 
munkájának. Ezen commentárban az emiitett evangelium 
igazán a szentírásból magyaráztatik meg páratlan tudomá-
nyossággal. Valamint sz.Tamás a Catena aureat a szentatyák 
mondataiból szerkesztette össze, ugy Bonaventura ugyanezt 
tevé egyedül a szentkönyvekből, és mindketten ezen hasonló 
munkát a pápa kívánságára vállalták el, ki mindkettőjük 
lángeszének bámulója volt és óhajtotta, hogy tudományuk 
az egyház javára kamatozzék. A sz. Lukács fölötti commen-
tár méltónak tartatott, hogy a sententiák-ról irt munka 
mellé helyeztessék : Super evangelio Lucae et Libris Sen-
tentiarum mirabiliter et virtuose scripsit, mondja bámulóinak 
egyike, ki ezen dicséretre nézve nem áll egyedül. 



A szentírás magyarázatában a szent tudor nem any-
nyira a tudományra mint az épületességre van tekintettel, 
ámbár ö nála e kettő karöltve szokott járni. Midőn ő ir, ugy 
látszik, mintha mindig olvasója lebegne szeme előtt és pedig 
azért, hogy őt fölvilágosítsa, átkarolja és megfoghatóvá 
sőt érezhetővé tegye, mily kellemes és könnyű az Urnák 
igája, ellenben mily élvtelpn, nehéz igája a bűnnek ; mily 
szép és vonzó az isteni törvény, ellenben mily undok 
és lábbal tiprandó törvénye a bünkedvelő világnak. Ha a 
szentírás ugy tanulmányoztatik, mint azt Bonaventura ta-
nítja, valóban tudósokat és szenteket képez egyszerre. Nem 
akar juk gáncsolni korunk tuoósainak hasonló munkáit, de 
bizonyos, hogy az oly magyarázat, mely karöltve jár a jám-
borsággal, épületességgel, mindenkor legjobban megfelel a 
nagy többségnek. Nehágy év előtt megjelent Cornelius a 
Lapide is, és tudjuk, hogy páratlan gyorsasággal kelt el a 
mű, mely oly igen képes az áhitat fölébresztésére. Jelenleg 
a puseysta iskolának angol tudorai adnak ki commentárt a 
zsoltárok fölött, mely egészen kath. tudósoktól van kölcsö-
nözve, és a szerzők czélul tűzték ki, idézeteikbe inkább az 
épületességre, mint a tudományra ügyelni, habár ez utóbbit 
sem hanyagolják el ; és az első kötetet újra kellett nyomatni, 
minekelőtte a második még sajtó alá adatott volna, mi uj 
bizonyságául szolgál a gyengéd lelkek óhajának : Parvuli 
petierunt panem. 

A 12-ik kötet a tudós szerzetes mysticus müveit tar-
talmazza. 32 müvecske képezi e terjedelmes kötetet, de ko-
rántsem foglalja magában mindazt, mit Bonaventura e ne-
műt irt. Ezen müveket csak jelezni is annyi, mint a sz. tu-
dornak legszebb czimeit elésorolni. O a legjelesebb mysticus 
Írókhoz tartozik, vagy inkább ő a legjelesebb közöttük. 
Areop. Dénes, Ágoston, Hugues, Bernard iskolája által ké-
peztetvén ő maga is mintegy ihletője volt az e nemű legki-
kitünöbb Íróknak a 13-ik századtól fogva. Salezi sz. Ferencz, 
Grenad, az egész spanyol iskola a 16-ik században ; Laur. 
Justinian, Gerson és több tudósok ezen müvecskéket tanul-
mányozták, és ezek által ragadtat tak a magasba. Midőn 
Bonaventura az alverni hegyek közé vonulva ott néhány 
napot sz. elmélkedésben töltött, hasonlithatlanul gyönyörű 
müvecskét irt e magányának emlékére, tudnillik az Itine-
rarium animae ad Deum, mely Gersonnak úgyszólván sza-
kadatlan olvasmányát képezte, és melyben mindenkor va-
lami ujat talált. 1-k. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A Szent-István-Társulatnak f. hó 4-én tartott vá-

lasztmányi ülésében a társulati hivatalnokok fizetésére és a 
kiadandó magyar történelemre vonatkozó bizottinányi javas • 
latok elfogadtatván azok a nagygyűlés elé fognak terjesztetni 
helyben hagyás végett. A nagygyűlés a húsvét és pünköst 
közötti időszakban fog megtartani, a nagygyűlés napja 
iránt azonban primás ő herczegségének kegyes véleménye 
határoztatott kikérendőnek. Munkay Jánosnak az oltári 

szentségről szóló terjedelmesb müve bírálatra adatott ki. 
Bacsák Imre munkája minden tekintetben jelesnek találta-
tott, de polemicus iránya és az innen keletkezhető további 
vita miatt a társulat annak kiadására nem vállalkozhatik. 
A pénztárnok mult évi számadásai rendben találtatván 
helybenhagyattak és a buzgó, pontos működésért köszönet 
szavaztatott neki. 

— Azon ref. lelkészt, ki a benedeki plebanust arról 
vádolta, hogy egy szegény özvegy asszonytól a csekély 
nyugdijat is elvonta, mivel fiát a reform, iskolába járat ta , 
megszállotta az erkölcsi kötelesség érzete és kinyilatkoz-
tatja, hogy a nyugdíj az uradalom által ki lett szolgáltatva 
még pedig azon kijelentéssel, hogy gyermekét legjobb belá-
tása szerént bár moly iskolába járathatja. Ritka vallomás ! 

— A nagyszerű albumnak, melyet a németországi 
egyházmegyék ő szentségének aranymiséjére hódolatul kül-
denek, átadására már a küldöttség is ki van jelelve ; áll a) 
a bambergi nagygyűlés elnökségének tagjaiból ; b) Bam-
berg városának küldöttjeiből ; c) a Bambergben alakitott, 
német kath. egyletek központi bizottmányának tagjaiból. 
Ekkép a küldöttség képviselni fogja az egész kath. Német-
országot Austriát kivéve. Ezen nagy küldöttséghez fognak 
azután Romában csatlakozni, mindazon német egyletek, tár-
sulatok küldöttségei melyek szintén ily módon akar já k hó-
dolatukat tanúsítani. 

— Namurban két sz. ferenezrendü nénikét rendőrök 
kisértek az utczákon végig a tömeg különféle nyilvánításai 
közt. Bűnük volt, hogy külföldiek. A rendőrség 12 órát 
engedett nekik a város elhagyasára ! 

— Egy berlini orvos összeállítása szerént 995 nősze-
mély van rendőri ellenörködés alatt, 10,000 gyanúsak a pro-
stitutioról, kik már érintkezésbe jöttek a rendőrséggel és 
névszerént föl vannak jegyezve ; 12,000 névszerént nincse-
nek bejegyezve, de a körülmények szerént szintén rendőri 
fölügyelet alatt állanak ; összesen 23,855, tehát 7° n az egész 
női lakosságnak. 

— Berlinben Virchow tanár fölolvasást tartott az ipa-
ros osztály előtt a majom és ember koponyájáról. A tudós 
férfiú egyenesen megtámadta Vogt azon állítását, hogy az 
emberi nem a majomból fejlődött volna ki, és hogy ismét 
majommá fajulhat ; különös súlyt fektetett a gerincz-osz-
lopra, mely oly különbséget tüntet föl ember és majom 
közt, hogy ebből ember soha sem fejlődhetik ki, sőt minél 
jobban kifejlődik a majom, annál inkább nő a különbség is 
a kettő közt. Ezen kérdés eldöntésében egyedül csak a ko-
ponyának való megvizsgálása igen egy oldalú eljárás. 

— Bute a megtért dúsgazdag angol marquis, febr. 9. 
fogadtatott a sz. atyától magán kihallgatáson ; ő szentsége 
részesitette őt a bérmálás és oltári szentségben, Bute a pé-
terfillér alapítványt 1200 font sterl. növelte. E megtérés 
megdöbbentette az anglikán egyházat, és némi ellensúlyo-
zásul híresztelni kezdik, mintha régibb legkatholikusabb és 
leggazdagabb család egyik tagja a protestantismusra tért 
volna ; de a lapok maguk is bevallják, hogy csak nagyon 
tartózkodva kell e hirt fogadni. 

— A keresztények üldöztetése Japanban még folyvást 
tart. A japani apostoli vicarius, Petitjean ir ja Nangasaki-
ból, hogy a Gotó-szigeteken a keresztények mind be lettek 
fogva és kínoztattak ; ketten a kinzás alatt meghaltak, a 
hitet senki som tagadta meg. Ugy látszik a japani kormány 
elhatározta a kereszténységnek a szigetekeni teljes kiirtását. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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TARTALOM : Adalékok. — A pápa és a concilium. 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Adalékok 
a materialismus természettudományi jelentőségének fel-

derítéséhez. 

„Bölcsészeti irányzat" czim alatt e lapok hasáb-
jain közölt akadémiai beszédemben mondám, hogy 
a külső' érzéki benyomások és a gondolat, érzelem, 
öntudat közötti hídnak constructioja a materialisti-
cus élettan egy mesterének sem sikerült. Hivatkoz-
tam épen az ellentáborból az övéi által annyira di-
csőitett Vogtra; idéztem Czolbe nyilatkozatát. 

Nem leend talán érdek nélküli, ha ama kérdés fel-
derítésére,valljon a materialisticusalapelvmely minden 
létező dolgok alphójának és ómegájának az anyagot 
mondja, az exact tudományok által megerősittetik-e 
vagy épen mint némelyek hiszik, kétségen kivül 
helyeztetik, még másokat is megszólaltatunk. 

Du Bois Rajmar megtámadván az életerő (Le-
benskraft) elméletét azt mondja: „csak a kikutat-
hatlan kétegység, melyben anyagot és erőt egyesit ve 
megismerünk, juthat mozgatva és niegmozgattatva 
kölcsönhatásba a hozzá hasonló, szintén kifürkész-
hetlennel." íme ő is, a kinek az „életerő" nem egyéb 
mint a Spiritualismus kinövése, klkutathatlan, kifür-
készhetlen talány előtt látja magát. 

Ludvig (Physiologie des Menschen. Zürich 
1853.) sem juthat positivebb eredményre. A realisti-
cus világnézet számtalan fokozatainak hívei — úgy-
mond — abban megegyeznek, hogy a lélektiinemé-
nyek az agyvelőben és vérben foglalt bizonyos számú 
feltételekből resultálnak, mert az agyvelő származá-
sával, fejlődésével, megszűntével, és a vérösszetétel 
változásaival jő, távozik, vagy változik az értelem, 
érzet és akarat is. A ki — igy folytatja — az ana-
lógiákból lehozott következtetéseket elfogadni kész, 
és ismeretei által képesítve van a lélek — és egyébb 
természettünemények közötti összehasonlítás téte-

lére, nem fog kétségben lenni a fölött, a két véle-
mény közöl melyiket fogadja el, de ha valaki meg-
döntlietlen bizonyítványt követel . . . be kell valla-
nunk. hogy az még nem hozatott." Ez más szavak-
kal annyit tesz, hogy a természettudomány mint 
ilyen a materialismus feltevését nem ismeri, hanem 
hogy ez épen egy bölcseleti iránynak az analógia 
kétes utján lehozott productuma. Mindég igaz tehát 
még. mit Müller Jáuos (Handbuch der Physiologie 
des Menschen 3. kiad. I. köt. 841. 1.) mond, hogy 
ezen kérdéseknek a tapasztalati physiologia általi 
megoldása nem várható. 

Valentin (Lehrbuch der Physiologie 11. köt.) 
beismeri, hogy a legélesebb megfigyelés után is a 
központi idegek egy ismeretlen gépezete marad fenn, 
mel̂ y a kérdésben levő talányt magában rejti, hozzá 
tevén, miszerént valamely jelenség czélszerüségének 
belátása még nem ugyanazonos annak megfejtésével. 

Dr. Kosack a „látérzeteknek megfejtése szem-
ben a divatos sensualismussal" czimü müvében is 
azon eredményre jut, hogy az érzéki felfogás és az 
azt követő gondolat tényei nem csak két elkülönített 
functiok, melyek közt mindég habár igen csekély 
időrész fekszik, hanem hogy a világosság anyagá-
nak, látérzékeinkre behatás, és a nagyság — távol-
ság — testiességrőli képzeleteinek, gondolatainak 
közötti közvetitésre a természettudomány nem nyújt 
támpontot. Csak azt tudjuk, hogy amaz idézheti elő 
bennünk emezeket, ha akarjuk, hanem hogy e vi-
szony épen nem a szükségesség viszonya, mert mi a 
leghevesebb érzéki ingerek között is bemélyedve 
maradhatunk a gondolat bizonyos folyamába oly-
annyira,hogy a mint a közmondás tartja,se nem látunk 
se nem hallunk." Ezen körülményt nem lehet eléggé 
kiemelni, mert épen a tapasztalni, hogy a gondolkozás 
szabad, az érzékingeren uralkodó önmozgató erővel 
bir, már a természetszemlélés terén legyőzhetlen 
akadályt képez a gondolkozás processusának bár-
minő mechanicus magyarázatára. 

Az emésztési müvelet eredményeit — mond 
Griebel „Tagesfragen aus der Naturgeschichte 2. kiad. 
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301. 1. — vegyészileg vizsgáljuk, a várkeringést 
physicai uton mérjük, de az agyvelő secretioinak 
megvizsgálása semmiféle természettani vagy vegyé-
szi laboratóriumban nem sikerülend. Valamint a 
gyémánt csak gyémánt által köszörülhető, ugy az 
agyvelő — secretiok csak az agyvelő secretioi által 
is bonthatók szét és vizsgálhatók meg, a gondolat-
világnak ezen szétbontása a bölcsészet laboratóriu-
mában történik. 

Virchov — Einheitsbestrebungen in der wissen-
schaftlichen Medizin 13. 1. — bármennyire hajlik is 
a materialisticus irány felé, mégis bevallja: „Dass 
bis jetzt die Bedingungen für das Umschlagen der 
gewöhnlichen mechanischen Bewegungen in vitale 
vollkommen unbekannt sind." 

Zeising — „Die Natur" 1858. 44. és köv. szá-
mok — a még fátyollal fedett psychicai agyvelő 
tevékenységről azt mondja: hogy épen azokra nézve 
az exact tudomány igen távol áll a kielégitő, és a 
minden kételyt kizáró eredménytől. 

A mit exact tudománynak eddig bevitatni si-
került semmi egyébb, mint a körülmények, a tüne-
tek egy sora, melyek a tulajdonképeni titkot még 
csak inkább beburkolják. 

Ha a mondottakat összefoglaljuk, kitj^ik 
azokból: 

1-ör. Hogy a természeti tudományok ugyan 
mindinkább és részletesen megismerék, és kifejték 
az emberi szervezet azon feltételeit, melyek között 
az érzés, a gondolkozás, az akarás tüneményei tör-
ténnek; de 

2-or ezen tüneményeket élettani uton ez idő 
szerént még ki nem derithették; 

3-or ezt be is vallják korunk legjelentékenyebb 
physiologusai ; 

4-er reménylik ugyan, hogy a fennemlitett fel-
tételek természetébe mélyebben sikerülend idők foly-
tán behatni; 

5-ör azonban kételkednek, ha valljon nevezett 
tüneményeket élettani módon és uton (a szó más 
értelmében) általában bármikor és megmagyarázha-
tók leendnek-e? 

Ha tehát a materialismus az anyagot minden 
ismert tünemények kielégitő megfejtési alapjának 
lenni állitja, ezen állitáshoz az exact tudományok-
nak semmi közük. Marad tehát a materialisticus 
irány bölcsészeti, melynek megalapitása vagy meg-
döntése a bölcsészet, és mint emiitök, utolsó fórum-
ban a theologia körébe tartozik." Laubhaimer. 

A pápa ós a concilium. 

(Vége.) 

Ezen általános szabálytól két kivétel történt, melye-
ket föl kell említenünk. Tudnillik az első és második kon-
stantinápolyi, vagyis a 2-ik és 5-ik általános zsinaton nem 
elnököltek pápai követek. Az elsőre nézve egyik történé-
szünk ezt mondja : Az első konstantinápolyi zsinat 381-i 
májushóban nyittatott meg. Damasus értesittetett annak 
egybehivásáról és helybenhagyta. Ö utasitást adott a leg-
főbb tárgyra nézve, melynek ott a szőnyegre kell kerülnie, 
tudnillik naz. sz. Gergely utódjának megválasztása. A 
dogmatikai kérdések, melyek ott fö*lhozattak, általa már el 
voltak döntve az ázsiai püspökhöz bocsátott levélben. A 
hitvallást, moly nekik átküldetett, közölök már 150-nél 
többen áláirták. Ezen észrevételeket azért tesszük, mert a 
konstantinápolyi első, mint általános második zsinaton nem 
elnököltek a pápa követjei, miből némelyek azt akar ták 
következtetni, hogy valamely zsinat birhat általános tekin-
télylyel a pápa hozzájárulása nélkül is. Igazán véve a dol-
got a konstantinápolyi zsinat csak akkor lett általános te-
kintélyűvé, midőn a pápa mint olyant elfogadta, minden 
végzéseit megerősítette, és annak tanitmányát az összes 
egyház tanitmányául kiáltotta ki. A mi az ötödik általános, 
vagyis a második konstantinápolyi zsinatot illeti, az irók 
véleménye eltérő. Némelyek szerént Entychius, konstanti-
nápolyi patriarclia Vigilius pápa nevében elnökölt ; mások 
pedig vitatják, hogy maga Vigilius volt ott elnök, és Zo-
naras, Justinián életében, ki akkor császár volt, mondja : 
Az ötödik concilium 165 püspökből állott, kiknek feje Vi-
gilius volt, romai pápa. Tudva van, hogy Vigilius azon idő-
tájban a Keleton volt, de többen hiszik, hogy ö kénytele-
nittetvén elhagyni Konstantinápolyt oda száműzetett. Le-
gyen bár mint, annyi bizonyos, hogy ö ragaszkodott ezen 
zsinathoz, hogy ő azt maga rendelte el, maga erősítette meg 
határozatait, és igy megadá neki az általánosság és hibáz-
hatlanság jellegét. Különben is ismeretesek sz. Nagy-Gergely 
híres szavai : Sicut sancti Evangelii quatuor libros, sic qua-
tuor concilia suscipere et venerari me fateor. Quintum quo-
que concilium paritor veneror, in quo epistola, quae Ibae 
dicitur erroris plena reprobatur. Ha az elnökösködésre 
nézve ez nem volna kielégitő, áll a szabály : exceptio firmát 
legem. 

A pápáknak ezen elnökösködése a zsinatokon nem 
merő tisztelet, hanem valódi hatalom és joghatóság. Ok el-
nökölnék mint az egyház fejei, mely fölött teljes és általá-
lános hatalmuk van, mint ezt a florenczi zsinat is megha-
tározta. Mint ilyen hozzá tartozik vezényleni a zsinat teen-
dőit, szabályozni folyamát, azt az igaz uton megtartani, 
szóval valódi és hatályos elnökséget vinni. 

Ép ugy joga van a pápának a zsinatot föl is oszlatni, 
lia szükségesnek találja. Bár mily időpontra helyezkedjünk, 
s bár mely pontig jutott légyen a zsinat, a pápa mindig mo-
narchája az egyháznak, mindig feje a tanitó egyháznak, ő 
isteni joggal rendelt főnöke a püspököknek, és mindnyájan 
tartoznak neki engedelmeskedni. Ha tehát azt rendeli, hogy 
térjenek vissza megyéikbe, kötelmök visszatérni. Ok a pápa 
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akara t ja által gyűjtet tek egybe, nem maradhatnak tehát 
együtt akara t j a ellenére. 

Tegyük föl azonban egy pillanatra, mintha ez ellen-
kezőleg is lehetne, és lássuk a következményt. Tegyük föl, 
hogy valamely zsinatot a pápa szétoszlat, de az vonakodik 
engedelmeskedni, s makacsul együt tmarad a pápa a k a r a t j a 
ellenére. Ekkor már nem a pápa parancsolna, hanem inkább 
ő engedelmeskednék ; a kormány és hatalom gyakorlata a 
gyülekezetnél volna, a pápa megszűnnék fejedelmi, legfőbb 
pásztor lenni ; már pedig ez fölforgatása lenne az egyház 
alkotmányának. Ha ezen alkotmány monarchiai, okvetlenül 
a monarchának kell parancsolni, kormányozni ; az esetben 
ellenkezőleg, melyről szó van, az assemblé kormányozna, 
és a monarclia engedelmeskednék, és ekkép olygarchia, 
köztársaság tétetnék a monarchia helyébe. Továbbá az egy-
ház alkotmánya változhatatlan, annak szerzője maga Kri-
sztus Jézus, tehát senkinek sincs joga azt megváltoztatni. 
Egy szóval megengedni azt, hogy a concilium ellenállhat a 
pápának, dogmákat határozhat, törvényeket hozhat az ő 
akara t ja ellenére : forradalmi elv az egyházban. 

Igen természetes, hogy itt eltekintünk azon kivételes 
esettől, midőn a pápa kétes, vagy többen praetendálják, mint 
az a nagy schisma alkalmával volt tapasztalható. Ily eset-
ben tulajdonképen nincs pápa ; mert oly pápa, kit nem lehet 
mint ilyent biztosan elismerni, annyi mintha nem is léteznék. 
Ily esetben az egyháznak isteni, emberi joga sőt kötelme 
van kétségtelen pápát adni önmagának és a praetendense-
ket leszorítani. Ily értelemben a constanzi zsinatnak 4- és 
5-ik ülésében hozott hirhedt határozatok igazak, és a prae-
tendens pápáknak kötelességük lemondani jogukról, ha mégis 
birnának ilyennel. 

A fölhozatni szokott hasonlatosság az egyház és pol-
gári államok, az egyházi és tisztán politikai monarchiák 
közt, nem föltétlenül veendő. Az egyház alkotmánya Jézus 
Krisztus által alapíttatott meg, isteni az és igy változhatat-
lan: a politikai alkotmányok ellenben csak emberi mű, tehát 
változhatok, és még ugyanazon kormányformákban is van-
nak különbségek; a monarchiák mindannyian távol sem 
egyformák, más volt például, Lajos Fülöp monarchiája és 
ismét más 14. Lajosé. Mindemellett az egyházi monarchia 
és a többi közt van bizonyos hasonlatosság, mert mindket-
tőben meg van a királyi, a monarchiai hatalom. Vegyük 
azon kormányformát, melyben a souverain legkevesebb 
hatalommal hir, a hol a király oly kevéssé király, a meny-
nyire csak lehet : ez, mint tudva van, a parlamentaris kor-
mány. Es ime még ezen monarchiában is az államfőnek ha-
talmában van föloszlatni a parlamentet : tehát még a kirá-
lyoknak engedendő hatalomra nézve legfukarabb alkotmá-
nyok is kénytelenek voltak e jogot a királynak megadni. 
Már pedig a pápa nem parlamentáris király, neki, az egy-
ház isteni alkotmánya szerént, sokkal terjedelmesb hatal-
ma van ; valljon tehát ő nem tehetné azt, mit egy alkot-
mányos király tesz, nem tehetné, a mi szabad egy parla-
mentaris királyocskának ? Komolyan ezt senki sem ál-
li thatja. 

Tegyünk föl ismét egy hypothesist. Nagy nehézség 
merül föl, például, Angolországban a kormány és a képvi-
selők háza közt. A királyné időszerűnek tartaná a parla-

ment föloszlatását. Ez kétségkiviil jogában áll, sőt némely-
kor kötelességgé válhatik ; a parlamentnek pedig köteles-
sége engedelmeskedni. Azonban ez vonakodik ezt tenni, és 
permanensnek nyilvánítja magát ; minő neve van e helyzet-
nek ? nemde forradalom, fölforgatása a rendnek és az alkot-
mánynak. Ime ugyanez volna az egyházban is, forradalom, 
szakadás. 

Még egy eseményre kell kiterjeszteni figyelmünket. 
A nyugoti nagy schisma be lőn fejezve. V. Márton pápa, 
ilyennek ismertetvén el mindenkitől, 14 évig békében kor-
mányozta az egyházat, mely a kapott sebekből föl kezdett 
üdülni. De a romai pápa tekintélye ellen a schisma alat t 
elterjesztett merész tanok sok lélekben elhinték a magva-
kat , melyek csirázni kezdettek. V. Márton Baselben zsinatot 
hirdetett ki. Ez 1431-ben nyilt meg, azon időben, midőn 
IV. Eugen pápa foglalta el a pápai széket. Három fő oknál 
fogva tartotta szükségesnek föloszlatni, tulajdonkép más-
hová áttenni a zsinatot : tudnillik a püspökök igen csekély 
száma volt ott jelen, annál többen a másodrendű clerusból ; 
másodszor a Kri.-ztus helytartójának tekintélyéről szóló jó-
zan tannal ellenkező vélemények nyilvánultak és végre a 
görög egyház, melynek egyesülésére kecsegtető kilátás volt, 
reá nézve kedvezőbb olaszországi várost ohajtott az általá-
nos zsinat helyéül. Ezen indokok eléggé alaposak voltak. 
De nem látszottak ilyeneknek a baseli zsinat előtt, nem fo-
gadta tehát el a feloszlatást és igy a schisma új ra fenyegette 
Isten egyházát. Zsigmond császár ekkor mint közvetitő lé-
pett föl a pápa és a gyűlés közt. IV. Eugen pápa békesze-
szeretettöl vezéreltetve és nagyobb rosz kikerülése végett 
megengedte, hogy a baseliek folytathassák munkálat jokat 
ugy, hogy békébe működjenek a cseh tévelyek kiir tására 
és a kereszténység szellemi javára . Azonban a gyülekezet 
szelleme szomoritó volt, és az eretnektannal való foglalkozás 
mellett, ugy látszik föladatának tartotta mindinkább na-
gyobb rést ejteni a pápai tekintélyen. A pápa a görög csá-
szár által is sürgettetve, hogy más helyet tűzzön ki a 
conciliumra, Fer rá rá t tűzte ki, és a baseli zsinatot fölosz-
latta. Ez most megmutatá, mily szellem vezérlé, és elragad-
tatva a legvégsőbbre sodortatott. Elhatározta, hogy a görö-
gök egyesülése végetti zsinatnak vagy Baselben vagy Avi-
gnonban kell ta r ta tn ia ; a következő ülésben permanensnek 
nyilvánitotta magát IV. Eugent maga elé idézte, és mivel 
megjelenni vonakodott, letette a pápai székről, és helyébe 
ellenpápául savoyai Amadeust, V. Bódog név alatt választá. 
Ime ez forradalom volt az egyházban, és érvül szolgálhat 
azon tan szükségességéibe nézve, hogy a pápának kell hata-
lommal birnia a zsinat föloszlatására. 

Végre a pápának a conciliumhoz való viszonyából 
azon hatalom foly, hogy ö helybenhagyja, megerősíti az ál-
talános zsinat határozatait . 

Midőn e pontot érintjük, tollúnk alá j u t n a k Krisztus-
nak Péterhez intézett eme szavai : Confirma fratres tuos, 
mely szavakat alig lehet ünnepélyesb alkalommal és jobban 
betű szerént használni ; a ,fratres ' legalább erkölcsileg véve, 
itt vannak mindnyájan és a lehető legnagyobbszerü munká-
val foglalkoznak. 

Az általános zsinatnak dogmatikai és erkölcsi tanára 
nézve szükséges, hogy az az egyház tana legyen, az egész 

21* 



•+J 164 es— -

tanitó egyházé ; már pedig ennek lényeges részét a pápa 
képozi, tehát szükséges, hogy a zsinat által meghatározott 
tan egyszersmind az ő tana is legyen. Más részről azonban 
ő nem szavaz csak és járul hozzá mint a többi püspökök, ő 
ezeknek feje, monarchája, ő a legfőbb bíró, souverain, és 
mint ilyen fensőbb tekintélylyel itéli meg a zsinat tanait és 
tulajdonképén ez tesz annyit, mint megerősíteni a zsinat ha-
tározatait, reájok nyomni a pecsétet és megadni nekik a 
legfőbb hatalom szentesítését. Továbbá a concilium nem 
csak tanokat határoz meg, hanem törvényeket is hoz és pe-
dig az egész egyházra nézve kötelezőket; már pedig a pápa 
a legfőbb törvényhozó és igy az egyházban nem létezhetik 
törvény, mely általa nem volna sanctionálva. 

Igaz, hogy a conciliumban a püspökök is a hitnek 
birái és valódi törvényhozók ; ők nem tanácsosok csak, ha-
nem magasztos és isteni tisztkedésőknél fogva tantekintély-
lyel és törvényhozói hatalommal birnak. De más részt a 
pápa legfőbb törvényhozó levén egész teljében bírja azon 
ha ta lmat , melyet a püspökök csak részben b i rnak , és 
igy hozzá tartozik azok határozatait megerősíteni, szen-
tesíteni. 

r 
Es csakugyan ez történik is. A századok folyamában 

az első niceai zsinattól egész a trientiig mindenkor a pápák 
erősítették meg e tiszteletreméltó gyülekezetekot. Bizonyítja 
ezt X. Leo pápa a laterani zsinatban : Consuevorunt anti-
quorum conciliorum patres, pro eorum, quae in suis conciliis 
gesta fuerunt, corroboratione a Romano Pontifice subseri-
ptionem approbationemque humiliter petere et obtinere, 
prout in Nicaena et Ephesina, et Chalcedonensi et VI. Con-
stantinopolitana et VII . eadem Nicaena synodo, earunque 
gestis manifeste collegitur. 

Ilyen a pápa és a concilium közötti viszony, ily szép 
és ősszhangzó a kath. hierarchia : a püspökök álá vannak 
vetve a pápának, ki azoknak feje, monarchája és velők kor-
mányozza a kath. világot. Ezen egység párat lan fénynyel 
fog felragyogni a jövő zsinaton. Talán soha, mióta a katho-
licismus létezik, nem volt a clerus minden rétegének egy-
sége oly tökéletes, a püspökök tán soha sem voltak oly szo-
rosan fűzve a pápához, a különféle nemzetek egyházai tán 
soha sem voltak a kath. egység központjával oly bensőlog 
egybekötve. Es ezen egység még tökélesülni, befejezettebb 
fog lenni a jövö zsinaton. Kétségkívül a legmélyebb, legne-
hezebb, legkülönbözőbb kérdések megfejtése teendi tárgyát ; 
ezek a legnagyobb szabadsággal lesznek megvitatva a világ 
m'nden részéről, minden égaljról, minden nemzetből érke-
zendő püspökök által. Támadhatnak ugyan különféle néze-
tek, vélemények, sőt szükségkép támadni is fognak, de 
végre minden különbség egy nagy öszhangzattá fog össze-
olvadni, és minden szív, minden lélek és értelem egy szóban 
fog nyilatkozni, tudnillik az igazság szavában, melyet a ke-
reszténység legfőbb papja fog kimondani a kath. világ tap-
sai közt. Tegyük föl, hogy ugyanazon időben, midőn Ro-
mában a zsinat leend együtt, Londonban vagy Berlinben 
prot. zsinat ülne össze, hol együttlennének a reformatio ezer-
nyi sectái. Elképzelhetnők-e, hogy három minister valamely 
felekezetből három kérdés fölött meg tudna egyezni ? Alig-
ha. Érdekes volna a szabad-gondolkozók gyülekezetét is 
látni : valljon tekinthetnének-e ezek nevetés nélkül egy-

másra. Ebből az következik: hogy a kath. egység gyönyö-
rű, hasonlithatbatlan tünemény, de mindenek fölött isteni 
jelenség. Az mintegy pecsétje Istennek, jellege isteniségé-
nok ; vaknak kell lennie, a ki ezt nem látja. 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
r 

PECS, mártius-lió. Elárvult megyénk u j püspököt s 
főpásztort nyert K o v á c s Zsigmond ő méltóságában. Tisz-
telet a magyar kormánynak, if jú s jeles erőket alkalmaz e 
fontos tisztre. U j püspökünkben Szepesy aranykorát lá t juk 
felvirradni, hisz ő is a halhatatlan nagy püspök alatt volt jelos 
tanuló s annak hő tisztelője, hisszük, hogy Szepesy magas 
intentioit érvényesíteni törekedendik s Pécsmegyét a tudomá-
nyosság s jelesség azon színvonalára emelendi, melylyel 
hajdan dicsekedhetett. Hisszük, hogy megyénk uj őran-
gyala, itt, hol hajdani tanárai, iskolatársai, tisztelői s isme-
rősei nagy számmal vannak, otthonosnak fogja érezni ma-
gát, és oly örömmel sietend körünkbe, a minővel mi vá r juk . 

Pécs a legkatholikusabb városok egyike, ünnepélyesen 
kimondotta a közösiskolákat azaz : hogy itt is csak néhány 
egyén törekedett e vívmányt létesíteni, tud tunkkal a képvi-
selő testülethez tartozó papi egyének nem jelentek meg az 
illető gyűlésen, pedig a moghivó jegyen a felveendő tá rgyak 
eleve kiszoktak jelöltetni *). Legconiicumabb pedig az hogy 
egy ez ügyérti olőharczos azonnal közzé tette e vivmányt a 
pécsi lapokban, kijelentvén : hogy künn nagy s sötét kőd 
volt, de bont a teremben világosság.**) 

Midőn egy ismerős képviselő urnák azt mondám : 
hogyan létesíthették ezen közösiskolákat, hisz igy ezután 
a pécsi elemi tanodára zsidó, protestáns sat. pályázhat, 
holott tanodáinkban egy zsidó sincs, protestáns padig 1—2, 
azt felelte: mi mindennek, mi szabad, barátai vagyunk . 
Auch gut. 

A szegény „Notre Dame" intézetre pedig ráfogják, 
hogy Irányi megválasztatásáért imádkoznak, pedig csak 
annyi igaz, hogy Irányi iskolai visitatioja alkalmával elő-
készületeket tettek, de valljon van-e ezen urnák joga az 
iskolákat egész comitéval látogatni ? Ugy tudjuk, hogy 
csakis azon iskolákat szerencséltette, hol sympáthiara vélt 
találni. Igen, egy elemi tanitó, kit egy év előtt a mostani 
kormány mások mellőzése mellett mint 3-dik jelöltet e szép 
állásra kinevezett, most szívvel lélekkel kormányelleni; 
szép hála. Megyénkben is gondolkoznak egy megyei köz-
löny mi módoni létesitésén ; bevárjuk u j püspökünk atyai 
intézkedését. F t . szerkesztő urat pedig a mily örömmel ál-
doztuk föl in illo tempore a fővárosnak, hogy a közös hazá-
nak szentelhesse erejét, oly örömmel vár juk ismét haza, 
hogy megyénknek éljen. 

*) Ugy hallottuk, hogy ez alkalommalnem igy történt. Sajátságos 
kétségkívül, hogy ép ilyenkor máshol sem volt jelen a papság. 

Szerk. 
**) Az a különös, hogy akadt ember, ki ezen határozatot a M. Ál-

lamnak megirta, a papság pedig semmit sem tudott, csak mint a kápt. 
helynök ur mondja szép levelében, a M. Államból értesült ő is. Szerk. 
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NAG Y-VÁR AD, mar. 4-én. A mily szokatlan ép oly 
megható jelenetnek voltunk tanúi e hó 2-án, midőn feled-
hetlen emlékű kegyes főpásztorunk S z a n i s z l ó Ferencz ő 
excltiajánál tevők ünnepélyes bucsu-látogatásunkat. Ki 
birná leirni az érzékeny sziv-inditó jelenetet ? Noha már 
több napok óta köztudomásu dolog volt, hogy ő exclja fő-
pásztori méltóságáról lemondván, körünkből eltávozik, és 
igy a szomorú valóra számolánk, mégis nehéz szivvel, elfo-
gult lélekkol gondolánk és nézénk azon pillanat elé, me-
lyen ezen fájdalmas jelenet bekövetkezendő va la : hogy meg 
kell válnunk apostoli buzgalmu azon kegyes főpásztorunk-
tól, ki a mi egyházi megyénknek ily neház s terhes idők-
ben igazán bölcs vezére, lelkes atyja, páratlan jótévője, 
védő angyala volt 18 éven át. Ennyi tulajdonok, mind meg 
annyi okok, melyek miatt, nem csoda ha keblünk érzelmeit 
könyek pa takja által tolmácsolok, érezvén, tudván, mily 
nagy a veszteség mely bennünket általában is egyenként 
ér t . Ezen ünnepies pillanatban Swarczel Fer . ő nsga volt, 
k i elborult lelkünk érzelmeit remek beszédben tolmácsolá, 
mondván : hogy neki jutot t ezen szomorú feladat, miszerént 
a mindenki által szive mélyéből szeretett, érdemdús főpász-
torától végbucsut vegyen, kit valóban az Isten különös 
gondviselése és kegye emelt e magasztos polczra, a nagy-
váradi megye püspöki székébe: mert, mint maga irá bucsu 
körlevelében, egész életében nem volt egyéb óhajtása mint 
Istennek a magányban szolgálni, kinek szolgálni már ma-
gában annyi, mint uralkodni és pedig Istennel ural-
kodni, kinek akara ta egy iránt teljesíttetik égben és 
földön. Most tehát saját kérelmére szentséges atyánk IX. 
Pius által feloldatván szent hivatásától teljesedik, szent égi 
vágya az ő örömére, de a mi sziv fá jdalmunkra, mert ma-
gányba vonulva Istenének társaságában élvezi a lelki öröm 
boldogságát a földön, itt hagyva minket magunkra a világ 
bajai áramlatának ki téve; de vigasztal azon remény, hogy 
szeretett híveiért, kiknek üdvét szivén viselte mindenkor, 
imádkozni fog ezután is, hogy Isten ő szentsége az ő bő ke-
gyét és áldását tőlünk meg ne vonja. 

Ily érzelmektől áthatva hallók kegyes főpásztorunk 
utolsó szavait, a szent szavakat : Dicsértesték a Jézus Krisz-
tus, ez igékkel, mond, kezdettem el püspöki hivatásomat, 
ezzel fejezem is azt be. Istennek dicsőség most és mind 
örökké. E vég alkalommal hozzánk intézett szavai által 
köszönetet rebegett a káp ta lannak , főleg a vicariusnak 
Swarczel Fer . ő ngnak az ő ernyedetlen közremüdéséért, 
melylyel őtet súlyos betegségében mindenkor kész volt 
nem tekintve saját aggkorát s beteges voltát, helyettesí-
teni a legmegelőzőbb buzgósággal ; ugy az alsóbb rendű 
papságnak, kik az ő szent hivatásuk hiv teljesitése által 
segéd kezet nyúj tot tak a hivek lelki üdvét előmozdítani : s 
kiválólag ajánlá, hogy valamint eddig, ugy ezután is hiven 
teljesítsék szent isteni kötelmeiket, nevezetesen : az u j püs-
pök iránti tartozó készséges hódolatukat s fiúi tiszteletüket, 
mert az által öregbedik az ő lelki öröme, ha liallandja a mi 
Isten szerénti hivségünket és buzgóságunkat az ő jövendő 
utóda iránt. Végre szivünkre köté az imádságot, mert tud-
juk, hogy csak is Istentöl a minden jók kútfejétől, kitől 
függ éltünk minden pillanata, várhatunk teljes örömet, jó-
létet, jó kimúlást s örök boldogságot, s mind ezekhez áldását 

adta. Elindulásakor a vaspályán érzékeny bucsut vett azon 
nagy számú sokaságtól, mely a zordon idő daczára oda 
sereglett, hogy még egyszer láthassák az Ő életüket, bol-
dogságukat előmozditó, ápoló kegyes a tyjokat : ez alkalom-
mal Istentől áldást kért ő exlcja a fejedelmi párra, édes 
hazánkra, a megyére, különösen Nagyvárad városára, mely-
nek polgárait, kiknek kedves körében tölte mint főpásztor 
éltének legfontosabb időszakát, feledni nem fogja, mire han-
gos zokogásba tört ki a polgárság, ő pedig a feledhetlen, a 
kegyes távozott. 

ALGÍR. (Vége.) Mekkora legyen ezen adomány ? Ezt , 
asszonyaim, egészen önökre bizom. Nem akarom, határozott 
számot kijelelve, korlátozni azok bőkezűségét, kik azon 
szerencsés helyzetben vannak, hogy midőn alamizsnát ad-
nak, nem kell számvetéshez folyamodniok ; de még kevesbbé 
akarom kizárni a szegény anyát, kinek kevés fillérei nem 
volnának talán elégségesek arra, hogy megadhassa az évi 
összeget, melyet meghatározandnék. A fájdalmak melyek 
az anyasággal születnek, nem kizárólagosan a gazdagsággal 
j á rnak és aranynyal fel nem mérhetők. Hány munkásosz-
tályu anya, mint megannyi búslakodó Monica siránkozik 
éjj-nappal gyermeke megromlott erkölcsei fölött, ki remé-
nyeit megsemmisítette ! Oh az ő helyők is Hippóban és Ta-
gasteban van ! Adjanak keveset, ad ják csak az evangeliomi 
özvegy áldott fillérét. Mi gyermekeikért szintazon buzgó-
sággal fogunk esedezni, mint a tehetős gazdag fiáért, az 
egyenlőség és testvériság azon valódi szellemében, melyet 
Jézus Krisztuson kivül soha sehol sem ismertek. 

A czél, melyre az egybegyüjthető összegeket szántam, 
meg vagyok győződve, csak annál édesebbé teendi az ala-
mizsnálkodást, melyet kérek. Szándékom évi adományaik-
ból megyém számtalan elhagyott árváit táplálni, ruházni, 
lakhelyezni, erkölcsösiteni, oktatni. Keresztény anyákhoz 
árvákról szólni nem-e annyi, mint őket már is megnyerni, 
részvétre inditani ? 

Hippó vidékén arab és israelita gyermekek árvaháza 
van keletkezőben. Kormányzatát a sioni „Mi-Asszonyunk" 
buzgó szerzetesnőire óhajtóm bizni. Kire bizhatnám inkább 
mint önökre, ennek védnökségét? — A mi a figyermekek 
árva-intézetét illeti, melyet Tagasteban már felállítottam : 
ennek gyarapithatását és nagyobbitását is önöktől várom. 

Nemsokára, egy külön levélben, kifejezendem önöknek 
a reményeket, melyeket e szegény gyermekekből meritek, 
kiket a gondviselés reánk hagy, s kiket kérem, hogy elfo-
gadjanak. Ezek azok kiváltkép (nem akarom mondani, hogy 
egyedül) kik által Algírból valódi franczia földet, azaz ke-
resztényt és polgárosultat alkotandunk. 

Jelenleg csak arra szorítkozom, hogy figyelmeztessem 
önöket, hogy a jótékonyság állandó s közösniüve, melyre fel-
hívom, mennyire megfelő társulatuk czéljának. 

Az ima föl ér az égbe; de nem félek kimondani, hogy 
az alamizsna még inkább. Ha tehát, ker. anyák, azon öntu-
datot ápolhatják magokban, hogy benszülött árváink néhá-
nyának élete fentartásához járul tak, s hogy többek közö-
lök, hála önöknek, a jámborság, becsületesség és hit azon 
elemeiben részesittethettek, melyeket szüleik nem ismertek : 
oh higyjék el nekem, igen hathatósak leendnek Isten előtt 
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s bizfos kilátással könyörgendhetnek saját gyermekeikért ! 
Isten önök adósa leend, mert írva van : „Quodcunquo fece-
ritis uni ex his minimis, mihi fecistis." 

Ismerik önök azen megható szavakat, melyeket ama 
nagy szent püspök, kinek sz. Monica fájdalmait siránkozva 
panaszlá, egykor mondott : „Bátorság, bátorság, kiálta fel sz. 
Ambrus, lehetetlen, hogy ennyi könyök gyermeke elvesz-
szen !" Hadd mond jam tehát, csekélyebb tekintélylyel ugyan 
de nem csekélyebb meggyőződéssel : Keresztény anyák, ha 
alamizsnálkodandnak, alamizsnáik gyermeke nem fog 
elveszni.Levelem tartalmát a következőkben foglalom egybe : 

1. A keresztény anyák társulatának két szentélyt adok 
át az egyiket Tagasteban, a másikat Hippóban. 

2. Ezen szentélyek mindegyikében az év minden nap-
ján mondandó egy-egy szentmisét alapitok mindenkorra. 
Az ott alkalmazott egy-egy áldozár a hivek egyéb ajánla-
tait s külön kérelmeit is elfogadandja és teljesitendi. 

3. Megnyitom a szomorgó anyáknak mindazon bucsu-
kincseket, melyekot az egyház feje rendelkezésemre adott ; 
hogy azokból élő vagy elhalt gyermekeik számára a ma-
laszt és üdv gyümölcseit szedjék. 

4. A keresztény anyák védnöksége alatt egy arab és 
héber árvaleány intézetet alapitok ; s ugyanazok védnök-
sége alá helyezem a fiárvaintézetet is, melyet Tagasteban 
már létesitettem. 

5. Minden a tagastei és hippói szentélyek és árvahá-
zakra vonatkozó érdelcesb tudni való a keresztényanyák 
évkönyvei utján, avagy, ha kívánatosnak mutatkozandik, 
külön lap által, híven közöltetni fog. 

6. Az elősorolt jótéteményekbeni részesülhetésre kettő 
szükséges : bekebleztetni, hacsak lehetséges, t- Ratisbonne 
atya társulatába ; továbbá minden évben valamely összeget 
beküldeni, mely árvaházaim szükségleteire fordittatik. 

Ime czélba vett müvem. Önökön áll ezt, asszonyaim, 
elfogadni és terjeszteni ; Istenen pedig megvédeni és meg-
áldani. Barthélémy Félix Constantine — hippói püspök. 

E felhívással kapcsolatban Ratisbonne atya „a Sioni 
Mi-Asszonyunk" társulatának főnöke, a következő körle-
velet intézte nevezett társulat helyi igazgatóihoz és elnök-
nőihez : 

„A keresztény anyák, kik állhatatos ima és szent bi-
zalomban egyesülvék : rokonszenves hálával üdvözlendik az 
eszmét, melyet Isten szentlelke Constantine — hippói ft. 
püspökben koltett. 

Mily szivreható távlat nyit tat ik meg általa társula-
tunkra nézve ! 

Két tisztes szentélynok megnyitása, melyekben min-
dennap áldozat mutattat ik be a társulati anyák szándéka 
szerént ; a kettős hódolat, melylyel sz. Monica az egyh. egyik 
legnagyobb püspöke- és doctorának dicső anyja megtisz-
teltetik ; gazdag bucsuk, melyek naponta az élők és holtak 
javára fordíttatnak ; s végre a jótékonyság, mely a szegény 
elhagyott árvák sokaságának javára alapittatik : azon be-
cses malasztok, melyek ezentúl közös imáink értékét és 
hatályát növelendvén társulatunkat gazdagíthatják. 

A hippói és tagastei szentélyek visszaállítása nemcsak 
franczia hanem kiválólag katholikus vállalat, melyet a 
szentatya megáldott s mely méltó, hogy „a Sioni szeplőt-

len szent Szűz" hathatós pártfogása alatt minél inkább ter 
jedjen. Szivünk boldog sejtelmekben áradoz, midőn sz. 
Ágoston bölcsőjére gondolunk, kit a Gondviselés a végre 
látszik a ker. anyák szeretetébe ajánlani, hogy annak tisz-
telete mintegy csirává legyen, melyből az Ágostonok soka-
sága haj tván elő a hit felébresztessék s elterjedjen ismét az 
evangeliom, azon, a keresztény emlékek- és reményekben 
oly gazdag földön. 

Nem adtunk egyebet a főt. püspök jámbor nyilatko-
zataihoz mint azt, hogy nagy és szép gondolatát valameny-
nyi társulatinak a legélénkebben ajánl juk. 

Reméljük, hogy a helyi társulatok igazgatói, az illető 
Ordinarius engedélye mellett sziveskedendnek „az anyák 
gyűlésén," ez iratot felolvasni. 

Hasznos és kívánatos lenne, hogy az elnöknök avagy 
egyike az asszonyságoknak, magok vállalkoznának a kö-
nyöradományok beszedésére és Constantine-bai elküldésére. 
Az Áfrikávali közlekedés semmi nehézséggel sem jár . 
Egyébiránt az adományokat itt Párisban „a Sioni Mi-Asz-
szonyunknál" is szivesen fogadjuk s minden levonás nélkül 
azonnal Constantine-hoz fogjuk juttatni. Ratisbonne a Sioni 
Mi-Asszonyunk" főnöke. 

P L O E S T (Oláhország) február 28-án. Az emberben 
mint minden állatban önszeretet nagy mértékben lakik, a 
természetnek ezen kétértelmű ajándéka, mely a szerént a 
mint irányoztatik, vagy segédünk lehet minden jóra, vagy 
vezetőnk minden gonoszra : fölemelhet az Istenség nagy 
gondolatában, de el is sülyeszthet az értelmi s erkölcsi téve-
lyek- s bűnös szonvodélyekben. Legelső, a mit e részben 
tennünk kell : meghódolás az egyháznak, melyet a gondvi-
selés a föld végső határáig kiterjesztett, mely a szeretet 
tiszta hevével karolja fel a népeket, nemzeteket s mutat ja 
az örök üdvösség ösvényét mindeneknek. Kívüle a szellem-
nek az anyag, a szabadságnak az önkény feletti uralma 
nem talál menhelyet s oltalmat ; a pillanatnyi indulatok, s 
az igen sokszor rosszul értett önszeretet sugalmai az em-
berre sötétséget hoznak, s oda juta t ják, mikép az igazság 
elnyomásából üdvét remélje. Igazolja ezt az ájtatosság 
szent falai közt okulást s vigaszt nem keresőknek a jó s 
rosz közötti ingadozása, szemlélhetővé teszi, főkép az egy-
ház kebeléből kiváló hitfelekezeteknél, az erkölcsi törvé-
nyek napról napra alább szálló érvényesülése. 

A természet adományaiban bővelkedő román vidéke-
ken, a mindenben hátra maradott országon, a túlnyomó 
többséggel keleti egyházhoz tartozó nemzetnél, mig a fel-
sőbb osztályúak s jelesbek a szellemi ébredés kezdeténél, 
az átalakulási korszak induló pontjánál az egyház őrködő 
vezérlete alól lassanként kinövik magukat , s tudományos 
törekvéseik mezején az igazság s erény vesztére inkább, 
mint a népek boldogitására s az emberiség nemesítésére te-
remnek eredmények : addig a nagyobb tömegnél, a sors 
alacsonságában semmi élet, semmi egyesülés, semmi hala-
dás som észlelhető, a mozdulatlanság, pangás zátonyán, ér-
telmi fejletlenségben állati ingerektől vezettetnek, mig a 
városok örvendve a jólétnek, a tevékenység ezerfélesége, a 
vagyon-kereset áramlásai, a jobb helyzet utáni örök éber 
törekvés által az érdek elfogultságába sodortatnak : addig 



egyéb községek meddők, minden nagy iránt eltompult érze-
tüek, a veszendő élet ismeretén és kivánságán tul nem ter-
jeszkednek. A kereszténység istenségének hatása meggyen-
gült, a jótétemény szokása elfelejtető annak értékét ; az 
evangelium tanitmánya, mely a világot újra teremté, érzé-
ketlenek- s lanyhákra talál mindenütt. Mennyi lelkek huny-
nak le s dőlnek homályba ; mennyien, el nem jutván a ma-
gasztos leszármazás s rendeltetésük üdvös tudatára, semmi 
feladatúnak sem tekintetik éltük folyamát ; mennyinél, 
még azon állásban is, hol az életnek érdeket csak egy köl-
csönözhet : az Isten dicsőségének előmozdítása, a mulandó 
haszon ösztöne erösebb mint az ég szeretete, a jellem gyen-
geség s félelem nagyobb, mint a törekvés Krisztus életét 
magasabb fokon követni. Hit őrei erőtlenségbe sülyedve 
meg szűntek lenni magasztos fogalom s kegyelet tárgya, 
nevök elveszté varázs erejét a hivek kebelében. 

Ily szomorú jelenetek közepett, ennyi sötét alakok-
kal szemben, a természetnek a megszokott roszlioz ily erős 
ragaszkodásánál százan meg ezeren tekintenek maguk kö-
rül forró sóvárgással keresnek cgylelket, mely szives legyen 
saját elfogultságát felfüggeszteni, hogy övék által érdekel-
tessék, óhajtanak egy jolihletett egyént, k i szellemi s er-
kölcsi tulnyomosságot hozva magával és erős leküzdené 
azon irányzatokat, melyek a népek mozgalmait intézik, 
megszilárdítaná a hitországát, melyet a pokol minden orő-
ködéssel megtörni igyekszik, oltana erkölcsöt a sokaságba 
s átvezetné a romlott eszmék uralma alól a keresztény elvek 
zászlójához. — A láthatár, melyen az erkölcsi újjászüle-
tés jeleinek feltűnését vár juk, talán még sokáig homály-
ba merül, talán még több évek múlnak el s mi min-
dig a gyászos képek ellen viaskodxmk, vérző szívvel s nehéz 
kebellel nézzük a jobbak elszéditését, mint tanulják el egy-
másnak rosz tulajdonságait, mint hull veszélybe annyi ön-
feledettt, mint ömlik el a méreg egész teljében s mételyez-
tetik meg a nép legvégső tagjaiban ; erőszakos eszmeváltozá-
soknak kell történni, mielőbb szebb reményekre csak gon-
dolni is lehetne ; a visszaélések nagy javításának beállani, 
hogy az isteni jogok s parancsok kiemelkedjenek a romok-
ból, hová temettettek, s diadalomra jussanak a bágyadságon, 
melyet a közönyösség a lelkismeretben okozott. A bajokon 
segíteni, a lelkekbe jobb gondolatot önteni, rendet teremteni, 
a tömeget kiemelni a sülyedésből, hová századok biine s 
nyomora ejtette, nehéz dolog, a siker lassú. De nem csügge-
dünk, a haldokló szellem fölébred még s uj életet hoz maj-
dan feleink elárvult sorába ; uj korszak nyiland, a boldogító 
fordulat öröme mindenkit fölemelend, Isten kegyelme gya-
rapitandja a nagy ügynek szolgáit számban s malasztban, 
s nem leend hiánya férfias lélek és erőnek a keresztény buz-
galom szélesebb határkörében, a vallás közérzületének ked-
vezőbb nyilvánulásánál s számosabban avattatnak majd be 
e részeken is Krisztus religiojába. 

Reményünket még is a jobb jövendő iránt nem a kö-
zelebbi időben ide származott olasz szerzetesekhez kötjük, 
nem bennök látjuk ama férfiakat, kik annyira fontos ügy 
körüli eszmét a megvalósitáshoz közelebb vezessék, a nagy 
szellemi s lelki átváltozásokat eredményezzék. Legyen, hogy 
ők egyebütt vivott szent küzdelemben sikerrel léptek föl, s 
a nép őszinte ragaszkodással az egyház áldó méltányosság-

gal viseltetett irántok ; legyen, hogy tenni s hatni jelenleg 
is van gondolatjuk, szivökben van szent érzemény hiven 
szolgálni az érdeknek ; legyen, hogy ők Isten félelmében 
élnek s mindenben, a mit tesznek a lolkismeret által vezé-
reltetnek s éltük kifogástalan : de a valláshirdetés magasz-
tos kötelességének megfelelni, a hit áldásait meghonositani, 
az egyháznak biztosságot szerezni mennyire elégségesek, a 
tényekből, melyek szemeink előtt kibontakoznak, meggyő-
ződést meríthetünk. A religio főeleme s iránya a szabadel-
vüség levén, nem tűr kényszert, üdvös hatásának egyedüli 
biztos eszköze és utja az önkénytos meggyőződés, e meggyő-
ződés pedig nem hathat be az emberi értelembe, ha csak 
egy felvilágosodott értelem nem nyitja meg előtte aj taját . Ha 
nem is mondanánk, magától értetődik, hogy magyar-német 
kath. községeinknél : a jó ügy elömozditására csak azok 
folyhatnak be hathatósan, kik a jobb vélemények magvait 
azok nyelvén hintegetik, kiknek ajkaikról is az erény zen-
gedez lo, s a nép jobbjai vágygyal csüggnek jámbor igéiken ; 
hogy a vallási viszonyok itteni átalakulása szellemeket igényel, 
melyek győzedelmes hatalmat kifejtve a zajongó szenvedé-
lyeket leküzdjék, azokat újra teremtés által hallgatásra bir-
ják, a nép hosszú sovárgásait kielégitsék, aggodalmas keb-
leknek reményt adjanak. Az olasz szerzetesek el, nem sa-
játítván a szükséges nyelveket, oknyomozó fejtegetések által 
nem eszközölhetvén meggyőződést, nem hathatván felvilá-
gositólag öveikre, kiknél az evangélium hirdetésének s el-
fogadásának amugyis oly roppant akadályai vannak, nem 
mintha minden jobb érzelmet az igazság elfogadására nél-
külöznének, hanem mivel megszokták már soha az észszerű 
után indulni, hanem csak az érzékek után. Az olasz szerze-
tesek, mondom, legyenek bár mily tehotségüek, gyakorlati 
tevékenységük terméketlenül maradva, még a munka körből 
is, mely lelkük életeleme, s melyben a vallás ugy, mint az 
apáinkról reánk szállott, általuk a következő nemzedékre 
átörökitendő volna, kiszoritnak ; az ugynevezott közvéle-
mény, moly még a legfényesebb érdemeket sem hagyja bán-
tatlanul, ellenük is forduland és ők a tisztelet helyett majdan 
mélységes szánalommal tekintetnek. 

Vajha ne találkoznánk annyi okokkal, melyek lel-
künkre erőltetik a sötét sejtelmet, hogy midőn annyi kap-
csok kötik össze a jámbort a többiekkel, annyi félelmes té-
nyek veszik köröl, gondolkozására hassanak, magukkal 
ragadják, lokismeretét erőszakolják, midőn az ellen minden 
helyen loselkedik s magához édesget csábitó s ingerlő sza-
vakkal, melyek eltántorítják a gyengébb szivet ; nem lévén 
ellensúlyozás sem megkettöztetése a buzgalom és tevékeny-
ségnek a fenyegetett vallás védelmére, nyelvükhöz és szo-
kásaikhoz szilárdan fűződő hitrokonaink ösztönszerűleg hó-
dolnak meg nyelvükön beszélő más vallású tekintélyeknek 
és mint kevesbbé önálló Ítélettel b!ró emberek ezek Ígérete 
alól nem is szabadulhatván, oda engedik magukat vitetni, 
hová azok akar ják. 

A mint az olasz szerzetesektől, ugy azon növelde- s 
tanintézettől som várhatunk a közel jövőben sokat, melyet 
kegyes püspökünk e honban, de székhelyétől messze távol-
ban, emelni czélba vett. 

(Vége köv.) 
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VEGYESEK. 
— F. hó 9-ën a kegyelet megható ünnepélyének vol-

tunk szerencsés részesei. Ekkor tisztelgett tudnillik a pécs-
egyházmegyei, 18 taghói álló küldöttség kegyelmesen kine-
vezett püspökénél, K o v á c s Zsigmond ö mlgánál. Minden 
osztály, minden vidék képviselve volt ; S1 a b y Ferencz 
káptalani helyettes ö nsga tolmácsolta a kinevezés általi 
örvendetes meglepetést, a megyének hűségét, ragaszkodá-
sát ; tolmácsolta a nála minden alkalomkor megszokott biz-
tossággal, ékesség- és emelkedettséggel. A szivböl fakadt 
éljenekkel kisért üdvözlő beszéd után ő mlga, kegyeskedett 
válaszolni ; mélyen átérzett szavaiban a myrtus a pálmával 
egyesült, gyönyörű szavakban előlegesen mintegy eljegyez-
vén magát a megyének és ecsetelvén a kézséget is, mely 
lyel magas sorsa hivatását önfeláldozólag is igyekvendik 
teljesiteni. Ezután bemutattatván magának a küldöttség 
tagjait mindegyikkel kegyteljesen méltóztatott társalogni. 
Hogy vendégszeretetét is bőven méltóztatott a küldöttség-
gel éreztetni, leginkább azért jegyezzük meg, hogy al-
kalmunk legyen fölemliteni, miszerént ő mlga a küldöttség 
iránti megtisztelő hajlamának mintegy ujabb zálogául 
mélt. L i p o v n i c z k y István, nagyváradi püspök urnák, 
S z a b ó Imre, miniszterialis tanácsnok ő mlgának és G ö n-
d ö c s Benedek apát ő ngának jelenlétével is emelte e nap 
jelentőségét, melyen nyájas leereszkedésével kellemesen le-
bilincselte a küldöttség érzületét. 

— H a u 1 i k bibornok ő eminontiája terjedelmes böjti 
körlevelet bocsátott ki az oktatás ügyében; részleteket köz-
lendünk. 

— Dr. M a s t, a rottenburgi papnöveldei igazgató, 
kit az ottaui püspök hivatalától elmozdított, a szentszék 
Ítélete által teljesen igazoltatott, és a szentatya őt a conci-
lium consultorává nevezte ki azon osztályba, mely az egy-
ház-politikai kérdésekkel foglalkozik Reisach bibornok el-
nöklete alatt. 

— A münsteri tanuló ifjúság elfogadta a bonni ifjú-
ság által indítványozott és szerkesztett föliratot a szent-
atyához, és elhatározta, hogy pénzgyüjtést fog rendezni, 
melyből a secunditia emlékére kath. templom fog építtetni 
Greifswaldban, hol a kath. községnek majdnem kétharmada 
kath. tanulókból alakul. 

— Aachenban és a tartomány többi városaiban peti-
tiok köröztetnek a felekezotnélküli iskolák ellen ; a lakosok 
nagy többsége szívesen jegyzi magát alá. 

— A neuenburgi reformátor, dr. Buisson, Genfbe 
ment, hogy ott is tartson előadásokat az u j szabad keresz-
ténységről. A neuenburgi reform-egyletnek jelmondata, 
programmja ez : „Mi egyházat akarunk, de papság nélkül ; 
vallást, de katechismus nélkül ; cultust mysteriumok, er-
kölcstant theologia,Istent rendszer nélkül ;" hozzátehetnék : 
agyvelőt ész nélkül, mely, ugy látszik, a nagy bölcseknél 
igen otthonos. 

— A Bonifacius-egyletnek elnöksége fölhívást bocsá-
tott ki, hogy a szentatya aranymiséje alkalmából missiok 
alapíttassanak a diasporában, vagy is oly helyeken, hol a 
katholikusok más vallásúak közt templom, iskola és lelki-
pásztor nélkül vaunak. Az ezen czélra összeadott összegből 
„Pius-alapitvány" fog szerveztetni és a nevezett czélra for-
díttatni. 

— A bambergi polgármester nyilvános lapokban tesz 
bizonyságot arról, hogy az érsekmegyei papság igen emelte 
az oktatásügyet. „Kénytelenittetem ekkép, mondja, ezen 
derék clerust oltalmazni az ellene szórt rágalmak és táma-
dások ellen, mert nálunk még nagy tiszteletben áll a pap, 
mint jótevője és barát ja az iskolának, minőnek mindenkor 
tanúsította magát." Igy van ez nálunk is, de szószóló azért 
nem találkozik. 

— A freiburgi egyházi hatóság dr. Martin hittan-
könyvét akarta behozni a középiskolába, és ezt be is jelen-
tette az iskolai főtanácsnak. Ezaz tk ivánta , hogyanevezett 
könyv, terjesztetnék elébe jóváhagyás végett, természetes, 
ezt az ordinariatus nem tette. A főtanács tehát neki állott, 
és Martin könyvét eltiltotta mindazon egyházi tanitóknak, 
kik eddig azt vezérfonalul használták, még pedig azon fe-
nyegetéssel, hogy ellenkező esetben az iskola előlök elzárat-
nék. Itt is megelőzi a hatalom a jogot és jól értik a confes-
siok önkormányzatát. 

— Az innsbrucki polgármester Rapp lemondott hiva-
taláról nem akarván az iskola felügyeletet elrendelő törvény 
végrehajtásában részt venni. A főpásztor pedig megpa-
rancsolta az espereseknek, hogy az iskolai fölügyeletet ugy 
vigyék mint eddig, az iskolaügyre vonntkozó iratokat ne 
adják ki, és az uj iskola-felügyelökkel semmi hivatalos 
érintkezésbe se ereszkedjenek. A brixeni herczeg-püspök 
szintén megtiltja papjainak valamely állást elvállalni az uj 
iskola-fölügyeleti hatóságnál. 

— A bajor kath. lapok figyelmeztetik a clerust, az u j 
iskola törvény által alkotott helyzetben ovakodjanak elfo-
gadni oly tisztet, mely papi állásukkal ellenkezik, és di-
recte vagy indirecte annak eszközlésére vagy jmegszilárdi-
tására közreműködést foglal magában. Valóban szeretnénk 
ha eldöntetnék, mi a teendő, mi czélszerübb ily körülmé-
nyek közt? egyszerűen visszavonulni és igy demonstrálni 
az elv mellett, hogy az egyháznak nem tetszhetik a közös 
iskola ? vagy a még igy is kínálkozó tért, alkalmat fölhasz-
nálva tenni annyi jót, a mennyit lehet és tán még több ro-
szat megakadályozni ? 

— Mit ki nem gondolnak egy lap szerént a galliciai 
katholikusok ? It t is tudnillik aláírásokat gyűjtenek a szent-
atya örömünnepére; mivel azonban az igazán írni tudók 
nein igen jegyezték alá nevöket, a névgyüjtők megnyerték 
magoknak a jámborabb házi urakat, és ezek lakóikat az 
aláírásra azon fenyegetéssel kényszeritik, hogy különben 
fölmondják nekik a szállást, ha alá nem í r j ák ; és a lakók, 
mondja a lap, mivel még e földön is becsületes lakban sze-
retik tölteni napjaikat, minekelőtte menyországban kapná-
nak lakást, csak aláirják, és igy gyártatik a pápa számára 
az Album ! E botorságot az Ung. Ll. terszjeszti. 

— A brünni püspök körlevelében közli a miniszteri 
rendeletet az iskolai fölügyelet tárgyában ; meghajol a té-
nyek hatalma előtt és fölhívja az illetőket, hogy a szüksé-
séges adatokat szolgáltassák a hatóság kezéhez! 

Kegyes adakozás. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, mártius 17-én. S S . 

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.) 

I. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Valami az egyházi tanulmányokról. — 
De scholis et educationis institutis, positivae religionis cha-
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Valami az egyházi tanulmányokról. 
A ,M. Á.' jelenévi 48, 50, 52-diki számaiban 

Tiszaparti ur a czélszerübb oktatás (s mellesleg) ne-
velésről tárczaczikkez. Szerény véleményem szerént 
a tárgy minden figyelemre méltó- s korunk egyik 
égető s főkérdései közé méltán sorozandó az egyház 
és az emberiség szebb jövője érdekében. De részem-
ről az ily nagy fontosságú, kizárólagosan egyházi 
jellegi! s kényes ügy tárgyalása politikai lap hasáb-
jaira nem való, mert vagy hiányzik a nagy több-
ségben az iránta való érdekeltség, vagy a hozzászó-
lóban a kellő avatottság. 

A jámbor s tudományos papot minden jó érzésű 
keresztény szereti, óhajtja; de a megkívántató kellé-
kek hiányát a legnagyobb rész egyedül az akarat-
ban keresi s ennek tudja be, közönyös levén az ok-
tatás és nevelés módozatja iránt. Ez minket egyhá-
ziakat illet igazán. Azért szerettem volna, ha jelesb-
jeink tárgyalás alá vennék s komoly megvitatásra 
méltatnák. Mivel azonban nehéz reménytelenül várni 
oly dologban, mely igen fesziti keblünket, bocsánat, 
habár avatlan létünkre is röviden hozzászólunk, 
mig prófétát kelt az Ur Israelben. 

A czélszerübb, vagy szélesebb alapra fektetendő 
oktatás és nevelés a papnöveldékben, ugy látszik, 
igen általános és régi óhaj. Ezt eléggé bizonyitják 
a régibb és ujabb vallásos lapok hasábjain közzé 
tett sürü, egymást felváltó, talpra s nem talpra esett 
indítványok. De igy hányszor megtörténik, hogy 
az uj, szebbnél szebb tervek megkisértése lehetetle-
níti, vagy legalább korlátozza, háttérbe szorítja a 
régi törvény szentesitette, s annyira mennyire kipró-
bált tanrendszer kivitelét; és midőn lendíteni akar 
az ügyön, azt hátra löki. 

Most már tehát megszűnjünk a további indít-

ványokkal ? Éppen nem ! Igaz, hogy a mostani rend-
szer nem képes már kielégíteni a kor igényeit. Azt 
eléggé volt alkalmam magamon és másokon tapasz-
talni tizennégy éves papi pályám különféle viszo-
nyain. Azonban én nem állok oly magas színvona-
lon, hogy az egész rendszer itjjászervezése, módo-
zatja, előrajza adására hivatva érezném magamat, 
ezt intézze el egy nemzeti zsinat, csak általánosság-
ban mondom : 

Ha sikerrel akarunk lándzsát törni hitetlen 
ellenfeleinkkel, és álokoskodásaikat egész meztelen-
ségükben feltüntetni, — kell, hogy ismerjük az any-
nyira dicsőitett gyakorlati ész törvényeit és jogait, 
hogy ismerjük az embernek egész szellemi életét, 
szóval kell, hogy a philosophiai tanulmányokat se 
feddjük ki rendszerünkből. Nem is elegendő csak 
a bölcsészetet előadni, hanem a szentatyatant (pa-
trologia) is tüzetesebben kell tanítanunk a püspöki 
lyceumokban. Habár időre nézve messze esnek is a 
szent atyák a felvilágosultsággal kérkedő tizenki-
lenczedik századtól, nem állanak azért oly messze 
tőle, a mi irataikat illeti. Mik is a mai kor tévelyei 
egyebek, mint a régi tévelyek összege uj alakba 
öltöztetve s uj néven nevezve, mely alkalmasabb-
nak látszott a belső undokság leplezésére? S igy 
nekünk is csak a régi fegyvertárban, azaz a szent 
atyák irataiban kell búvárkodnunk és a feltalált 
fegyvert a mai rendszerre alkalmazni és sikeresen 
meg fogjuk dönteni a 19-dik század bálványait, mi-
ként az atyák koruk szörnyeit legyőzték. 

Ha szószékeinknek becsületet akarunk szerezni 
minden rendű rangú hallgatóság előtt, ha az Ur 
igéjét nem csak eredeti tisztaságában, hanem az őt 
méltán megillető kellemmel, természetes modorral és 
mégis imposans méltósággal akarjuk hirdetni, — na-
gyobb figyelemre kell méltatnunk a szónoklattant. E 
tekintetben is igen sokat tanulhatunk a sz. atyáktól. 

Ha szertartásainkkal hatni akarunk a hivek 
sziveire, és az áhitatosságot élénk lángra lobban-
tani, — azok történelmi fejlődését, hiterkölcstani 
titokszerü jelentését magunknak kell elébb ismer-
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nünk, hogy azokat megható épületességgel és kerek-
ded szabályossággal végezzük és magyarázhassuk. 

Ha azt akarjuk, hogy felekezeti iskoláink a 
kor igényét kielégitsék és a számos panasznak eleje 
vétessék, — akkor az iskolák igazgatóinak a neve-
léstanban és módszertanban alapos ismerettel kell 
birniok. 

Ha végre a sokakban ébredező jó szellemet to-
vább fejleszteni és az igazság utáni szomjukat a 
mennyei haza felé biztosan kalauzolni akarjuk, — 
többecskét kell magunknak Ízlelnünk az erény-gya-
korlat-tanból (ascesis). 

Igaz, mindezen tárgyak az eddigi rendszer mel-
lett is tanittattak, de csak mellékesen és felületesen, 
ugy hogy a növendékeknek vagy igen kevés, vagy 
semmi hasznuk sem volt belőle. Ily eljárás mellett 
pedig czélt tévesztünk, mert non leviores gustus, sed 
pleniores haustus szerzik meg az alapos tudományt. 

Ha tehát egy felül mindezen elősorolt tárgyak 
szükségesek, más felül pedig az eddigi rendszer tart-
hatlan, és az életben igen bajos, sokszor meg lehe-
tetlen, az intézet hiányait pótolni, czélunkat pedig 
okvetlenül el kell érnünk, — nem marad egyéb 
hátra, mint a theologiai tanfolyamat legalább 6 évre 
szabni. Némelyek szeretnék még az orvosi, gafcdá-
szati, jogi stb. tudományokat, az épitészetet tárgyal-
tatni, akkor pedig éppen 8 év kellene. 

Kihagyni vagy összeszorítani egyet mást kár 
volna. Vegyük például a biblicumot. Ez forrása és 
segédeszköze minden egyéb theologiai tantárgynak. 
Es nemcsak hogy kihagyni vagy megkurtítani nem 
lehet, hanem inkább a felett kell panaszt emelnünk, 
hogy nagyobb gonddal és helyesebb modorral nem 
tárgyaltatik. Vegyük csak annak lényeges részét az 
exegesist ; ez éppen oly szükséges, mint a falat-ke-
nyér. 150 zsoltár áll az isteni tiszteletnél rendelke-
zésünkre, és alig vétetik fel 7— 8 zsoltár magyará-
zatra. Valóban elégtelen szám, hogy a nagy fárad-
sággal betanult hermeneuticai regulák ezek elemzé-
sénél alkalmaztassanak; ha pedig nem alkalmaztat-
nak, mért adatnak elő, ha pedig elő nem adatnak, 
hogyan lehessen a szent irást érteni, magyarázni? 
Ez az oka, hogy sok pap nem tudja mit tegyen a 
breviáriummal s mert nem érti, később elveti. 

Vagy a históriát, az élet mesterét kurtitsuk 
meg, s hagyjuk „a donatistákat, nestorianusokat et 
comp, csücsülni százados sírjaikon, és csak a 19 fejű 
uj szörnynyel nézzünk szembe ?" De ha ezen szörny 
a régi „heresisek emlőin nőtt fel," mintT. ur maga is 
mondja ; ha sok fejét s megszámlálhatlan hajszálait 

a heresisek szülték; ha a maga reformatiónak nagy 
hőse, Luther Márton, számos régi tévelyt felélesz-
tett*), s ha tanai természetüknél fogva ismét a mai 
főtévelyekre, névszerént a rationalismusra, pantheis-
musra és az annyira rettegett socialismusra vezet-
nek **), s igy a régi tevélyek az ujaknak mintegy 
forrását képezik, — mellőzhetjük-e T. ur nézete 
szerént a régi heresiseket? nem kell-e inkább meg-
mutatni a növendékeknek, hogy ime! korunk ez 
vagy ama hibája itt gyökeredzik, itt ama vészthozó 
szörny, mely újra felüti fejét. Ebből ismét csak elő-
nye leend az ifjúságnak, mert tudván a tévelynek 
bölcsőjét, tudja egyszersmind azt is, hogy hol ta-
lálja fel ellene a sikeres hadi eszközt, t. i. az egy-
korú atyák irataiban. S igy innen is kiviláglik, mily 
haszonnal jár a sz. atyák tüzetesb tanulmányozása. 

E szerént tehát nem elég, hogy a tanár csak 
szárazon elmondja a tárgyat, a mint a könyvben fog-
laltatik, hanem szükséges, hogy a korkérdésekre is 
kiterjeszkedjék, az ujat a régivel összeállitsa, s igy 
a „tények mezejére" vigye át a növendéket. Ily mó-
don egyszersmind élénkséget fog kelteni a régi tárgy 
iránt, és nem kell majd attól tartani, hogy a jóaka-
ratunak is oly roppant erőfeszitésébe kerüljön „csak 
öt perczig is figyelemmel kisérni az előadást." 

Hasonlóképen a többi tárgyban sincs kihagyni 
való. Csak az előadási modor változtatandó meg. 
mint T. ur helyesen észreveszi. 

Némelyek talán nehézségeket görditenek ezen 
indítvány ellen az évek számát tekintve, t. i. hogy a 
zárt levegő és szigorú fegyelem árt az ifjúkor test-
képzésének. Mindenesetre nem megvetendő érv ez. 
Mivel azonban, mint felebb mondám, bővebb tudo-
mányra okvetlenül szert kell tennünk, és a kor igé-
nyeire tekintettel lennünk, — ugy hiszem, ha ezen 
czélt rövidebb idő alatt kívánjuk elérni, sokkal töb-
bet ártand a nagy megerőltetés, mint a 6 év. Az is 
igaz, hogy sok helyen az épület czélszerütlensége, 
szük volta miatt ez indítvány nem volna kivihető a 
nélkül, hogy néhány gyöngébb alkotású növendék 
áldozatul ne essék. Másutt tán anyagi körülmények 
állnak a tervnek útjába. De lehet ezen más módon 
segiteni. Avagy nem méltó-e, hogy az egyház leendő 
apologetáinak kiképzéseért, a hivek üdveért, és az 
anyaszentegyház felvirágoztatásáért semmi anyagi 
áldozattól vissza ne rettenjünk, hogy (a hol szüksé-

*) Lásd a pesti növ. papság „Munkálatait" 16 évfoly. 
172. 1. 

**) Müller Ernestus „Theologia morális" pag. 28. 
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ges) uj és czélszerü épületeket emeljünk és azokban 
mindent kellőleg rendezzünk el. 

Számba veendő továbbá, hogy „a világ gonosz-
ságban hever," és a gymnasium is többnyire sem 
nevelés sem oktatás tekintetében nem oldja meg fel-
adatát. Fájdalom, sok helyütt, még papi gymnasiu-
mokban is (általánosságban szólok), zérusra szállott 
alá az erkölcsi nevelés. Az oktatás szintén felette hiá-
nyos hazánkban, nem anyira a tanrendszer hiányos 
volta miatt — mert minden rendszerben van 
hiány, — hanem a rendszerek folytonos hullámzása 
és változása miatt, melynél fogva sem tanár sem ta-
nítvány nem volt képes annak netaláni előnyeit ki-
zsákmányolni, rövid levén arra az idő. S igy nehéz, 
sőt lehetetlen gyakran, rövid idő alatt sokat és jól 
végezni ott, hol az erkölcsi és tudományos alapok 
oly ingadozók, hol e tekintetben a növelde falai közt 
annyit kell pótolni. 

Emellett könnyű beiátni, hogy a 6 év megpró-
báltatás szempontjából is mind a növendék-, mind 
pedig az elöljáróra nézve igen jó és hasznos. A nö-
vendék ezáltal időt nyer nemcsak szellemét, hanem 
lelkét is kiművelni, hajlamait kilesni, hivatását tö-
kélyesiteni, magát a jóban edzeni és szilárd elvekre 
szert tenni. Az előljáró pedig teljes nyugodtsággal 
mondhatná annak idején : Quantum humana fragi-
litas nosse sinit, scio et. testificor illos esse dignos ad 

r 

hujus onus officii. — Es ha aztán a növendék az 
intézet falait elhagyja, nem ragadtatik el oly köny-
nyen a gonosz világ árjától, s nem tántorittatik el 
oly könnyű szerrel némely paptársai tévedt gondol-
kodás és cselekvési niódja által, mert edzett férfiúvá 
fejlődött ki, a ki önállóan tanult gondolni és csele-
kedni, ki a nyilt ellen és az álbarátok közt is hü fog 
maradni a szent elvekhez, melyekhez esküdött. 

Ha látni akarjuk a hosszabb tanitás és nevelés 
eredményét, csak a jezsuitákra kell tekintenünk. 
Mily nagy náluk a tudomány, az elvszilárdság és 
jámborság ! 

Vagy talán azt mondja valaki : más a jezsuita, 
más a világi pap ? Magam is azt mondom. De vegyük 
csak a világi papot, annak nagy fontosságú felada-
tát, a hivekhezi viszonyát, vegyük a körülményeket, 
melyekbe naponkint jöhet s melyekre elkészülve 
kell lenni, — elegendő-e, lia tudományának hori-
zonja oly szűk, mint mainap sokaké, a kik az inté-
zetből kikerülnek. Nem kivántatik-e meg tőle, hogy 
mindazon ismeretekkel birjon, melyekre az ügyes, a 
lángkeblü, az eszélyes apologetának szüksége van? 
A theologiai képzettség nem elég. Oly kort élünk, 

midőn mindent felhasználnak az egyh. elnyomására. 
Felszállanak a csillagokig és onnan hozzák le dia-
dalének közt a fegyvert Isteu földi országa ellen; 
behatolnak a föld mélyébe és setét gyomrából ránt-
ják elé a tőrt, melylyel megadják a gyűlöletes Ba-
bylonnak a kegy elem-döfést; felzuditják ellenünk a 
természet három országát, és semmit sem hagynak 
ki számitásukból, csakhogy vesztünket minél előbb 
kieszközöljék. Hogy annyi veszély között a fiatal 
áldozár el ne csüggedjen, a támodásoknak megfelelő 
ismeretekre van szüksége, melyekre még a növelde 
falai közt kell szert tennie. Ha pedig ezen czélt el 
akarjuk érni, nem elég az eddigi 4 év, hanem leg-
alább 6 kivántatik meg. 

Könnyíteni csak ugy lehet a theologiai tanfo-
lyamon, ha czélszerü és tervszerint készitett köny-
vek vétetnek használatba, hogy nem kellene Írásból 
tanulni, szemet, mellet rontani, és időt pazarolni. 
Hol pedig hiányos a könyv, szintén azon kell len-
nünk, hogy a hiány minél előbb pótolva legyen. 
Valóban nagy szegénység vehető észre e tekintetben 
hazánkban, hol például a pesti egyetemnél egy Rad-
linszky lelkipásztorságtana adatik elő, melynek — 
hogy egyéb hiányairól hallgassak — liturgicai 
része minden kritikán alul áll. E bajon legjobbau 
ugy lehetne segiteni, ha pályázatok hirdetti tnének 
ily terv szerént irandó tankönyvekre. 

Persze mindez időt, pénzt igényelne. Ámde ál-
dozat nélkül még semmi nagy sem jött létre. Jobb 
volna erre gondolni, mint ennek mellőztével az egyház 
javait másra fordítani. Szép dolog, ha egyházfejedel-
meink, kiket az Ur hajléka iránti nemes tűz emészt, 
szentegyházakra áldozzák jövödelmeiket, lia tekin-
tettel vannak a stylre és jó Ízlésre költség és fáradt-
ság kímélés nélkül. De első helyre teendők és na-
gyobbra becsülendők a Szentlélek élő templomai! 
Ezeket építsük legelőbb ; ha ezek állani fognak, ugy 
mint kell, maguk a szegények fogják összehordani 
filléreiket, az asszonyok feláldozzák ékszereiket, a 
hivatalnok évi jövedelméből fog örömest áldozni az 
Ur hajlékai építésére, és a nép nem fogja tűrni a 
szenthelyen a pusztaság utálatosságát, azaz nem 
hagyja üresen állni a templomot. 

A czélszerü nevelés és oktatás eszközlésére 
mindkét tekintetben legtöbbet fog tenni az elöljárók 
és a tanárok tapintatos megválasztása. Tapasztalt és 
felvilágosult tanár és előljáró meg fogja ismertetni 
a növendékkel korunk 19 fejű szörnyét, figyel-
meztetni annak főhibáira, alaptalanságát kimutatni 
és lerántva róla a szép álarczot, azt egész undoksá-

22* 



• •il 172 o 

gában feltüntetni s meggyülöltetni. De lia kezében 
hagyjuk a rosz könyvet, újságot, megsértjük az 
egyház szent törvényeit, az úgyis rövid időt vele 
elfecséreljük s lelkét minden perczben veszélyeztet-
jük. A hitetlenség és feslettség veszedelmét keresni 
soha sem szabad. Ja j annak, a ki az ily „setét uta-
kon" mint T. ur nevezi, bolyongna hacsak nyomozás 
miatt, fontos okokból, s jó szándékkal tenné is, sőt 
ha mindjárt Libanon cédrusa volna is, senki ki áll 
el ne bizza magát hogy neki a rosz olvasmány nem 
árt. Annál kevesbé a növendék, mert ő csak növen-
dék ; vannak köztük olyanok is, kik csak tegnap jöt-
tek. Azután a velünk született kiváncsiság és sok egyéb, 
mit kell, hogy előbb jól megfontoljunk, még olyas-
mit állitunk mint T. ur a rosz olvasmányokról vitat. 
Ha maga a siralmas elvet nem alkalmazta volna, 
soha ily merész állitásra nem ragadtatik, mely a ka-
tholikus szivet sebzi. Minek is rosz könyvet olvasni, 
midőn elég a jó, melyből tanulhatunk. Egyházi en-
gedelemmel azonban olvashatnak tiltott könyveket, 
a kiknek köréhez tartozik s kik arra alkalmasok, 
hogy azokat szóval vagy Írásban megczáfolják. 

Tudom számosan azt vélik, hogy a hosszú idő 
sokat vissza fog tartani a papi pálya választásától, 
és hogy lehetetlen kivinni e tervet, mert amúgy 
is több helyen nagy a paphiány, az Ur szőlejét pedig, 
mely munkásokra vár műveletlenül nem hagyhatjuk. 

Ami az első ellenvetést illeti, ugy hiszem, nem 
oly igen súlyos az, milyennek látszik. A ki igazi hi-
vatást érez magában, ki nem az anyagi hasznot, 
nem a szeszélyt követi életpályája megválasztásá-
ban, hanem Jézust keresi, az egyház javát, a lelkek 
üdvét és az alapos tudományt óhajtja, — az nem 
fogja oly óriásinak találni az áldozatot, melybe a 
magasztos czél elérése neki kerül. Különösen ha te-
kintetbe vétetnek a czélszerü intézkedések, melyek 
tapasztalt orvosok inditványára az intézetekben tör-
ténnek, és ha fontolóra vétetik, hogy az ily módon 
képezett tudományos papok sikeres működése sokat 
vonzana a múzsák ily üdvös csarnokaiba. Sokkal 
gyengébb a második ellenvetés. Napjainkban ugyanis 
nem lehet panaszkodni, a concurrensek száma miatt. 
Többet kell tehát fölvenni, és néhány év múlva el 
leend érve a czél.*) Dunaparti. 

*) A többi nem tartozván ezen tárgyhoz kiliagyatott ; 
ha külön czikkben tetszik arról értekezni, elfogadjuk. 

Szerk. 

I l a a i i k bibornok böjti körleveléből. 

De scholis et educationis iiistitntis, positivac religionis 

charactere destitntis. 

Refrigescente in dies magis magisque fide christiana, 
in plerisque regnis et imperiis, a pluribus jam lustris, eo 
magno cum oestro élaborant non pauca legislatoria admi-
nistrativaque corpora, ut quanto ocius, quove plura consta-
biliantur educationis publicao instituta, in quibus iu ven tus, 
citra omnem ad religionem respectum multiplicium artium 
ac scientiarum disciplinis erudiatur ; nullo religioni in id-
modi institutionem relicto influxu, imo tali positive remoto. 
Asserunt nimirum, aliam esse sphaeram rerum ad religionem 
pertinentium, aliam scientiarum pure temporales fines re-
spicientium ; omnemque religiosorum systematum in scien-
tias influxum, his posterioribus esse nocivum. Princípium 
hoc quemadmodum abludit a veritate, estque experientiae 
repugnans : sic cum gonuinis educandae juventutis axioma-
tibus nullatenus potest conciliari. Quemadmodum enim vel 
ex iis, quae paucis superius attigi, elucescit, pars educatio-
nis, et quidem praecipua, summeque momentosa, consistit 
in cultura cordis humani ; hujus vero culturae rite perfici-
endae, principale, imo unicum paene medium est religio. 
Itaque hac repudiata, aut saltern parce admodum adhibita, 
institutio juventutis non potest non manca, aut plane intento 
fini repugnans evadere. Nobis quidem, fratres et filii dile-
ctissimi, qui intime persvasi sumus, unam solam dari reli-
gionem ver am, vereque divinam et salutarem ; illam quippe, 
quam Salvator noster instituit, et quam ab omni errore prae-
muniendam commisit Ecclesiae suae sanetae, super Aposto-
lorum et signanter Principis Apostolorum fundamento sta-
bilitae, non potest gratum accidere, aut jueundum, si exur-
gere videamus scholas educatoriaque instituta, super alio, 
quam quod Salvator posuit religioso fundamento inaugurata. 
Si tamen rem uberius expendamus : praeoptare semper de-
bemus, ut pro diversarum confessionum asseclis separata 
erigantur oducatoria instituta potius, quam instituta omnis 
positivae religionis charactere destituta. Ecclesia graeco-
orientalis, quamvis omne cum catholica vinculum abruperit ; 
maximam tamen catholicorum dogmatum partem adhuedum 
retinet, et sat amplam veritatum religiosarum penum possi-
det, culturam cordis in juventa sua promovendi Protestan-
tes, in quantum symbolicae ipsorum doctrinae rationalismi, 
aut materialismi texico needum suo sunt vigore exutae, pa-
riter sat considerabilem possident religiosarum veritatum 
thesaurum, quibus in excolendos animos cordaque suae ju-
ventae, salubriter possint infiuere. Idem asseverari potest 
de Hebraeis, in quantum divina auetoritate nixa veteris Foe-
deris dogmata haudplenesuperstitiosistardiorumtemporum 
statutis suis enervarunt. Ipsa mahometana superstitio non 
pauca habet religiosa placita, quae notabilem possint in 
emollienda, juventutis suae sectae addictae corda exerere 
influxum. Paene cuncta aliarum etiam religionum et confes-
sionum Instituta educatoria, nequaquam dici possunt plene 
destituta illis subsidiis, quae ad excolenda juventutis corda 
absolutae sunt necessitatis ; id est dici non possunt carere 



cunctis, quas hoc culturae genus deposcit, elementis. Sed 
vero instituta omnem positivam religionem respuentia, tali-
bus omnino destituuntur, et hoc ipso prioribus illis incom-
parabiliter periculosiora debent aestimari. Hinc est, quod 
dum novis liberalismi principiis inescati populi et nationes, 
maximum progressum se fecisse arbitrantur in scholarum 
positiva religionis professione destitutarum, constabilitione, 
ad quarum quidem numerum proh dolor ab aliquo tempore, 
Imperium quoque Austriaco-hungaricum referri debet, am-
plissimi alii, et veras rerum rationes rite expendere docti 
populi, hanc perniciosam ideám amplecti recusent. Sic An-
glia facto tales rejicit, in unitis Americae Septemptrionalis 
Statibus scholae positiva religione destitutae, in dies fiunt 
rariores. In ipso protestantico Borussiae regno, Cultus et 
publicae Institutionis Ministerium palam baud dubitavit de-
clarare : elementares et médias scholas religioso cliaractere 
penetratas esse debere. 

Dicunt quidem Istitutorum religioso charactere exu-
torum patroni : se nequaquam religionis dootrinam penitus 
excludere, imo expresse deposcere, ut talis, certis, singula 
hebdomada, horis, alumnis, et quidem per occlesiasticam 
personam proponatur, tantum influxum Sacerdotii in caete-
rarum disciplinarum pertractationem se cupere habere ex-
clusum. At si rem uberius inspiciamus : idgenus dispositione, 
tam parum malo, de quo nobis sermo est, efficax admovetur 
remedium, ut potius tota ilia provisio ad palpum obtruden-
dum religiose sentientibus hominibus excogitata esse videa-
tur. Imprimis enim quid sunt duae per hebdomadem liorae, 
ad quas haec religiosa institutio passim restringitur, com-
parate ad viginti duas, viginti quatuor, nonnunquam plures 
etiam boras, quibus reliqua disciplinarum objecta eidem 
juventuti proponuntur, et in quorum pertractatione non 
modo nullus fit ad religionis placita venerabundus respectus ; 
sed persaepe propugnantur principia religioni infesta, aut 
saltern petulantes fiunt reflexiones, religiosam fidem in ani-
ma juvenis optimae quandoque indolis subrodentes, aut pla-
ne eradicantes ? An sperari aliud potest a magna saltern parte 
Magistrorum, qui nullo liabito ad religiosam fidem, et reli-
gioso-moralem characterem respectu, permissu novarum le-
gum, scholis praeponuntur ; quos inter irrepere poterunt, et 
pro corrupto saeculi genio, procul dubio persaepe etiam irre-
pent apud ipsas pure catholicas communitates, homines, 
omnis religiosi sensus expertes, indifferentismi peste infecti, 
variis a fide catholica alienis sectis initiati, fortasse nec 
sacro regenerationis fonte abluti, aut secus perniciosissimis 
Rationalismi, Materialismi, Positivismi doctrinis imbuti ? 

Porro religio non est res memoriae tantum, et quae 
ediscendis certis theologicorum tractatuum compendiis ab-
solvatur, nullo scientiarum, aliis ox partibus juventuti pro-
pinatarum, habito respectu. Ut adolescens, reapse religiosa 
imbuatur fide : et solida placitorum ejus notitia, et clara di-
stinctaque argumentorum, quibus ejusdem fidei Veritas inni-
titur cognitione opus habet : quo perspicere queat, inter do-
gmata fidei, sanaque caeterarum scientiarum axiomata, rea-
lem baud intercedere contradictionem. Nisi enim hanc ade-
ptus fuerit convictionem : mox vilipendet ea, quae sunt fidei, 
et adhaerebit doctrinis per alios disciplinarum professores 
sibi propinatis; tanto quidem certius, quanto haec majori 

eruditionis apparatu soient cxornari ; quantoque ea suapte 
natura, et sensualitati, et humani intellectus arrogantiae fa-
vent, dum religionis dogmata passim utrique repugnant, et 
determinatum virile robur deposcunt, appetitus sensuum ra-
tionis imperio subjiciendi ; quae contentio passionum flucti-
bus agitatae juventuti, utique gravis accidere solet ct in-
jucunda. 

Sed nec haec quidem ad corda juventutis religionis 
spiritu rite excolenda sufficiunt. Religio, ut salutarem suam 
exerat efficaciam, radices suas non in intollectu tantum, sed 
et in corde humano, imo in hoc potissimum figere debet ; de-
bet totam hominis sontiendi, agendique rationem penetrare, 
et in rationabile sui redigere obsequium. Quod aliter fieri 
non potest, quam si juvenilis imprimis aetas, manu quodam-
modo prehensa, deducatur per cuncta spirituális religiosae-
que vitae pascua ; si per frequentia pietatis exercitia, per 
assiduam in Sacramentis participationem, per cuncta deni-
que, quae lex Evangelii et matris Ecclesiae sollicitudo prae-
scribit, virtutum subsidia, irremisse in salutis ct perfectio-
nis sémita dirigatur. Ipso corruptae naturae nostrae pon-
déré tondimus in oa, quae divinae legi ac virtuti sunt ad-
versa. Video, ait Doctor gentium, aliam legem in membris 
meis, repugnantem legi mentis meae et captivantem me in 
lege peccati, quae est in membris meis. Ne itaque tristi huic 
legi succumbant praesertim affectibus exaestuantia juvenilia 
corda, irremissa opus est vigilantia, continuis incontrarium 
stimulis, diligentissima mediorum in obversum pugnantium 
adhibitione. Nec opus est, ad homines, juventutem imprimis, 
corrumpendam, earn ex professo perversis imbuere princi-
piis : sufficit earn sibi ipsi relinquere ; negligere, quae religio 
praescribit vitae sanctions praesidia et remedia; reliqua 
perficiet ipsa ista, de qua nunc admodum loquebar, lex pec-
cati inhaerens membris nostris. Quod quidem deplorabilis 
novissimae praesertim aerae nostrae experientia docet quam 
abundantissime. Docet nimirum, maximam juventutis Insti-
tutorum illorum educatoriorum partem, in quibus exigua, 
aut nulla plane obtinet religionis cura ; in quibus infelix 
illud, scientias caeteras a religionis influxu arcendi invaluit 
principium : intuitu culturae cordis, morumque probitatis, 
tristem in modum manere neglectam imo desolatam. Est qui-
dem juventus idgenus diversarum cognitionum, artium ac 
scientiarum coloribus, sed et his superficialiter potissimum, 
tincta ; at est una potissima sui parti, arrogans, procax, di-
vinarum humanarumque legum contemtrix, ad omnes ausus 
parata, et quae promptam revolutionariorum cujusvis gene-
ris motuum queat suppeditare materiem. 

Possem in probam hujus asseverationis integram te-
xere eventuum seriem ; sed, missis caeteris, duo tantum me-
morabo. In belgica universitate Lovaniensi, quae, ut notum 
est, sub liberorum murariorum aliorumque hominum, fide et 
religione desti tutorum, dominatu gemit, juventutis acade-
micae impietas eum attigit gradum, ut in publico quodam 
conventu suo, non abhorreret blasphemo ore Dei, supremi 
entis existentiam inficiari. Alter, supparis audaciae cventus, 
haud dudum est locum sortitus in universitate Parisina, si-
gnanter medica ejus facultate ; quae paene solis constat in-
dividuis, Materialismi et Positivismi principiis deditis. Ubi 
nimirum, caeteris professoribus spirituum, adeoque et Dei 
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(it humanae animae existentiam negantibus, unus tarnen 
fuisset repertus, qui impiae liuic, ipsi virtutis, imo et liber-
tatis humanae conceptui repugnanti doctrinae contradiceret, 
juventus tantopere fuit indignationis oestro correpta, ut non 
dubitaret, eundem, a suis collegis dissidentem professorem, 
e scholari conclavi violenter exigere. 

Eosdem et nostrae Monarchiao portendit fructus istud, 
Viennae nuper magnis sumptibus, clamorosisque cuiu de-
mostrationibus constitutum Paedagogium. Ab hoc quoque 
exulat, imo studiose exclusum est omne severius religionis 
Studium, exclusa sunt cuncta roligiosi spiritus et pietatis 
christianae exercitia, subsidia. Pares causae pares producere 
soient effectus. Nisi ergo, post paulo, sapienti Regiminis 
Providentia tanto malo opportuna adhibita fuerint remedia ; 
aut nisi prudens genitorum erga suos gnatos affectus, hos, 
dum adhuc tempus est e tanti perieuli discrimine, retraxerit : 
nil profeeto aliud ab hujus quoquo Instituti alumnatu potest 
expectari, quam quod Lovanionsi, Parisinaeque juventuti 
nunc admodum vidimus contigisse. 

Sed nec his adhuc contentum se praebet liberális, ut 
eum compellare amant, sed qui reapso non est, nisi infestus 
religioni, spiritus aevi nostri. Quippo baud ei satis est, ju-
ventutem virilis sexus exuere religionis, id vero est saluber-
rimo excolendi cordis subsidio, extondit ille impia sua studia 
ad teneriorem etiam sexus sequioris aetatem, dum sub prae-
textu sublimioris ei impertiendae culturae erigit instituta 
educatoria, in quibus puellis intra 14. et 18. aetatis 
annum constitutis, profana idgenus, omnique positivae reli-
gionis spiritu exuta institutio et educatio propinatur. Hoc in 
genere se distinxit praecipue Minister Cultus in Gallia, Du-
ruy, qui immortalem nomini suo gloriam se emeriturum 
existimavit, si sumptibus publicis, penes Universitates et 
Academias, sublimiora pro muliebri sexu studia fundaverit 
sic, ut adolescentulae sub iisdem, qui virili juventuti prae-
sunt, publicis Magistris, in Physica aliisque naturalibus di-
sciplinis quo licet ampliorem nanciscantur institutionem ; 
quod et magna in Galliarum parte, in effectum ei successit 
deducere. Non est opus peculiari ingenii acumine, ut quis 
verum rerum valorem a fucatis coloribus discernere sciens, 
illico advertat, in idgenus Institutis imprimis pretiosissima 
sequioris sexus ornamenta, vereeundiam quippe, modestiam 
et pudorem manifesto exponi discrimini ; quae si semel ami-
serit juvenis persona, vix unquam respondebit tenerae ma-
tris, fidae conjugis et sollicitae domus curatricis muneribus, 
quibus tamen praecipue, imo paene unice constat destinatio 
ipsius. Fateor mihi semper ingratum fuisse offendere sexus 
sequioris personam, quae, neglectis illis, quas sacra Scri-
ptum de muliere forti tam pulchre allegat, vitae domesticae 
virtutibus, philosophicis potius, politicis, bisque similibus 
rerum notionibus insectandis occupatur. Praeterquam enim 
quod in his raro mulier ultra sciolitatis laudem possit assur-
gere, his operam navando, ut plurimum negligit, ad quae 
naturae auctoris sapientia earn deputavit. Scimus porro 
matres-familias esse praeoipuas etiam virilis sexus so-
bolis institutrices et educatrices. Scimus, quantopere fami-
liarum, et, siquidem populi ex familiis coaloscant, ipsarum 
etiam nationum prosperitás a roligiosa matrum familias de-
pendent pietate, quae balbutientes adhuc infantium lingvas 

ad Dei et Salvatoris nomina pronuncianda informat, teneras 
eorum manus componit, versusque coelum dirigit, quae de-
nique praecipua est, intra domus septa, modestiae, ordinis, 
mutuae charitatis, omnium aliarum christianarum virtu-
tum tutrix et adsertrix. Num liaec de personis, publicas 
Universitatum et Academiarum aedes, plurium annorum 
decursu frequentantibus, a juniorum passim, ac potiori sal-
tern sua parte, Materialismi, Positivismi, aliorumque perni-
ciosorum systematum principiis imbutorum, ac omni religi-

osae pietatis sensu destitutorum, Magistrorum ore penden-
tibus, prudenter vel supponi possint, et non potins contraria 
quaeque fundate praemetui debeant ? quivis facile potest 
aestimare ; itaque et intelligere quisque prudens potest, quam 
manifesta, quamve deploranda ex idgenus institutionibus in 
humánum genus redundare dobeant mala? Non mirum 
proinde, quod Galliarum Praesules, ac imprimis magnus ille 
Aurelianensis Episcopus, cujus immortalia in religionem 
mérita, toti paene mundo sunt cognita, tanto cum apostoliéi 
zeli ordore, adver su m peruiciosam liane institutionem insur-
rexerint • nec vana spes aiFulget fore, ut in Imperio gallico 
plerique patres ac imprimis matres familias, quibus sors 
sobolis suae curae est, proies suas periculosis his subtra-
hant tentaminibus, easque porro castis concredant religiosa-
rum Congregationum manibus, quae et adusque de praeclara 
juventutis sequioris sexus educatione, immortalia sibi nove-
runt mérita comparare. 

Restât porro quaestio magnis pariter animis tempori-
bus nostris agitata ; nimirum : (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
P L O E S T . (Vége.) Ugyan minő családok sarjadékai 

vétetnének ide föl ? Melyek e részeken a közigazgatás hiá-
nyában az örök igazság alapos s elferdithetlen tanulmányai-
tól estek el, s az egély szabályai szerint nem világosittattak, 
nem vezettettek, a testi s anyagi világ alsó terében élnek 
és mozognak, elvesztvén az ájtatosságnak hatását, a keresz-
tény tiszta érzelmeket, nem is vágyódnak azon lelkesedés-
sel s készséggel, mely az ősöket oly szenvedélyesen von-
zotta a szellemi gyönyörökhöz. Ha kiderülnek is itt ott egy 
egy keresztényiesebb házak, hol elég egyenes sziv és jó ösz-
tön lakik ahhoz, hogy a jónak vonzerejétől megtéritesse-
nok, ha akadnak egyes jámborok, kikben él még a múltnak 
szelleme jótékonyan világol a keresztény szeretet föllelkesü-
lése : ezek ivadékai lemondanak-e a világ hiu tisztességéről, 
liogy sanyarú erényre szánják el magukat s a hivatás lel- • 
kétől ihletett növendékekké vál janak? Talán az intézeti 
vezérlet törekvésének sikerülend néhányat, mint az értelem 
szebb adományaival, az egélyi érzület bensősége- és eré-
lyével felruházottakat is felmutatni: talán egynémelyeket 
érzékeny kebel, kegyes lelkület, a sziv meleg gerjedelme s 
egy ellenállhatlan érzés vezet majd o pályára, tartand fenn, 
és serkent a tevékenységre : de mik ezek a feladat megol-
dásához, a nagyszerű czélok eléréséhez, melyek irányképen 
tűzetnének ez intézmény elébe. Oh nem egyhamar merül-
nek föl ez intézet kebeléből a tetterős, tudományos buzgalmu 
hit-bátorságu férf iak, sokáig lesz, mig itt nőnek ama szép 
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remények, k ik ösztönt adjanak és irányt, s a czélpontra le-
gyenek biztató vezetők. 

Mi szemünket és szivünket Magyarországra irányoz-
zuk. A magyar egyház, moly minden téren hová befolyása 
terjed, minden körülmény közt s minden kitelhető áldozat-
tal s mindig a nép javára törekedik fordítani állását, az 
önfentartás szent jogánál fogva és a gondjára bizott üdvö-
zitő hit nevében találand gyógyszert szenvedéseink ellen, 
fenntartandja a katholikus elemet itteni hanyatlásában. 
Azon gondosság, mely a Szent-László-Társulatot foglalkoz-
tatja, azon jóakaratú figyelem, melyet ügyünkre fordít, azon 
élénk részvéte, mely támogattásunk körül oly épületes vo-
násokban folytonosan nyilvánul, s melynek következ-
ményéül tekintendő az is, hogy a mult nyáron kitűnő 
egyének jelentek meg köztünk kebeléből, a hely színén 
tanulmányozni a sors és az idők mostohasága elöl ide 
menekült véreink szükségeit : mind, de mind legszebb 
reményeink teljesülésének biztos zálogát lát tat ják velünk, 
s előkészítését azon időnek, melyben a napszámukat itt már 
bevégzett és a reájok érkezett hetedik napot, a nyugodalom 
napját, a néhány évet, melyre korukhoz képest még némi 
igényt tar thatnak, Magyarországon a zárdai elvonultságban 
átélni óhajtó hitszolgák edzett jellemmel és kellő tulajdo-
nokkal ékeskedő egyéniségektől váltatnak fel, kik maguk-
ról a világot végkép leoldandók, egyedül Isten dicsőségének 
magukat felszánandók, fogadalommal lekötöttek e részeket 
benső ösztönükből keresik fel ; k ik felfogva a nagyszerepet, 
melylyel őket a gondviselés megkínálja, felméi'hetlen fára-
dozás és buzgalom közt teszik feladatukká másoknak üdvét, 
ki tar tanak szeretetük tárgya mellett. Szelid, beható, találé-
kony nyelven ajánlandják azt, k i ragadják a sokaságot a 
viszontagságokból, melyekben a földi érdekek bilincseibe 
bonyolódottan a mennyeiekről megfeledkeztek, és közelebb 
hozzák azokat is a világosság és keresztény élet tűzhelyé-
hez, kiknél a szakadás pusztit, gyötrelmeiknek megfelelő 
mértékkel mérlegelik majd vívmányaikat, elégtételt vesz-
nek az eddigi károkért , a katholikus névnek tiszteletet, ne-
mes tettek által érvényt szereznek. Reméljük, hogy a kath. 
érzelem a tespedésből e honban is életre vergődik, s mint élet-
erős elem saját körében az oláhhoni kath. egyház terén illő 
tevékenységet fejt ki a hitbuzgóság felébresztésére s ama 
szent érdekek védelmére, melyek ezentúl az összes katholi-
kusoknak hitbuzgóságában találandják föl leginkább ama 
pártolást, melyet Isten után emberektől várhat egyházunk. 

Pongrácz Bódog 

r 
PARIS. A „Monde" a franczia püspökök körleveleire 

vonatkozólag ezeket írja. „A hely szűke nem engedi, hogy 
főtisztelendő püspökeink 90 böjti körlevelét közöljük. De 
el nem mulaszthatjuk, hogy e tiszteletre méltó okmányok-
nak, melyek napjaink egyházi söt politikai történelmére 
nézve oly nagy fontossággal birnak, — legalább themáit fel 
ne emlitsük. Püspökeink a közélet küzdelmeibe vannak bele-
vegyülve. A tévelyok, melyeket czáfolnak, körülöttük ter-
jesztetnek. Körirataik mintegy válasz a hírlapokra, köny-
vekre, röpiratokra, nyilvános beszédekre, melyek társadalmi 
életünket elárasztják, s melyek által az azt eltöltő s a bi-
zonytalan felé hajtó elméletek terjesztetnek. A püspöki kör-

iratok egy-egy évi gyűjteménye: a vallásigazságoknak 
szükségcinkhez alkalmazott korszerű fejtegetését képezi. 
Kiválasztjuk belőlük azokat, melyek a zsinatról értekeznek. 
Ezeket külön tárgyalandjuk. Ma csak azokkal foglalko-
zandunk, melyek tanitanak. A nyilvános gyülekezetek val-
lási, nemzetgazdászati és társadalmi elvei mintegy szörello-
lenes irányát képezik az igazságnak. Mi azt a köriratok 
nyomán szörmonti i rányában iparkodunk bemutatni. 

Az egyház ellen felhozott vádaknak legnagyobbika, 
hogy ellensége a folvilágosodásnek. Társadalmunk tul van 
tömve ismeretekkel s kivált a természettaniakkal. Ha tehát 
sikerül az egyházat olyanul tüntethetni fel, mint a mely azo-
kat visszautasítja s maga körül szándékosan sötétséget ter-
jeszt : ugy sikerült közötte és a jelen társadalom közötti 
összeegyeztethetlenséget constatálni. — Ime pedig mikép 
nyilatkozik erre vonatkozólag az egyháznak egyik biboros 
főpapja (a rouen-i érsek) körlevelében, mely ellenkezőleg ép 
azt fejtegeti, hogy Krisztus a világ világossága. Az egyház, 
úgymond, Krisztus szavaiból és véréből keletkezve, a vilá-
gosságból szülemlett, világossággal táplálkozik, világosság 
után törekszik, világosságban mozog és e föld homályhoná-
ban mintegy a Jákob fiai által lakott verőfényes Gessent 
képezi a sötétséggel boritott többi Egyptom földének kö-
zepette. Az egyház az emberiségre hatva folyvást a vilá-
gosság terjesztésén munkálkodik s az összes modern tudo-
mány az ő tanából csírázott ki. És csakugyan, Jézus Kri-
sztus előtt is, a világ leginkább csak az ős kinyilatkoztatás 
s a pátr iárkák és próféták szavaiból moritette világosságát ; 
s a pogány civilizátio is főleg eme világosság viszfényének 
ragyogványa. Jézus Krisztusban azonban e világosságnak 
egész özöne ömlött földünkre, mely a társadalom legtávolabb 
rétegeibo is behatolt. E világosság az, melyet a vértanuk 
bizonyítanak, a hitküldérek terjesztenek, a püspökök sér-
tetlenül megőriznek — és melynek hála, a felvilágosodott-
ságot még ma is és egyedül kereszténység területhatárai 
között szemléljük. 

A magas főpap értekezését ekkép végzi : ha gondos-
kodtatok gyermekeitek vallásos oktatásáról és szerencsések 
voltatok a vallás igazságait azok sziveibe alapul fektotni : 
akkor ne féljetek azok tehetségeit kiképezni és őket az is-
meretek kincseivel gazdagitani. Képeztessétek azokat a tu-
dományokban és művészetekben. Az egyház maga is erre 
édesget benneteket és mindenkor támogatand ebbeli nemes 
törekvéstekben. A világ és annak bámulatos dolgai kitár-
vák előttetek : kutassátok azokat bátran és kitartóan ; ha-
ladjatok felfedezésekről felfedezésekre ; mi nem fogunk nyug-
talankodni. Minél előbbre haladtok a valódi tudománynak 
mezején, annál világosabban feltárja előttetek e mindenség 
titkait, törvényeit, kincseit ; és annál világosabban szemlé-
lenditek mindenütt a mindenható és örök Isten kezének 
nyomait, mely azt teremté és értelmetek annál inkább imá-
dólag fog leborulni bölcsesége előtt. Minél jobban ismeren-
ditek müveit, annál méltóbban fogtok hódolhatni a keresz-
tények istenének, ki dicsőségének tar t ja a tudományok 
urának — és a világosság a tyjának neveztetni. 

Valóban, az egyház, az Isten, az omber, világ eredete 
és vége, és mindannyi kérdések fölött, melyek bennünket 



176 

gyötrenek és pártokra osztanak, — a legfenségesb megol-
dásoknak oly összefüggő tanitását nyújt ja, melyeket az em-
beri elme kénytelen álmélkodva csodálni (a párisi érsek.) 
Ritka bölcsész, ki Plató mellett nem lelkesülne, egyedül 
ennek tekintélyétől vezéreltetve ; mert az önkutatás igen 
hosszadalmas dolog. Pedig mi csekély igazságtöredékek 
vannak nála az annyi hasztalanság és tévely tömegének 
özönében ! Hasonlitsátok össze a püspökök körleveleivel, 
melyek a keresztény tant magyarázzák ! Ezeknek egy-egy 
lapja, sokszor egészen a szentírás szavainak szövedéke (p. 
az algiri érsek-é az anyagelviség ellen) több igazságot tar-
talmaz Isten felöl, mint az összes régi philosophia ; jóllehet 
a szentírás azon helyeinek idézeteiből áll, melyok néhány 
századdal ama bölcsészek előtt Írattak. 

A túloldalon ellenben a materialismus clvetemültségei 
állanak, melyeket a kormányok terjedni engednek,melyekkel 
a természettudományok czimboráskodnak és melyeknek 
néha fegyvereket is szolgáltatnak, melyeket a modern böl-
csészet is mint vele egyenjoguakat tekint, s melyeknek ma 
már csupán az egyház határozott ellenfele és ostromlója 
(algiri érsek.) 

A püspökök erélyesen felszólalnak napjaink istente-
lensége ellen (a bayonne-i püspök). Figyelmeztetnek annak 
társadalmi veszélyeire; és kimutatják, hogy vallás nélkül 
nincs morál. Kikelnek azon Separatismus ellen, mely téve-
lyeinkrtek egyik főforrása és a maga valóságában tüntetik 
elénk azon u. m. „független morált," mely, miként az igen 
emancipált nők, nem tarthatnak igényt tiszteletünkre 
(Bayeux és Lisieux püspökei.) 

Az egyház nem szűnik meg harczolni egy ily felsza-
badított morál ellen, folyvást emlékeztetve a végczélra^ 
melyre rendelve vagyunk és azon jövő javakra, melyek 
ogykori birtoklása legfőbb érdekünket képezi, s melyre 
ezen élet minden tetteit arányosítanunk kell. „Egész erővel 
azon van, hogy szellemünknek nagyon is a föld felé irányló 
tekintetét az egiek felé emelje. S azért a földi élvek ellenébe 
a jövö mennyei élet örömeit hangoztatja és figyelmeztet, 
miszerint a világnak véges javai nem elégítik ki az ember-
nek végtelent kereső vágyait s hogy, a földijavak különben 
is mindig ürömmel levén vegyitve,nincs más,mint Üdvözítőnk 
ama nagy szavát választanunk éltünk elveül „quae sursum 
sunt quaerite" (Arras, Boulogne, Saint-Omer, és Tarentaise 
főpásztorai.) 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— O fölsége a király H a u 1 i k György bibornokot 

lcgmagasb látogatásával szerencséltette és ennek vezetése 
mellett tekintette meg a zágrábi székesegyházat. 

— F o g a r a s s y Mihály püspök ő exclja a károly-
fehérvári irgalmas nénikék zárdáját ki fogja építtetni ; az 
iskolaépület 24,000 forintba fog kerülni. (Egyh. isk. 1.) 

— A ,Prot. egyh. lap'-ban olvassa. : ur a 
„Religio" szerkesztője egyetemi tanári áUomí • , ól lemoncu t. 
Nem tudjuk a szerkesztést abban fogja-e hagyni, s ez eset-
ben a „Religio" vissza fog-e térni Palásthi úrhoz, vagy egy 
lépéssel ismét előre megy?" A jóakaratú kíváncsiságnak 
eleget akarván tenni, értesítjük az illetőket, hogy igenis 
legközelebb abban fogjuk hagyni ; ki lesz az utód, még nem 
tudjuk s igy előre nem ajánlhatjuk még a t. szerkesztőség 
tapasztalt szívességébe. A mi Pesteni tartózkodásunknak 
minden lényeges oka nem sokára megszűnvén ujabb ren-
deltetésünk helyére menni kötelességünk. — Szabad legyen 
azonban ez alkalommal is egy nagy tévedésre figyelmeztetni 
a Prot . egyh. lap F. J . iróját, ki igen rostálja a M. Állam 
jegyzeteit a Száz. ellen a Szent-István-Társulat által kia-
dandó, Magyar történelem ügyében. A M. A. 4-ik Henrik 
n é m e t fejedelemről szól, kivel 7-ik Gergelynek volt küz-
delme ; F . J . pedig mondja : 4-ik Henrikre nézve csak azt 
jegyzem meg, hogy a f r a n c z i a nemzet 1400 éves törté-
nelméből mutasson fel nála nemesebb lelkíi stb. királyt. — 
Kár igy hamarkodni. 

— A párisi lapok közül több fölemiitette, hogy a 
pápa Mirésnek, a hires zsidó tőzsérnek leányát grófságra 
emelte. Megjegyzendő, hogy Mirés leánya régtől jó keresz-
tény nő, és mint ilyen első házasságában Polignac herczegné 
volt. A herczeg halála után Ranzan vette nőül, gazdag ke-
reskedő Marseilleban, ki ezen város legkitűnőbb, legáldo-
zatkészebb katholikusainak egyike ; a franczia Presse-t is 
ő segitette megvenni, mely lap azóta kath. irányban halad. 
Ezen és más érdemeiért ö szentsége Ranzant romai gróffá 
nevezte, mely kitüntetéshoz a Mirés névnek semmi köze. 

— A jászóvári, fehér- és kiváltságos premontrei ka-
nonok-rend ez évre kiadott névtára szer ént áldozár van 63; 
növendék 20. Tanitással foglalkoznak 37 ; az ujabb sza-
bályzat szerént egész gymnásiumra megvizsgáltatott 6. A 
rend által gondozott 3 gymnasiumban a bejegyzett tanulók 
száma 1510. 

— Romából irják, hogy gr. Arnim porosz követ min-
dent elkövet, hogy Berlinben apostoli nuntiatura jöjjön 
létre ; a szentszék azonban csak apóst, delegatus küldésére 
hajlandó mindeddig. Általában a porosz kormány soha sem 
volt még oly szeretetre méltó a szentszék iránt, mint jelen-
leg. Sajnos, hogy ezt a kath. kormányok fölött előnyére kell 
fölrónunk ; bizonyos egyébiránt, hogy mindez csak külszin 
és politika. 

— A regensburgi kormány-elnöknek i hivatalos lapja 
a pápáról mondja, hogy az „Oberhaupt einer Institution, 
die mit allen Mitteln darauf hinwirkt, Bildung und gesunde 
Volksentwicklung zu unterdrüken, — einer Institution, 
welche der gröszte Gegner des bayer. Staates ist." Igy lehet 
szólni az egyházról Bajorországban, melyhez ennek legalább 
is kétharmada tartozik ; igy ír egy ministerialis lap, mely 
a kath. kormányelnök által ajánltatik és állami pénzzel 
segélyeztetik. — Nálunk is sokszor szépeket lehet olvasni 
a hivatalos lapban, legközelebb a „Galilei" czimii darabot 
ismertetvén kijut benne az egyháznak, és a buta szerzete-
seknek elég. No de semmi, vagyunk még 200 millió katho-
likusok ! 

Kegyes adakozás. 

Péterfillériil : Nt. S a e 1 m á r István sz. benedeki plebanus-helyettes, 
1 db ez. koronás tallér. 
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T A R T A L O M : Választás. — Haulik bibornok kor-
leveléből. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Ve-
gyesek. 

Választás. 
Nem a politikai választásokról akarunk szólani ; 

bár mint üssenek azok ki, egyházi szempontból tel-
jesen egy irányzatú lesz egyik párt ugy mint a má-
sik, és épen azért egyikért sem érzünk különös lel-
kesedést; hanem czikkünk czime az egyháziak vá-
lasztatását foglalja magában, mely napjainkban 
többször és több helyen tétetik discussio tárgyává, 
és különösen az autonómia egyik kiváló tárgyául söt 
jogául tűzetik ki, és megalapítása körül a régi egy-
házi eljárásra történik hivatkozás. A vélemények 
kétségkivül sokáig fognak hullámzani, mig meg-
nyugtatólag döntethetik el a kérdés, mely annál 
kényesebb, minél több befolyást látszik magának 
igényelni a világi elem a papi állomások, hivatalok 
és méltóságok betöltésére nézve, más részről pedig 
minél elidegenithetlenebbek e tekintetben az egyház-
nak jogai, s minél több jónak vagy rosznak lehet 
forrása az ügynek helyes vagy helytelen meg-
állapítása. 

Francziaországban is jelenleg e kérdés került 
szőnyegre Ollivier egy müve által, melynek egyik 
fejezetében az egyház és állam közti viszonyról szól. 
O igen elismerőnek mutatkozik az egyház iránt; 
szigorúan megrójja a gallican egyház szolgaságát és 
miatta szemrehányást tesz a világi hatalomnak; 
gáncsolja a parlamentek és királyok nyomasztó kor-
mányát és elismeri, hogy a szentszék volt a lelkis-
mereti szabadság igazi védője. Ezen nyilatkozatok 
valóban őszinték, nyiltak, és el kell ismerni, a szerző-
nek mind loyalitását, mind bátorságát De nem min-
denütt őrizte meg e szép jelleget következetesen, 
hanem megfoghatlan logicai ugrással, miután a vi-
lági kormányok igazságtalanságait leirta és roszalta 
is, mégis az egyházat kivánja reformálni. 

„Kezdetben, mondja ő, a pap a nép embere volt ; 
ő a hivők által neveztetett ki. De idővel jobbnak 
találta a király emberévé lenni, s tőle kapni a ki-
nevezi etést." 

E néhány szavakban foglaltatik a szerzőnek 
egész rendszere, de a mely épen nem hibanélküli. 

A szerző által vett értelemben a pap soha sem 
volt a nép embere, hanem embere Istennek ; hatalma 
nem származtatható a nép által nyert megbízásból, 
hanem azon legfőbb hatalomból, melyet Jézus Kri-
sztus az egyháznak hagyott az apostolok és pápa által 
gyakorlandót. 

Soha, mennyire a canoni jogból kiderül, sem a 
püspökök sem az áldozárok nem neveztettek ki a 
nép által. A hivők fölkérettek bizonyságot tenni azok 
hőéről és erkölcseiről, kik lelkipásztorokul voltak 
nekik adandók. Az egyház, mely kegyes és gyengéd 
szokott lenni a hatalom gyakorlatában, nem volt 
hajlandó olyanokat helyezni a lelkészi hivatalra, kik 
nem birták az illetők bizalmát. Megkérdezte tehát 
őket óhajaik iránt, és azokat számba vette, ezenczim 
alatt engedett nekik részt a választásban. De a hivők 
soha sem gyakorolták a kinevezés azon jogát, melyet 
Ollivier akarna nekik tulajdonítani, mert az minden-
kor az egyház által nyújtott szabadalom marad. 

Szintoly kévéssé áll, mintha a pap ohajtott volna 
lenni a király emberévé; hanem igenis a királyok 
igyekeztek uraivá lenni a clerusnak és a clerus által 
uraivá lenni az egyháznak. Az egyház mindenkor 
ellenállott ezen kisérletnek és hosszú viaskodása volt 
leginkább oka vagy talán egyetlen oka az üldözé-
seknek, melyeket Constantin óta szenvedett. 

Ollivier állitja, hogy ez előtt a püspököket és 
lelkészeket a nép nevezte ki. Valljon hol talált ily 
szabályra ? 

Origenesben nem talál pártolóra, ki ekkép szól : 
A nép soha sem adta szavazatát, hanem csak jelen 
volt a választásnál. 

Sz. Athanazra sem hivatkozhatik, ki mondja: 
A püspököt a clerus és a nép jelenlétében kell meg-
választani, mely azt magának kérte. 

2 3 
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Sz. Cyprian, kit Ollivier is idéz, igy nyilatkozik : 
Nagy gonddal meg kell őrizni ezen szabályt, mely 
isteni hagyományú és apostoli megtartással dicsek-
szik, hogy szabályszerüleg történjék a fölszentelés, 
a tartományi püspökök kötelesek összegyűlni és a 
püspököt a nép jelenlétében megválasztani, mely 
ismeri mindegyiknek életét. (Ep. 64.) 

Sz. Leo pedig mondja: Nem tekinthetők azok 
püspököknek, kik sem a papság által nem választat-
tak, sem a néptől nem kérettek, sem pedig a tarto-
mányi püspökök által nem szenteltettek föl. 

Sz. Athanaz utódja, alexandriai Péter szerint a 
szent canonok rendelik, hogy a püspökség a püspö-
kök beleegyezése, a papság szavazata és a nép óhaj-
tása következtében adassék valakinek. (Theodorel. 
1. 4, c. 20.) 

Az antiochiai zsinat canonja ekkép rendelkezik : 
A püspök csak zsinatban jelölhető ki a metropolita 
és a tartományi püspökök jelenlétében. Ha a szavaza-
tok meg vannak oszolva, a többség döntendi el; 
többsége a püspököknek, nem pedig a papságnak, 
még kevesbbé a népnek többsége. (Can. 18.) 

A laodiceai zsinat egyszerűen kimondja, hogy 
nem szabad a sokaságot azok választásához bocsáta-
ni, kik a papi magasztos hivatalra emelendők. (Can. 7. 

A niceai concilium szerént: okvetlenül szüksé-
ges, hogy a püspök a tartományi püspökök által he-
lyeztessék be. Ha ez nehézséggel járna a sürgető 
szükség vagy az ut hosszúsága miatt, a távollevők 
küldjék el szavazatjokat Írásbeli bizonyítvány mel-
lett, és három egybegyűlt püspök végzendia föl szen-
telést. (Can. 4.) 

Végre a konstantinápolyi zsinat hírhedt canon-
jában ez foglaltatik : A zsinat elhatározta, hogy sem-
miféle laicus fejedelem vagy hatalmasság se keve-
redjék a patriarchák, érsekek, püspökök megválasz-
tásába vagy előléptetésébe, mert nem illik, hogy a 
fejedelmek és laicusok ily nemű hatalmat gyakorol-
janak. (8-ik ált. zsin. can. 22.) 

Ezen utóbbi canon egyszersmind bőven meg-
czáfolja Olliviernek azon vádját is, mintha valami-
kor maga a clerus kereste volna a királyok kegyeit. 
Éppen az ellenkező álf; minden századokon keresz-
tül, minden kormányok alatt, minden birodalomban, 
a fejedelem lépett fel praetensiokkal, melyek ellen az 
egyháznak küzdeni kellett és kell szabadsága meg-
őrzése végett. A küzdelem mindjárt Constantin után 
megkezdődött és azóta nem is szűnt meg. Már Con-
stantinnak utódja szeszélye szerént nevezte ki és tette 
le a püspököket. Az arian császárok a pápákat, püs-

pököket akarták kinevezni, a zsinatokon elnökölni, 
a dogmákat meghatározni, az egyházat kormá-
nyozni ; az egyház pedig, küzdött, üldöztetett, szenve-
dett, mert szabadságát védte, megőrizni iparkodott. 

Két vagy három századdal később a pápa és a 
német fejedelmek közt tört ki a küzdelem, ismerete-
sek az investiturai harczok. A német császárok ko-
ronájuk függetlenségének örve alatt, a pápai tiára 
fölött akartak rendelkezni a püspökök pásztori bot-
járól és gyűrűjéről. 

Néhány század folyt le, és a protestánsok, kiket 
Ollivier és barátjai a politikai szabadság igazi szerzői-
nek tartanak, voltak azok, kik a királyi hatalomnak 
a legnagyobb szabadalmakat adták a vallási, egyházi 
téren; később pedig teljesen összevegyitették a poli-
tikai és szellemi tekintélyt. 

A legisták folytatták a protestánsok müvét; 
ezek sodorták XIV. Lajost a 4 czikkely gyártásába 
és Ollivier maga elismeri, hogy a gallicanismus ere-
dete a parlamentben keresendő. 

A forradalmárok fölkapták a legisták müvét. 
A világon soha semmiféle hatalom sem tett az egy-
házra oly zsarnok kezeket, mintáz 1789-i Assemblée, 
mely a lelkismeret szabadságának megalapitásával 
kérkedett. Elnyomta a püspöki székeket, módositotta 
a megyék határait, az egyházi egész hierarchiát más-
kép szervezte, mintha valamely általános concilium 
lett volna a pápa elnöklete alatt. 

Az első császárság sem tudott kibontakozni ezen 
hagyományból. Sőt ugyanazon elvek ujulnak meg 
napjainkban is, és nem kell épen messze mennünk, 
hogy a jelenkori egyházi történelemben a világi ha-
talom oly praetensioira akadjunk, melyek kevesbbé 
egyeztethetők meg azon kölcsönös függetlenség el-
vével, mely annyira liireszteltetik. 

Ollivier az egyház eredetéig Ígérkezik vissza-
menni ; tudományának azonban nincs annyi ereje, 
hogy őt oly messze vigye. A múltba veti ugyan ma-
gát, de egyszerre ismét az 1789-i forradalom közepén 
találjuk őt. A rendszer, melyet vissza akar helyezni, 
nem más, mint a clerusnak civil constitutioja 1789-i 
jul 12- és aug. 24-ről. 

A püspököket föl akarták szabadítani a pápa 
alól és kimondatott, hogy általános szavazattal fog-
nak választatni a meghatározott forma szerént. A 
metropolita köteles lesz megadni a canonica iostitu-
tiot, ha pedig vonakodnék, fölebbezés történik a civil 
hatalomhoz. 

A függés semmi köteléke sem fűzi őt a szent-
székhez. A püspöknek nem szabad más esküt letenni 
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egyedül a fidei professiot; megtiltatott neki a pápá-
hoz való folyamodás megerősittetésért ; köteles azon-
ban neki irni bizonyságául a hitegységnek és közös-
ségnek, melyet vele fön akar tartani. 

Szükséges volt továbbá, a clerust a püspök ha-
talmából emancipálni, mire nézve ugyanazon mód 
alapittatott meg ; a lelkészek is általános szavazattal 
voltak választandók; a püspök előleges vizsga után 
köteles volt őket canonice behelyezni, ha pedig 
vonakodott, a candidatusnak a világi hatalomhoz 
kellett folyamodnia. 

A lelkész ismét maga választotta helyettesét 
vagy segédeit. 

Ezen constitutio köz megvetésben részesült; a 
pápa kárhoztatta azt, a papok és hivők nagy száma 
kész volt üldözést szenvedni vagy száműzetni, mint 
azt elfogadni. Pedig ettől igen keveset különbözik 
az, melyet Ollivier javai. 

Abban egy kis mérsékletet tanusit, hogy ámbár 
jobban tetszik neki azon rendszer, mely szerént a 
püspök a hivek által volna megválasztandó, a vá-
lasztási jogot mégis csak a papság számára ajánlja 
föntartatni. Ez már más kérdés, és hosszas fejtege-
tést igényelne. Az áldozárok az előtt jelentékeny részt 
vettek a püspökválasztásban, és ma sincsenek épen 
végkép kizárva, minthogy több helyütt a káptala-
nok választják a püspököket. Ez volt a közjog, de 
megcsonkíttatott. Nem kutatjuk okait, de arra nézve, 
hogy oly igen szokássá vált az egyházi kormányzat-
ban a régi szokásokat az ujabakkal ellentétbe hozni, 
elegendőnek tartjuk Tomassin következő szavait 
idézni : 

„Szűnjünk meg bánkódni a régi kor jó és szent 
gyakorlatai fölött, minthogy maga a régi kor hely-
teleneknek találván azokat, megváltoztatta, megvál-
változtatta pedig azért, hogy jobbakkal cserélné fel. 
Inkább általános mint okos praeventio az bizonyos 
szokásokat csak azért becsülni, mivel régiek ; ha a 
még régiebbek még jobbak lettek volna, nem vál-
toztatták volna meg a régi atyák, igazságos mérlege 
szerént a jó- és rosznak, mely azok kíséretében volt." 

Az amerikai egyházról közlött czikkeink eléggé 
földeriték, mily kevés tulajdonkép semmi befolyása 
sincs ott a híveknek a püspökök vagy lelkészek vá-
lasztásába; ebből pedig kitűnik, hogy a hivők az 
egyház első korában is inkább mint tanuk, nem pe-
dig mint választók voltak jelen ; ovakodjunk tehát oly 
institutiok pengetésétől, melyek mig egy részt egy-
házunk szervezetében nem gyökereznek, talán több 
visszaélésnek mint jó nak lehetnek forrásai. 1-k. 

H a n i i k bibornok böjti körleveléből. 

(Vége.) 

Cili proprie competat jus, et incmnbat obligatio insti-
tutionell! educationeinque jnventntis moderandi, 

dirigendi ? 

Non ego me immittam in systematicam et explicatio-
rem lmjus quaestionis pertractationem : impetraro tarnen 
abs me non possum, quin intuitu praecipuorum, ad quae 
ea reduci passim solet, punctorum, mea vobis aperiam sensa, 
fratres ac filii dilectissimi. 

Omnium imprimis Sapientum judic'.o, dubium esse 
non potest : 

Jus et obligationein institnendae cdncandaeque jnven-
tutis prineipaliter referri ad prolinm genitores. 

Quemadmodum quippe, diserto legis naturae dicta-
mine, ad parentes pertinet, omni meliore modo providere 
soboli de iis, quae ad conservandam physicam ejus vitam, 
sanitatem, membrorum integritatem, viriumque corporis 
evolutiouem sunt necessaria : sic ejusdem naturae legis vir-
tute, par, imo sanctior etiam parentes manet obligatio, pro 
possibili providendi gnatis suis de iis, a quibus eorum pen-
det débita intellectus cordisque cultura. Hoc nativum pa-
rentum jus per omnes agnitum fuit, priscas aeque, ac re-
centiorum temporum nationes, demptis solum Lacedemoniis, 
qui jus educandae nationalis juventutis, exclusive statui 
publico vindicabant. Sed vero baec contra universalem 
aliorum populorum sensum arrogata potestas, apud eos, 
tristissimos pro ipsa natione operata est effectua. Dum enim 
alii etiam vicini Status publiei, norninatim respublica Atlie-
niensis, ingentes, ac vere admirandos in omni scientiarum 
et artium genere faciebant progressus, Lacedemonii paeue 
in sua remanserunt primitiva ruditate. Porro jus hoc et 
obligatio parentum tam est evictae certitudinis, ut plures 
sagaces, vereque eruditi homines, non dubitarent asseverare : 
Statum publicum iu educatione juventutis nonnisi parentum 
supplere vices et insufficientiam, eique in tantum solum horum 
jus posse attribui, in quantum parentes, ob mediorum debi-
taeque propriae culturae defectum, aliasque graves causas 
suae obligationi non valent ex asse respondere. 

Praeter genitores 

Indubitatum jus, strictaque obligatio in juventntis insti-
tutionein, ac educatioueiu iuflnendi, eompetit Ecclesiae, 

id vero est Ministris religionis. 
Patet hoc jam ex generico illo Salvatoris praecepto, 

Apostolis dato : Euntes docete omnes gentes baptisantes etc. 
Item : Praedicate Evangelium omni creaturae. Si Apostoli, 
successoresque eorum, jus nacti sunt, et quidem divina ejus 
auctoritate, cui data est omnis potestas in coelo et in terra, 
docendi omnes gentes, et praedicandi Evangelium omni 
creaturae: certo tali jure etiam gaudent intuitu succrescen-
tis juventutis ; et id quidem eo a potiori, quod haec recto 
aetas idgenus institutione potissimum indigeat; tum propter 
innumera passionum, quibus in devia propellitur, pericula ; 
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tum quod montes cordaqua juvenilis aetatis recipiendae in-
stituendae institutioni maxime sint idonea; tum deniquo 
quod a débita juventutis institutione et educatione passim 
futurarum generationum sors dependeat. 

Hujus sui juris et obligationis consia Ecclesia, multo-
rum saeculorum defluxu, paene sola fuit, quae juventutis 
institutioni et educationi operam navavit. Vetustioribus 
temporibus omnes fere scholae monasteriorum claustrorum-
que continebantur septis; quibus subin accesserunt paro-
chiale8 scholae et episcopales. Recentioribus etiam tempori-
bus altiores quoque scholae, ipsae Scientiarum Universi-
tates, passim Summorum Pontificum sustentabantur au-
ctoritate. 

Solent religionis inimici obstrepare : quod recte illae, 
religioso influxui obnoxiae scholae, minime responderint 
expectation! ; utpote in quas, tenebris medii aeviobfuscatas, 
variique generis praojudiciis obnoxias, illuminatae intelli-
gentiae humanae radii baud unquam potuerint panotrare. 
Sod vero obliviscuntur, aut saltern nolunt recordari ingrati 
hi homines, immortalium Ecclesiae et Sacerdotii in republica 
literarum exantlatorum meritorum. Obliviscuntur, aut sal-
tern agnoscere tergiversantur, in cunctis fere scientiarum 
generibus, Sacerdotium praecipuas tenuisse partes, amplis-
simamque in ipsa classica literatura graecoromana einoruisse 
laudem; absque cujus indefessa contentione, vix vel fama 
Demosthenis aut Ciceronis, Homori aut Virgilii, in nos erat 
perventura. Non habet rationem temporum nec inter saecula, 
quibus barbararum gentium incursiones omnia igne et ferro 
vastabant, et posteriores aetates, quibus studia literarum 
revixerunt, volunt distingvere. Donique nolunt expendere, 
quod etsi in literariis Institutis, Ecclesiae influxui obnoxiis, 
non omnia omnibus numeris fuerint absoluta : tamen ex iis 
passim prodierint adolescentes, cognitionibus suo statui con-
venientibus non male oxculti, quodve rei caput est, religio-
nis et probitatis vitae principiis adhaerentes ; ubi e contra e 
scholis, profanorum hominum,omnisque religionis expertium, 
passim emerserunt, quemadmodum et actu magna sui parte 
emorgunt homines variarum quidem Scientiarum coloribus 
tincti, sed vero genuinae christianae pietatis sensu destituti, 
et ad periculosas quasvis rerum innovationes prompti, ipsos-
quo publici ordinis nervos violandos dispositi. 

Patet ex his, quam iniqua parte ab una, quamve parte 
ab altera imprudens,ab periculi plena sit illorum agendi ratio, 
qui scholam ab Ecclesia divellere, nec Sacerdotio praeter duas 
i l las, pro tradenda religionis doctrina destinatas borulás, 
alium in literaria instituta volunt influxum concedere. Non 
est hoc aliud, quam privare juvontam spiritu illo vivificante 
religionis, inacstimabili illo, et vere unico animi praesidio, 
quo semel exutum humánum cor, in sua manet ruditate, cun-
ctisque passionum fluctibus cedit in rapinam. Sed merito etiam 
quaeritur, quo jure id agunt? Non est auctoritas, quamcun-
que sublimis videatur, quae divino jure per Salvatorem con-
cessam Ecclesiae potestatem possit convellere. E t si reapse 
legislativa, aut gubernativa aliqua potestas eum adtingerot 
arrogantiae gradum, ut putaret se Ecclesiam ejusquo minis-
tros ab oducatoriis institutis arcere posse : sacerdotio haud 
aliud foret remansurum, qnam cuntis mediis huic so oppo-

nera iniquae prohibitions Si aliquando Curio sacer reapse 
praeclusum sibi reperiret aditum scholae, nac posset saluti-
feris religionis veritatibus mentes et corda reficere tenerae 
aetatis, pro qua non minus strictas olim Supremo judici 
rcddere debebit rationas, quam pro adultis fidelibus suis : 
sacrosancta sane eidem incumberet obligatio, juventutem 
in Ecclesia, in propriis aedibus suis aut ubicunque congra-
gare, et suo tam necessario relate ad indigentias ejus defun-
gi sacro inst i tut ions officio. Indubium est par i ter : Sicubi 
reapse stabiliretur idgenus schola aut institutu n educato 
rium, positivae religionis spiritu vacuum : Sacerdotio, sig-
nanter concernenti sacro Curioni strictam exsurecturam 
obligationem : fideles suos, maxima patres matresque fa-
milias, tum privatim data quavis opportunitate, turn etiam 
publice ex ambone, in ipso adeo Sacro t r ibunal i , at-
tentos reddendi ad paricula, quae ex'nde manant in 
filios et filias; nec attentos reddendi solum, sed et bo-
nis quibusvis artibus excitandi conscientias ipsorum : vi-
vis coloribu-s depingendo ingens illud responüonis onus, 
quod coram divino olim subituri forant judicio, si vili 
et culposa conniventia sua , negligentia aut quacunque 
secundariorum finium consectatione, gnatos suos, fide 
id est pretiosissimo thesauro illo exui contingeret, quod 
unicum est temporaneae aeque ac aeternae ipsorum 
prosperitatis praesidium. Haec sacerdotii obligatio suapte 
fluit ex ipsa apostoliéi munaris natura, nac sub quibuscum-
que specious exculpationis praetextibus potest declinari. 

Verum est, catholicum liominem, tanto magis nos al-
tar ium ministres, stricte tencri, ad civilium quoqua legum 
obsequium, et quidem, ut Doctor gentium ait, non tantum 
propter metum, sed et propter conscientiam ; sed si lex ali-
qua aut gubernativa dispositio positive impingat in legem 
divinam impositumque nobis divina auctoritati officium : 
eotum conflictus enascitur obligationum, et quod in tali po-
sterior praevalere debeat, nulli recte sentienti potest esse 
ambiguum. Apostoli sane exacte observabant civiles leges 
et mandata auctoritatum. Ast ubi eis impositum erat, ne 
omnino loquerentur, neque docerent in nomine Jesu : Pe-
trus et Joannes aperte dixerunt : Si justum est in conspe-
ctu Dei vos potius audire quam Deum '? judicate, nec omni-
no praedicationi suae modum poäuerunt, et maluerunt su-
stinere opprobria, parsecutiones, carceres, quam turpiter 
prodere divinitus sibi injunctum officium. Ita, si quis sa-
crorum Curionum fidedigne comperiret in quocunque intra 
limites suae paroeciae sito literario instituto, doctrinas pro-
poni fidei christianae dogmatibus repugnantes, vel quem-
piam scholae magistrorum vitam agere scandalosam, mo-
rum christianorum puritati adversam : ad strictae suae 
obligationis partes, nisi mercenariis potius, quam pastori-
bus velit adnumerari, referet, monendo, obtestando, cunc-
tisque bonis modis malo modum ponere, et si nihil bonis 
pactis se efficere observaverit, eatenus altiorum auctorita-
tum, pro re nata Praesulis sui, opem implorare; cujus dein 
erit apta adhibere media, quae a juventute seu fidei, seu 
corruptelae morális avortera possint paricula. Ecclesia ca-
tholica fideles suos, Christi sangvine redemptos, jam a na-
tivitate, par baptismi Sacramentum in suos cooptavit filios. 
Cor ejus maternum nullatenus indifferenti oculo spectare 
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potest, ut in teneris adolescentiae suae annis, in praedam 
cédant irnpiorum hominum. 

Quaeritur jam, quid sentiendum sit 

De jnrc Status public! quoad istitntionem et educatio-
nem juventutis ? 

Statui publico, et qui nomine ejus leges ferendi guber-
nandique potestate gaudent, jus competere in institutionem 
et educationem juventutis influendi, nemo prudens negave-
rit. Cui enim jus compotit ad finem, jus etiam competere 
debet ad media obtinendo fini necessaria. Jam quemadmo-
dum certum est, praestitutum Statui finem consistera in 
manutenenda promovendaque securitate et prosperitate 
temporali civium : sic negari nequit, banc securitatem pro-
speritatemque, magna sui parte, pendere a provida, pru-
dente et accommoda juventutis informatione et educatione. 
E quo suapte consequitur, Statui publico et jus competere, 
et obligationem incumbere, sapientibus legibus gubernati-
visque dispositionibus providendi, ut ne juventutis educatio 
ab intento suo fine deflectat, ut ei potius apprime respondeat. 

Exhinc tamen nequaquam legitime deduci potest, quod 
passim defendunt neoterici juris publici doctores : hoc pu-
blico Statui competens jus esse irrestrictum et absolutum. 
Inter jura humana nullum est, cui haec epitheta cum veri-
tate applicari possint : cuncta enim, eo ipso quod humana 
sint, divinae legis sanctionibus debent esse coformia. Et si-
gnanter, siquidem in juventutis educationem, quemadmo-
dum in praecedentibus demonstratum est, et parentes, natu-
rali jure, et Ecclesia, ex divina institutione, influendi, indu-
bia gaudent potestate : publicus Status jus suum nonnisi sal-
vis residuorum duorum factorum juribus, legitime liciteque 
potest exercere. Si secus agat, arbitrariae actionis, haud 
raro iniquitatis, imo despotici regiminis reatum incurrit. 

Quod in specie concernit jus universis civibus impo-
nendi obligationem, proies suas ad frequentandas certas 
scholas attinendi : hoc per spartiacas authoritates inique ar-
rogat.um et sat tristi cum effectu exercitum jus, in sua sal-
tern generalitate totoque suo complexu sustineri non 
potest. Negari quidem noquit, Statui publico, ubi patres fa-
milias vel sordida ex avaritia, vel [damnabili ex incuria, vel 
ex aliis similibus causis erga prales suas se iniquos exhi-
bere, debitamque earum instructionem et educationem meg-
ligere vident, pleno jure gaudere, eosdem severiorum etiam 
modiorum adhibitione, ad implementum naturalis suae ob-
ligations adstringendi ; imo optandum est magnopere, ut 
intuitu idmodi indolentium, Status publicus ex proprio no-
bili officio agat, quae agenda sapienter censuerit. Sed vero 
ut quosvis et singulos civium suorum, nullo, vel haud de-
bito ad facultates familiae, distantias locorum, caeteraque 
adjuncta, sumpto respectu, poenalibus punitionibus ad im-
pertiendam gnatis suis praescriptam institutionem adigat ; id 
quidem juris ei tribui, salva justitiae et aequitatis lege, non 
potest. Minime vero potest Status publicus cogéré et strin-
gere parentes, ut proles suas erudiendas curent in institutis 
nulli determinatae religiosae confessioni adhaerentibus, pu-
blici indifferentismi labe infectis, aut alterius cujuspiam, 
suae adversae, religionis dugmatibus addictis. Hoc depos-

cere, foret sacrosanctam parentum erga proles obligationem 
contemnere, infieiari ; foret inique dominari super conscien-
tiis civium et injustam in eos exercere violentiam. Ecclesia 
catholica scholas suas semper libéras esse voluit. Revolutio, 
ut celeberrimus ait Hallerus, eas in media, gubernii finibus 
subservlentia transfermavit. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PARIS. (Vége.) „Jelen állapotaink kiválólag és a szo-

kottnál sürgetőbben kötelességünkké teszik, hogy szorosab-
ban csatlakozzunk az egyházhoz, hogy bensőbb odaadással 
viseltessünk iránta, lelkesültebb hálával emlékezzünk jóté-
teményeire, határozottabban védelmezzük, és támogassuk 
imáink és alamizsnálkodásunk által." (A pamiers-i püspök, 
a keresztények kötelmeiről.) — Spanyolországban üldözik, 
Francziaországban fenyegetik. S egy Spanyolhon közelében 
lakó az ottani körülményekről jól értesült főpásztor (a bor-
deaux-i bibornok érsek) ekkép ecseteli a pyränei félsziget 
egyházának állapotát : „Azt mondják, hogy amott túl a 
szabadság üli diadalát ; de egyúttal az egyház üldöztetik. 
Midőn e sorokat i r juk mindenféle kultusnak templomokat 
emelnek ott ; de a katholikus szentegyházakat lerontják és 
a semináriumokat bezárják. Megnyitják a határokat a ha-
zugság valamennyi hirdetőinek ; de az igazság hirnökeit 
számkivetik. Gyülekezeti, egyesületi szabadságot decretál-
nak ; de baromi durvasággal iizik szét azon jámbor szüze-
ket, kik imára, gyermeknevelésre és betegápolásra egyesül-
vék. Beédesgetik Europa minden zugaiból a zavarok fő-
mestereit ; de az egyházukat szerető és védelmező szerzete-
seket a számkivetés út jaira terelik." E veszélyek, folytatja 
a Monde, tőlünk sem igen állanak távol, sem nem lehetetle-
nek. A tiszteletreméltó főpap mély sajnálkozását fejezi ki a 
minapi, Charentes-ban előfordult, véres események fölött, 
melyeket nem annnyira a félrevezetett lakosságnak, mint in-
kább a titkos társulatoknak minden fenállót desarganizálni 
törekvő alattomos machinátióinak kell betudni. Ily tények 
figyelmeztetésül szolgáljanak nekünk. „A gonoszság tömö-
rülése ellenében mi is tömörüljünk a jóra. Mutassuk meg, 
hogy az erély, a buzgóság, az egyértelműség többé nem el-
leneink kizárólagos sajátságai. Egyesüljünk a hitben, cso-
portosuljunk Jézus Krisztus helytartója köré. Mutassuk 
meg, mire képes a buzgalom, mely a feszület tövéből cser-
gedez." 

Az egyház már szinte valamennyi vallási, erkölcsi, 
társadalmi igazságokat egyenkint kénytelen védelmezni, 
mert mindannyi megtagadtatik. Megtámadták a családot, a 
a házasságnak felbonthatlanságát ; és a családi alkotmány 
felől a legveszélyesb tévelyeket hintették el. A bölcsészet 
helyeslését adá hozzá és már a törvényhozás részéről is fe-
nyegetve vagyunk. Vissza kell állitani a keresztény család 
fogalmát. (Agen püspöki megye káptalani lielynöke.) 

Nemcsak a családból, hanem még inkább és kivált a 
társadalomból akar ják Istent száműzni. „Az egyháznak tel-
jes elválasztása az államtól" ez az általános jelszó, melybe 
ama szándékukat burkolják és melynek nyersebb de őszin-
tébb, szabadabb, mondhatnám liberális értelme: atheus ál-
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lam ! Az egyház ezen tant átlag véve már kárhoztatta ; most 
a püspökök annak részletes czáfolatába bocsátkoznak. Ki-
mutat ják az isteni gondviselés szembetűnő működését a né-
pek kormányzatában és e szempontból tekintve és mintegy 
reconstruálva a világtörténelmet, bebizonyítják : hogy a 
vallás és a politika mindig szövetségben állott és soha egy-
mástól el nem volt különitve. Ezt kimondani és kideríteni 
annál fontosabb reánk nézve ; minthogy a nemzet, melyet 
jelenleg az egyháztól elválasztani törekesznek épen a fran-
czia nemzet, az egyház legidősb leánya, melyet az egyház 
szült, mely az egyház védelmében szerezte nagyságát, mely 
manap is abban találja dicsőségét, és melyet egy esztelen 
politika u j ösvényekre erőszakolni és más forradalmi és egy-
házellenes nemzetek majmolójává tenni akarna. (A sens-i 
érsek : az isteni gondviselésről a társadalomban.) 

Az egyház oly támadásoknak van kitéve a mint csak 
valaha legnehezebb napjaiban. E helyzetből önkint foly bi-
zonyos erények gyakorlatának kiválóbb szükségossége, u. 
m. a szeretet — a békéntürés — a vezeklés, melyre a böjti 
idény kötelmei segitenek — a keresztény bátorság, melyet 
annál könnyebben kifejthetünk, minthogy az egyház feje 
és a keresztény világ püspöksége között oly teljes az egy-
értelműség, a milyet talán soha még egy korszak sem mu-
tatott fel ; akkép, hogy mondhatni, miszerint Krisztus had-
seregét egy ugyanazon gondolat lelkesiti. A pápa egyetlen 
jeladása elég, hogy mindnyájan egy irányt kövessenek, és 
nem is szükség, hogy kemény parancs alakjában nyi-
latkozzék, mert a hadsereg összes tagjai szent szeretet-
ből hódolnak. Nem kell tehát tartani szakadástól, mert a 
lényegesre nézve még árnyéka sem észlelhető a vélemény-
eltéréseknek. Ezen szoros egység kimondhatlan erőt köl-
csönöz az egyháznak és bizalommal töltheti el a keresztény-
séget. (Strassbourg, Belley, Annecy püspökei és a tours-i 
érsek körlevelei.) 

A főpásztorok nemcsak keresztény erényeket ajánla-
nak, hanem az isteni parancsolatok formaszerü sértegetéseit 
is jelezik és azokban kiszámithatlan bajok forrásait szem-
lélik. Különös nyomatékkal emlékezvén a vasár- és ünnep-
napok megszentségtelenitéóéről. „Az urnák szentelt napok 
megtartása egyike azon súlyos és ünnepélyes kötelmeknek, 
melynek megvetését mindenkor érzékeny magán és nyilvá-
nos büntetések követik. Már kezdetben, maga a teremtés 
kiséretében, hirdettetvén ki az embernek, azonfelül szüksé-
ges levén annak testi fáradalmai kipihenésére — de még 
inkább arra, hogy értelmét az igazsággal foglalkodtassa és 
lelkét malaszttal felüditse : e törvényt mindenütt és minden 
civilizált nép szentnek tartotta." (Chambéry-i bibornok ér-
sek és a quimperi s leoni püspökök.) 

A katholikus dogma minden egyes dogmái között oly so-
lidáris összefüggés létezik hogy azok egész összeségét minden 
egyesben feltalálhatjuk. S minthogy a tévely is alá van vetve 
a logikai következetesség elodázhatlanságának : ez is, bár a 
legkülönfélébb állitásokból induljon ki, utóvégre mégis az 
egység bizonyos nemére hajtatik, mely a vallási, erkölcsi, 
társadalmi s politikai igazságoknak egyszerű, radicális ta-
gadásában állapodik. Ekkin t van, hogy a káté egy-egy 
sora eléggé czáfolja korunk összes tévedéseit. De az egy-
ház nemcsak dogmái által czáfolja a tévelyt és parancsai ál-

tal, melyekkel annak káros következményeit akar ja távol 
tartani, hanem cultusa is szintúgy állandó érzéki oktatás, 
élő morál és gyakorlat, mely a kereszténynek tekintetét foly-
vást az igazságra irányozza és tetteit az erkölcsi jónak kö-
rében marasztalja. 

Lehet-e ékesszólóbb feleletet adni a lélek halhatatlan-
sága tagadóinak : mint a milyen a halottas cultus, melytől 
még napjaink hitetlenei sem tudnak elszokni és melyet az 
egyház elénkbe tart, nehogy gondolatainkkal csupán e mu-
landó jelen életre szorítkozzunk ? Mily ellentétben áll az 
egyház a materialismussal, midőn az angyalokról, azoknak 
az emberek sorsa iránti részvétéről ; az egyesek, családok 
és országok lelki testi javára irányló őrizetéről szól s ebbeli 
hitét cultusában is kifejezi ? 

Végre lehet-e élesebb tiltakozás a puszta naturalism us 
ellenében, mint mely a szentek tiszteletében foglaltatik ? 
Kik ez életben tettleg gyakorolták az erényeket, melyek a 
merő természetnek lehetleneknek tetszenek ; k ik felvilágo-
sodással tündököltek tanulás nélkül; oktat tak csodatetteik 
által ; kik míg éltek magok körül minden irányban nemesi-
töleg hatottak és még földi életükön túl is folyvást, az em-
beri nem történelmének hathatós tényezői ? (Aire, Dax és 
Versailles püspökei.) 

Ilyen a franczia püspökök böjti körleveleinek csak né-
hány pontban és hiányosan, (mert mindannyi nem is jutott 
még a szerkesztőség kezei közé) érintett foglalatja. Gyak-
ran emlékeztünk a vádakról, a rágalmakról, a piszkolódá-
sekról, melyekkel a vallást napnapra illetik. Ime a felelet, 
melyet reá az egyház ad." 

DUBLIN. A Times egy figyelemre méltó közleményt 
hoz azon banquet felől, mely a dublini „lord mayor" válasz-
tása alkalmakor tar tatot t . 

A számos meghívott vendég között a lord helytartó is 
megjelent ; s az uj szabadelvű kormány képviselője ezen a 
polgárok minden — osztályú és véleményű férfiait egye-
sítő gyülekezetében alkalmat vett magának kifejezni nem-
csak személyes nézeteit, hanem nézeteit azon ministerialis 
politikának is, melyet érvényre jut ta tni hívatva érezi 
magát. 

Cullen bibornoknak, ki rendesen nem szokott résztvenni 
a municipiumi ünnepélyeken, jelenléte nem volt jelentésnél-
küli körülmény. Azonkívül semminemű „elsőségi" nehézség* 
sem zavará az összhangzatot, — miután a dublini protestáns 
érsek meg nem jelent. 

A szokásos, hivatalos felköszöntések után, az alkirály 
lord Helytartó, az irlandi kérdésre minden oldalukig ki-
ereszkedö beszédének végén az államegyházra vonatkozó-
lag körülbelül imígy fejezte ki magá t : 

„Miután az Irland jóllétét oly igen érdeklő törvény 
hozói rendszabályokról szóllottam : jól érzem, hogy az 
őszinteség ellen vétenék, ha hallgatással mellőznék egy oly 
tárgyat, mely a jelenlevők közöl bizonyára sokakat érde-
kel és mely, legyenek meggyőződve, engem is igen élénken 
foglalkoztat : értem az irlandi egyház kérdését, (figyelem). 
Nem volna ildomos részemről, e kérdés reszleteibe bocsát-
kozni és határozottan körvonalozni akarni mindazt amit ő 
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felsége kormánya e tekintetben eszközölni szándékozik ; 
azt mégis kijelenthetem, hogy e kérdést ő felsége kormánya 
valamint nagylelküleg u g / egyszersmind részrehajlatlan 
igazsággal is aka r j a elintézni (helyeslés). 

Érzem, miszerint kimérhetlen horderejű dolog, hogy 
e kérdés, mely az ország érdekeit oly mélyen érinti és ér-
dekli szintoly gyors mint állandó megoldást követel (he-
lyeslés). S teljes bizalommal vagyok, hogy mindazok, kik-
től annak elintézése függ, minden szükkeblüségtől ment, 
terjedt világnézletböl indulva ki és nagylelkűségtől vezérel-
tetve fognak hozzá látni (helyeslés). Bizalommal vagyok, 
hogy azt a szűkkeblű pártszellem, kicsinyes féltékenység-
és ingerültségen felülemelkedve : az igazságosság teljes 
mértéke szerint eszközlendik. Csak kövessék ők szabadon 
honfiúi érzelmeiket és nem kétlem, hogy a szóban forgó 
tárgy a leghelyesben fog s az ország legjobb javára eldön-
tetni. — Da már is soká vevém igénybe türelmöket, beszé-
demet azon biztosítással végzem, miszerint ő Felsége kor-
mánya részrehajlatlan igazsággal és szabadelvüséggel ta-
nulmányozza az elébe adott kérdéseket ; és ha Irland népe 
bizalommal van az angol kormány iránt, biztos lehet, hogy 
igazságot találand." 

A lord helytartó beszéde által keltett hosszas helyeslő 
felkiáltások lecsillapodván, a dublini lord mayor emelkedett 
fel s ezeket mondá : 

„Egy igen nagy tiszteletet veszek igénybe részemre és 
hivatalom előjogával élek, midőn a kath. egyház kitűnő fő-
papjára, Cullen bibornok ő Magasságára emelem poharam, 
(élénk helyeslés). Az ő neve mélyen be van vésve az irlandi 
nép szivébe és bárhol említtessék is fel, — akár az anyaor-
szágban, vagy az atlanti oceánon túl az Indusok legtávolabb 
tartományaiban, — akár számos gyarmataink bármelyiké-
ben : neve, az irlandi nép összes egész világon elszórt kép-
viselői között a legélénkebb megindulást, a legszeretettelje-
sebb tiszteletet kelti. A kath . egyház feje is a legmagasb 
egyházi méltóságra találta őt érdemesnek. De méltóságának 
legmagasztosabb jogczimei : az ő szelid keresztény lelkülete, 
szeretete, hazafisága, s a gondjára bízott nyájnak üdve és 
joliétére irányló ernyedetlen buzgósága. Nem fogok azonban 
hosszasan időzni érdemei méltatásánál azon férfinak, kit sze-
mélyes tulajdonai még magasztos méltóságánál is magasban 
kitüntetnek ; — és röviden poharamat ő eminentiája Cullen 
bibornok egészségére üritem !" 

E rövid felszólalást a gyülekezet többsége lelkesült 
örömnyilvánitásokkal fogadá s a zene harsányan vegyült 
a rokonszenves tüntetés közé. A jelenet egészen a „jóváte-
vés" kezdetének benyomását tévé. 

Utánna Cullen bibornok szólamlott meg, hogy a gyü-
lekezetnek köszönetet mondjon. „Tudja , úgymond, hogy e 
tisztelet nem öt, hanem az általa viselt és kepviselt állást és 
hivatalt illeti. Reflectált az élő szeretetre, mely a dubliniak-
ban honol és melyre mindig büszkeséggel emlékszik. A sze-
retet ezen szelleme, mondá, nem valamely külön testületnek 
előnye Dublinban, hanem mindanyiakban tündöklik ; és pro-
testánsok, presbyterianusok, katholikusok egyiránt verse-
nyeznek annak gyakorlásában. Mindannyian egy sziv- s 
lélekkel munkálkodnak a nyomor enyhítésén és a közjóllét 
előmozdításán. Reméli, hogy ezen emberszeretetben közösen 

egyesülve, soha sem fognak arra csábítani, hogy egymás 
irányában ellenséges érzelmeknek adjanak helyt kebleikben. 
Azután Irland állapotára terjeszkedvén ki, párhuzamot vont 
ennek csendes nyugalma és a continentális országok között, 
melyeket a kül- és belháborúk félelme zaklat ja és melyek 
mintegy 6 millió embertömeget tartanak fegyverben, hogy 
egy óriási liarczban, melyen eddig ismeretlen hatású fegyve-
rekkel akarnak mérkőzni, egymást marczangolják. „Mig 
ellenben úgymond, minket kormányunk védelmez" (helyes-
lés). „Igen, folytatja, Angolország jelenleg erős és befolyá-
sos kormánynyal bir, mely el van hatái-ozve Irlandnak igaz-
ságot szolgáltatni ; és mely, nemes érzelmektől lelkesittetve, 
orvosolni akar ja az irlandi nép sérelmeit s mindkét nemze-
tet teljesen egyenjogúsítani (halljuk, halljuk) vezérlete alatt 
egy oly jeles államférfiunak, milyen Gladston és társai. 
Igazságos jó szándékaik bizonyára valósulni fognak. Lega. 
lább Irlandot illetőleg, méltán üdvözölhetjük annak jelenlegi 
közigazgatását. Egy nemes fiatal férfiú áll élén, telve tett-
erővel ; ki részrehajlatlan érzelmeket hozott hozzánk és el-
van határozva, a pártérdekek közepett, ingadozás nélkül, 
alkalmazni az igazság mérlegét; — azonfelül pedig akkint 
van lelkesülve hogy a kormánynak elpusztult hazánk érde-
kébeni jószándékait is végrehajtsa. A lord Helytartó ő ex-
cellentiájának ugyan e tekintetben nehéz feladata leend : de 
hiszem hogy nehéz feladatának súlyos keresztjét vitézül vi-
selendi és hogy e feladat megoldásában vigasztalólag, báto-
rítólag és buzditólag támogatandja öt az, kit társául válasz-
tott (élénk helyeslés.) 

Jelen helyzetünk javítását csak az időtől várhat juk 
ugyan ; de kell hogy a kérdést tisztán tegyük fel a törvény-
hozó-testület előtt. 

Ekkint cselekedve, csak az ország jóllétét mozdítjuk 
elő. Támogassuk tehát azokat, kik a kormány élén állanak 
és idővel felkiáltliatandunk ismét : Erin ! ó Erin sok ideig 
homályba burkolva csillagod ismét feltünendik, mialatt az 
egyéb büszke csillámok elsötétednek ! Erin, ó Erin ! zord te-
led el fog múlni s a remények, melyeket eltakart , végre ki-
haj tanak !" 

IRODALOM. 
„Sancti B o n a v e n t u r a e cardinalis doctoris seraphici 

Ecclesiae opera.6. Paris, 1868. 

(Vége.) 

A 13-ik kötet sz. beszédeket foglal magában. Számta-
lan foglalkozását nem tekinté elegendő oknak, hogy kivonja 
magát az igehirdetésnek kötelme alól. O egyedül azon czél-
ból irt, beszélt sok mindent, hogy megdicsőítse az Üdvözí-
tőt, és e végből a szegényeknek tanitása is oly kedves fog-
lalkozása volt mint a gazdagoké. Beszédeit azonban nem ír-
hatta le, azoknak csak vázlatát bírjuk, ilyen e kötetben 351 
fordul elő, de a melyek nem mind tőle származnak ; erre néz-
ve czélszerü elolvasni a Cavalerióból átvett előbeszédet, 
mely bevezetésül szolgál. Mindaz, mit azon gyűjteményről 
mondhatunk, abban öszpontosul, hogy az gazdag bányát 
szolgáltat a szónokoknak, kivált azoknak, kik inkább a sziv 
jámborságára akarják vezérelni hallgatóikat, azokkal az 



erényt megkedveltetni, a hit titkairól igazi és termékeny 
fogalmat nyújtani, mint oly észleletek hosszú sorát előter-
jeszteni, melyek a nagy tömeg fölfogását túlhaladják, és ál-
talában csekély lelki nyereménynyel járnak. Bonaventura 
beszédei által ép ugy vonzotta a nagy tömeget a szószékhez, 
mint a tudósokat és tanulni vágyó ifjúságot tanszékéhez 
bilincselé, midőn a theologia mélységeit fejtegeté előttük. 
Elénk vágygyal hallgatták szónoklatait, melyekben gazdag 
képzelő tehetsége, szivének gyengédsége, nagy tudományá-
nak világossága tükröződött vissza. Az egyszerű vázlatok, 
melyek fönmaradtak, eléggé tanúsítják mindezt, hozzáad-
hatjuk kortársai egyikének következő dicséretét : Vir erat 
in ,vita et doctrina admodum gratiosus, sed praecipue in 
sermone pulcherrimus, et excellentissimus super omnes do-
ctores sui temporis ; egy másik szerént : Pulcherrimus 
sermocinator ad clerum et praedicator ad populum. 

Az utolsó kötetben végre szintén több beszéd, sz. Fe-
rencznek életrajza, szabályainak fejtegetése és válaszuk for-
dulnak elő azon megtámadásokra, melyek a párisi egyetem 
néhány tanára által akkor a kolduló szerzetek ellen intéz-
tettek ; a sz. Szűzről szóló müvecskéket illetőleg talán nem 
mindegyik származik tőle. A sz. Ferenczről szóló legenda 
a leggyönyörködtetőbb, polemikus munkálatai pedig kivá-
lólag méltók az olvasásra. A kolduló szerzetek ügye két 
kitűnő védőre talált sz. Tamás- és Bonaventurában, tökéle-
tes győzelmet vivtak ki, az ellenzék pedig megszégyenit-
tetve elhallgatott. 

íme ilyen a kiadás, melylyel a kath. világ a párisi 
vállalkozó által megajándékoztatott, és mely minden tekin-
tetben méltó a nagy tudorhoz. Óhajtandó volna csak, hogy 
a temérdek tractatusoknak tüzetes tartama mellékeltetnék, 
mi végtelenül megkönyn^itené az olvasónak munkáját. 

VEGYESEK. 

— B a r t a k o v i c s Béla egri érsek ő exclja a gyön-
gyösi „Mária" leánytanoda szükségeinek fedezéséhez köze-
lebb 1000 frttal járult. (Egyh. m. közlöny.) 

— A n k e r Hugó veliskovczei plebánus (pécsi m.) a 
Ferencz-József-rend lovagkeresztjével diszitetett föl. 

— Kedves, korszerű olvasmányt kaptunk Egerből e 
ozim alatt: „A fekete emberek." Segur ismert munkácskái 
után alig ismerünk e nemben kitűnőbb dolgozatot ; francziá-
ból fordította B e 1 k y József ; ára 40 kr. A papság és ügyünk 
érdekében áll minél inkább pártolni, terjeszteni. 

— Regensburgban Löffler atya a nők számára különö-
sen tartott beszédet; valamianonymus ember ezért nemcsak 
őt, hanena a több ezerre menő hölgy-hallgatóságot is meg-
támadta, gyanúsította ; a hölgyek erélyesen szólaltak föl a 
piszkolódó ellen, s a többi közt mondják : „ist er kein Feig-
ling und Verleumder, so nenne er sich und beweise den 
Vorwurf der Unsittlichkeit ; bis dahin aber erklären wir 
seine Handlungsweise für die miserabelste Infamie." Ezen 
anonymus ur is alkalmasint juryt fog kívánni, és nagylel-

kűen becses nevének nyilvánítását fogja igérni, ha netán ő 
lenne a vesztes fél ; ha pedig többé szóba sem állnak vele, 
mint meg is érdemli, ő lesz a győztes ! 

— A székesfehérvari egyházmegye díszes kiállítású 
névkönyve szerént van 12 egy. kerület, 92 plébánia ; a clerus 
összes száma 143; lélekszám 255,519, ebből katholikus 
168,707. Az iskolák a plébániáknál említtetnek fel, a tanítók 
nem foglaltatnak a névkönyvben ; a különféle utasítások, 
melyek más megyékben a directoriumhoz szoktak mellékel-
tetni, itt fordulnak <dő. T h o m a e r Ignácz még mindig elő-
fordul a prépostok közt, pedig már mult évi szeptember 20-
kán meghalt. 

— E r ő d y Daniel pannonhegyi bencze költeményei 
csinos nyelv és kivált a fordított versezetekben magasabb 
röpet által válnak ki ; ára 1 frt . 

— Romában Schönberg báró Szászországból és a skót 
őrnagy Blair a kath. hitre tértek. 

— Ismét a linczi püspök jövedelmével bajlódnak ; 
ugy látszik előizt akarnak némelyek magoknak szerezni 
nagyobb falatok mohóbb elnyelésére. Csak ra j ta éhesek, ti 
sem fogtok mindörökre jól lakni belőle. ! 

— Z a l k a János győri és P e r g e r János kassai 
püspök urak apostoli erélyii körleveleket bocsátottak k i a 
felekezeti iskoláknak föntartása ügyében. 

— Azon alkalomból, hogy egy austriai pap elitéltetett 
és a concordatum 14 czikkelye szerént valamely kolostorban 
kellett volna kiállani a büntetés idejét, a bécsi főtörvényszék 
elhatározta, hogy ezen czikkely ellenkezvén az alaptörvény-
nyel, mely szerént az állampolgárok egyenlők a törvény 
előtt, az minden specialis határozat nélkül megszüntetettnek 
tekintendő, és igy az elitélt pap is a többiekkel ugyanazon 
fogházakban köteles kiállani büntetését. 

— Sosnovsky menekült püspöknek nem igen kelle-
mes a helyzete Lembergben ; mint a többi emigráns kényte-
len volt ott tartózkodhatási engedélyért folyamodni ; Romá-
ból pedig oly tudositás érkezett volna, hogy ottani megjele-
nése nem szükséges. Utoljára is buzgalmáért, hűségéért töb-
ben azt fogják mondani : debuisset prudentius agere, et 
tantas non facessere molestias ! 

Híre jár , hogy az innsbrucki egyetemnél a hittani kar-
ból a jezsuiták ki fognak szoríttatni ; pedig mindannyi né-
met theol. faciűtas közt nekik van legtöbb külföldi hallga-
tójok ; és az ez évi 210 theologus közt is 106 külföldi. Talán 
épen ez a hiba, fáradságuk által jó hírre vergődtek, le kell 
rántani őket ; buzgók és tevékenyek, le kell szorítani sze-
gényeket ; ez most a procedura intra et extra. 

— Laetare vasárnapján ő szentsége beszentelte az 
arany rózsát, alkalmasint csak a Sixtina kápolna kicstárát 
fogja ékesíteni, minthogy nincs, kinek adathatnék. 

— A rottenburgi püspökhez intézett pápai breve febr. 
20-án érkezett meg ; dr. Mast teljesen igazoltatik benne, es 
elmozdittatása, a mennyire az büntetés szinét viseli magán, 
roszaltatik, és meghagyatik a püspöknek, hogy a sérelme-
zettnek érdemeit megillető állomás adassék. Megrovatik a 
clerus nevelése, a tübingeni convictus állapota ; azonban a 
püspök személye iránt a legnagyobb gyengédség- és kimé-
lettel van fogalmazva az apostoli irat. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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sok. — Vegyesek. — 

Egy remete levelei. 
VII . 

Leveleim elsejében azon hasonlatosságról szól-
tam, mely, tekintve mindkettó'nek világtörténelmi 
állását, a zsidó és az olasz nép közt létezik. 

Nem követelem, hogy ebbeli állitásaimat olva-
sóim csalhatatlanoknak fogadják el; jelenleg a mint 
már a VI. levélben mondtam, tisztán a politikai tör-
ténelemre s annak egyes mozzanataira szorítkozom, 
s ehhez képest folytatom értekezéseimet. 

Róma és a szentszék még fönnmaradt birtokai 
Olaszhon középpontját képezik s mindenünnen az uj 
olasz királyság tartományai által környezteinek, ez 
tagadhatatlan földirati tény, melyet azért hozok fel, 
mert számbavétele igen képes arra, hogy azon vi-
szonyokra, melyek Róma s az uj királyság közt lé-
teznek, kellő világot deritsen, egyúttal arra nézve is 
tájékoztatván bennünket, mikor fog az egyház már 
a múltkor is emiitett legutósó üldöztetése kitörni. 

A keresztény Rómának gondviselésszerű kül-
detése van, de volt a pogánynak is, mely folytonos 
gyó'zelmei által jogara alá egyesitvén majdnem az 
összes akkor ismert világot, a kereszténységnek út-
jait egyengeté, hogy ez utóbbi, a kard által már ré-
gen meghóditott világot most már a kereszt által 
meghódíthassa. 

Igy lett a keresztény Róma a pogánynak úgy-
szólván örököse, jelleme ezentúl tisztán, kizárólagosan 
keresztény maradt, annélkül hogy ama sokféle po-
litikai esemény, melynek az későbben színhelye lön, 
e jellemre nézve csak a legkisebb részletben is vál-
tozást tehetett volna. Mind ama barbarok, kik a po-
gány Róma politikai bukása után azon szándékkal 
sereglettek oda össze, hogy a megsemmisült biroda-
lom helyén saját hatalmuk épületét emeljék, ismét 

eltűntek, csak Péter utódai maradtak meg rendü-
letlenül. 

Róma a kereszté. Uj fényre ez emelé romjaiból, 
s e fény a keresztnek visszfénye. A barbar hadvezé-
rek, a hoditók, a császárok, a condottierik megjelen-
hettek Rómában, hogy ismét eltűnjenek ; de állan-
dóan csak a tiszteletreméltó aggastyánok egy hosszú 
sorát látjuk ottan, kik sokszor hányattatva a kegyet-
len sors duló viharai által, kik gyakran üldöztetve, 
száműzetve, sö't megölve is, mind ennek daczára 
végig hiven megmaradtak azon a helyen, a hová őket 
az isteni gondviselés helyzé, — s ezen aggastyánok 
Péter utódai. 

A pogány Róma fegyverei halálthozók valának, 
a keresztény Róma áldásdús fegyvere, a kereszt éle-
tet áraszt szét az egész világon. A pogány Róma a 
földi, mulandó hatalom dicsfényében ragyogott, a 
keresztény Róma a szentség dicskoszorujával ékes-
kedik. A pogány Róma az ókor tudományának gyül-
helye volt; a keresztény Róma a legnagyobb, a leg-
dicsőbb tudományt hirdeti a népeknek: a kereszt 
tudományát. 

De e szellemi hasznon kivül, mely Olaszhon osz-
tályrésze lőn, amióta a kereszténység főszékhelyét 
magában foglalja, nem nyert-e ez ország egyéb 
anyagi előnyt is ezen kitüntetése által ? Nem gon-
doskodott-e Isten valami különös módon az uj szö-
vetség e választott népéről, melynek oltalma alá val-
lásának főpapját helyzé, valamint az ó szövetségben 
is ugyanazt tette volt kiválasztott népe iránt? Ha 
csak futó pillanatot vetünk is a történelem lapjaira, 
ugy e kérdésre a „igen"-nel kell felelnünk. Azt lát-
juk ugyanis, hogy mindenütt Európában időközön-
kint szakadások s eretnekségek támadtak s még 
folyvást támadnak, a melyek az elméket megzavar-
va, minden létező, joggal fönálló rendet aláásnak, 
mintegy előhirnökei levén a nyomukban haladó for-
radalomnak, mely aztán végkép felforgatja azt; sime 
e rendetlenségek egyike sem támadt Olaszhonban, s 
ha kivülről be is csempésztettek, nem tudnak gyöke-
reket vex*ni, kivévén az 1790-ki nagy forradalmat, 
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mely az alpeseken is keresztülhatolt, mit viszont az 
isteni gondviselés bizonyosan csak azért engedett 
meg, hogy az olasz nép ismerje meg saját tapaszta-
lása által, mily véghetetlen különbség van az Isten 
édes igája s a forradalmi zsarnokok nehéz járma 
közt. 

De az Istennek eme gyengéd gondoskodása nem 
akadályozhatá meg, hogy az ember, saját akara-
tával élve, ne induljon az aljaslelkü csábitók 
után. 

Én erősen meg vagyok győződve arról, hogy 
Izaiás, midőn a zsidóknak a Messiás elleni tusako-
dása fölött panaszkodik, az idők fátyolán keresztül 
még egy más népet is látott, mely szintúgy mint a 
zsidó, számtalan jótéteményei daczára ellenkezni fog 
Istenével, s mely azon előjeleket, melyek az anti-
krisztus eljövetelét megelőzendik, szintoly kevéssé 
fogja föl ismerni akarni, a mily kevéssé ismerték el 
a zsidók a bibliai előjeleknek és jóslatoknak a Mes-
siásban történt végleges beteljesültét. 

Izaiás jövendölésének 6 fejezetében ezeket ol-
vassuk: „Eredj", — igy szólt hozzá az Isten — „és 
mond meg e népnek: Hallván halljátok, és ne értsé-
tek.; és lássátok a látomást, és meg ne ismerjétek... 
és mondám : Meddig uram?*) És mondá: Mig nem^. 
városok pusztán hagyatnak lakó nélkül és a ház em-
ber nélkül, és a föld elhagyatott pusztaság lesz. És 
ez Ur eltávolitja az embereket és megsokasodik, a mi 
hátragyatott a földnek közepette. És megmarad a 
tizedrész benne, és ugy mutatkozik, mint a terpen-
tinfa, és mint a cserfa, mely kiterjeszti ágait ; szent 
ivadék lesz az, mely megmarad abban" — azaz rö-
viden: mind annak daczára, a mit én nektek hango-
san hirdettem s világosan megjósoltam, még sem 
fogjátok fölismerni a megtérésnek idejét, nem fogtok 
hallgatni a Messiásnak szavára s azért bűnhődni fog-
tok s elűzlek benneteket az igéret földéről s szétszór-
lak az egész világon, és ekként lesz ama másik nép-
pel is, mely szintén nem hallgatván szavamra, meg-
hajol a hamis Messiás előtt, 

De azt mondhatná valaki : az olasz nép ma ga is 
csak ellenszenvvel hordja azon igát, mely jelenleg 
reá nehezedik, e nép utálattal fordul el a forradalom-
tól, sőt elátkozza azt, s ezért nem is illenek reá a 
fentidézett szavak, e nép nem hajol meg Baal előtt, 
és igen távol van attól, hogy az antikrisztusnak ol-
tárokat emeljen ; sőt ellenkezőleg szivből tiszteli az 
egy igaz Istent, s őszintén ragaszkodik annak földi 

*) Azaz meddig fog e vakság tartani V 

helytartójához, kit naponkint, úgyszólván, elhalmoz 
a gyermeki szeretet szinletlen bizonyítékával. 

Ez mind igaz, de még sem változtat a dolgon 
semmit. Tudjuk ugyanis, hogy abün fiának uralma 
épenséggel nem fog a népek szeretetén alapulni ; sőt 
ellenkezőleg azt tudjuk, hogy ő a legkegyetlenebb 
zsarnokok egyike lesz, ki olyan üldözést fog a jók 
ellen támasztani, a milyen soha sem volt, ugy hogy 
az uj vértanuk száma az eddigieket jóval fölül fogja 
múlni. Hisz maga a próféta is azt mondja, hogy szent 
ivadéknak kell maradnia, mely egynéhány józanból 
álland, kik diadalmaskodva a zsarnokon. Istenük-
höz hivek maradnak mindvégig. — S ez az a mit je-
lenleg nem csak Olaszhonban, de úgyszólván az 
egész világ katholikus népeinél szemlélünk: az inga-
dozók s azok, a kiknek kebleiből a hit már majdnem 
kihalt, mindinkább kevesbednek, a mennyiben vagy 
a hitben erősödnek meg, vagy az ellenséghez mennek 
át, s ekként azon körülmény, hogy még széles e vi-
lágon jólelküek is találkoznak, nem csak hogy nem 
harczol véleményem ellen, de sőt inkább megerősiti 
azt, ezek t. i. azon szent ivadék, melynek fönn kell 
maradnia az idők végéig. 

Az olasz nép fönebb emiitett lelkületére nézve, 
ha nem is tagadom, a mint nem is tagadhatom, hogy 
e nép vallásához s ennek látható fejéhez még min-
dig hiven s őszintén ragaszkodik, mégis arra szeret-
ném olvasóimat figyelmeztetni, hogy társadalmi in-
tézményei és kormánya az, a mi a népet kifelé kép-
viseli, ezek azok, mi a népet nemzetté teszik. Akárminő 
legyen valamely népnek természetes jelleme, mégis 
csak ismétlem, uralkodója, főhivatalnokai, vezetői 
azok, kik a népet képviselik, szóval azok, kikben a 
hatalom központosul, s kik ennek segítségével a 
népet tetszésök szerint jóra vagy roszra vezérelhetik ; 
— s tekintetbe véve ezt, ki merné mind a mellett, 
hogy Olaszhonban a jók száma még mindig oly tete-
mes, — ki merné, mondom, azt állítani, hogy Isten 
áldása lebeg e földön ? 

Mi van még keresztényi eme szerencsétlen or-
szágban? Eredete nem az, mert a jog, az igazság, a 
szerződések lábbal tiprása, sőt az egyház nyílt kár-
hoztatásának megvetése mellett keletkezett. Czélja 
sem az, mert ez a pápának végleges kifosztása lenne. 
Intézményei sem azok, mert azon elvek, a melyeken 
állami léte alapszik, s a melyeknek alkalmazása foly-
tonos harcz az egyház s a rablás ellen, a „Quanta 
cura" kezdetű encyclicában kárhoztatva vannak, — 
valljon nem mondhatja-e joggal napjaink olasz népé-
ről is Isten, a mit Oseas által mondott a zsidókról: 
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„nem én népem! mert ti nem én népem vagytok, és 
én nem leszek tiétek !" 

Tudják, hogy az antikrisztus korszakának 
megismertető jellege az általános hithagyás, s épen 
az olasz kormány az, mely minden tette által ennek 
útjait egyengeti a nélkül talán, hogy tudná, mily jól 
illenek egyes lépései a pokol terveinek rendszerébe. 
Bármennyire is legyenek szétágazók egyéb dolgok-
ban azoknak nézetii, kik az uj olasz királyság ala-
pítása óta a kormányon állottak, egyben megegyez-
tek : a pápának kifosztásában. Ez ama közös czél, 
melyért a miniszterek, a kormány emberei és a kam-
rák, szóval az összes úgynevezett „mérsékelt forra-
dalom" nem kevésbbé fáradoznak mint Garibaldinak 
legfeltétlenebb hivei, csak hogy mig ezek a vad ke-
gyetlen erőszaktól sem ijednének vissza, addig ama-
zok ultimátumaikat „a haladás és korszellem nevé-
ben" küldik a Vaticanba ; — s több észszel, nagyobb 
ügyességgel járnak el; azt szeretnék, hogy a pápa 
maga mondjon le világi hatalmáról, hogy áldást 
mondjon az uj elvekre, hogy a korszellem előtt meg-
hajoljon, szóval, hogy megszűnjék lenni az, ami év-
ezredeken át volt, a hit és rendnek egyetemes őre. 

Ezen embereknek egész eljárása azt mutatja, 
hogy a hitnek egy szikrája sincs többé keblökben, 
de ők ezért még sem szűnnek meg magukat katholi-
kusokuak nevezni, sőt mi több, mindig a hit, a val-
lás, az erkölcsösség nevében teszik arczátlan köve-
teléseiket. 

Midőn Vacca, olasz igazság- és kultusminiszter, 
ama törvényt terjeszté a képviselő-testületeié, mely 
a papság végleges kifosztását elrendelé, akkor azon 
beszédben, melylyel ebbeli javaslatát okadatolá a 
következőket mondá: a pápáknak, s velők az összes 
papságnak a tiszta erkölcsösség amaz állapotába 
kellene visszatérniük, mely a keresztény vallás a 1 a-
p i t ó i t kitünteté." — Ez az ember tehát még azt 
sem tudja, hogy a keresztény vallásnak nem voltak 
t ö b b a l a p i t ó i , hanem hogy azt csak egy, az Is-
tennek egyszülött fia alapitotta ; de ez nem gátolja 
őt abban, hogy szerfelett sokat ne beszéljen a ke-
resztény moral hanyatlásáról, mely bajnak egyedüli 
orvoslása szerinte az lenne, ha az uj-olasz királyság-
nak lehetővé tétetnék, a pápát véglegesen kifosztani, 
mely nemes, igazságos tett által az olasz kormány 
halhatatlan érdemeket szerezhetne a majdnem már 
tönkre jutott keresztény erkölcstan körül. 

La Marmora, a mérsékelt párt egyik vezére, 
mint miniszterelnök 1866-ki februárhó 24 én a kép-
viselők előtt tartott egyik beszédében ezeket mondá: 

„A franczia kormány azt hiszi, hogy a pápa világi 
hatalma szükséges az egyház függetlensége- és aka-
tholika vallás épentartására nézve; s azt, hogy a ró-
mai szentszék, elfogadván a neki minden oldalról 
bőven adott jó tanácsokat, őszintén lépend a korszerű 
reformok ösvényére, s hogy uralkodási rendszerét 
megváltoztatva kibékülend az olasz királysággal... 
de mi olaszok ellenkezőleg azt hiszszük, hogy a pá-
pának épen a vallásosság, a katholicismus és saját 
tekintélyének jól fölfogott érdekében le kellene mon-
dania világi hatalmáról; sőt még tovább is megyek, 
s azt mondom : ez egy oly haladási lépés, melyet a 
pápának nézetem szerint okvetlenül meg kell tennie, 
ha azon szellemi tekintélyt, s ama valódi jfüggetlen-
get vissza akarja szerezni, melyet mindnyájan any-
nyira óhajtunk neki. — mert Olaszhon katholikus, 
s az is akar maradni, amiért is igen roszlclkü elfer-
dítése a tényállásnak, azt mondani, hogy a pápa vi-
lági hatalmának kérdése vallási kérdés volna." 

La Marmora ebbeli véleményével nem áll egye-
dül, hasonlólag gondolkoztak mindazon olasz kor-
mányférfiak, kik az annexiók óta a királyság sorsát 
intézték. Szerintük a római kérdés igen egyszerű. 
Mondjon le a világi hatalomról, törülje ki a vallás 
törvényei közül mindazokat, a melyek a kormány-
férfiaknak nem tetszenek; s akkor a keresztény mo-
rál rögtön ismét azon magas polczon álland, a me-
lyen a kereszténység alapitóinak idejében fénylett. 

Ha az ember az országos gyűlések naplóit és a 
diplomatiai jegyzékek gyűjteményeit átlapozza, min-
denütt ugyanazon panaszokkal, ugyanazon ohajok-
kal, ugyanazon fölösleges jó tanácsokkal találkozik. 
Szinte sajnálnád eme jó embereket, mint vérzik szi-
vök a fölött, hogy IX. Pius a keresztény moral tisz-
taságával, s szent vallásunk érdekeivel oly kevéssé 
törődik ! 

Csak az a baj. hogy ama vallásbeli visszaélések, 
melyeket a pápának az olasz kormányférfiak kivánata 
szerint eltörülni kellene, még nincsenek hivatalosan 
kellőkép lajstromozva. — Ezt majd akkorára halaszt-
ják, mikor Rómában lesznek, s a capitoliumról kor-
mányozzák a boldog, erkölcseiben is annyira meg-
tisztult Italiát, — ha azonban mégis kíváncsiak vol-
nánk tudni, hogy minő lesz majd eme lajstrom, ak-
kor csak tekintsük kissé az eddig már történteket, 
a mikből aztán meglehetős biztonsággal következtet-
hetünk a jövőre. 

Mindenek előtt az olasz kormány nem fogja 
tűrni többé, hogy az Istennek parancsai előbbreva-
lók legyenek az emberek parancsainál. Ez visszélés. 
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Ezután rendeltetik, hogy Krisztus Urunk nem több, 
mint „egy a kereszténység alapitói közül;" — mást 
hinni babona. — S mivel a pápák igen gyakran a 
tiszta moral követelményeiről megfeledkezének, azért 
— püspökeik által fölfüggesztett és kiközösitett pa-
pokat kell az oktatásügy körül minél számosabban 
alkalmazni ; — s igy tovább, mig a „visszaélések és 
babonák" lajstroma egy egész nagy kötetté növeke-
dett, s minden babonává lett, mit mi eddig hittan, 
moral és fegyelem elnevezése alatt tiszteltünk. 

Ezen emberek egyébiránt még azzal sem kér-
kedhetnek, hogy gonoszságuk eredeti, ebben is csak 
a régi időket majmolják. Régi fogás az , a mi hitün-
ket babonának elnevezni, azt az egyház ellenségei 
minden időkön keresztül tették, s a legelső üldözteté-
sek is a „babona" kiirtásának ürügye alatt történ-
tek, miért ne történhetnék tehát az utolsó is ugyan-
ezen jelszó hangoztatása mellett. Suetonius szerint 
(Ner. 16.) már Néró alatt a keresztények hivatalos 
elnevezése ez volt: „genus hominum superstitionis 
novae et maleficae," — Nero tehát, a ki a kereszté-
nyeket oly iszonyúan üldözte, egyike azoknak, akik 
az emberi-nem haladása körül férdemeket szereztek, 
mely érdemeit egy nem régen Spanyolhonban fölta-
lált fölirat, is elismeri, dicsérvén őt: „ob provinciám 
latronibus, et his qui novam generi humano super-
stitionem inculcabant purgatam;" — az ember, mi-
dőn ilyeneket olvas, majdnem irigységgel szeretne 
az akkori idők keresztényeire tekinteni, kik legalább 
egy sorba helyeztettek a rablókkal, mig napjaink-
ban a rablóknak, legalább egyes osztályainak sok-
kal jobb és kitűnőbb helyzete vagyon mint azoknak, 
kik a régi babonához, azaz a katholikus hithez ra-
gaszkodnak.! 

De a mi korunk mindamellett még Nérónál is 
haladottabb, amennyiben olyas valamire törekszik, 
a mi még annak sem jutott volna soha eszébe, az t. i. 
hogy magát, Péter utódját is szólítgassa hithagyásra. 

Borzasztó gondolat, borzasztó jele az időnek! 
Nem engednek nyugtot az egyháznak, s mégis a 
vértanúság koszorúját is irigylik tőle. Oly vakme-
rők ezek az emberek, hogy még azt is merik remény-
leni, hogy Krisztus helytartója maga árulhatná el 
amaz isteni küldetést, mely reá bízatott, azt merik 
neki szemébe mondani, hogy a hitet, a dogmát meg 
kell változtatni, hogy az uj eszmékkel alkudoznia, 
hogy a korszellem követelményeihez képest „megif-
julnia" kell. 

Annyira mennek vakmerőségükben, hogy IX. 
Piust olyannak festik le. kit egy vak, lelkismeretlen 

párt gátol akaratának korlátlan érvényesítésében : 
s ime ezt a pártot azok képezik, kik elég vallási ér-
zülettel birnak, hogy az isteni kinyilatkoztatást az 
úgynevezett uj jog fölé helyezzék ; kik a földi, min-
den pogány salaktól ment hazaszeretet mellett a men-
nyei hazáról sem akarnak megfeledkezni, szóval, kik 
egy isteni eredetű változhatatlan vallás tanaiba job-
ban biznak, annak jobban engedelmeskednek, mint 
napjaink érthetetlen, badar és vajmi ingadozó kö-
vetelményeinek. 

Honnan korszellemünk e vakmerő követelése, 
hogy maga Krisztus helytartója is álljon hozzája? 
Honnan származik ennyi'gonoszság? Mi kölcsönöz 
eme szerencsétleneknek ennyi bátorságot, liogy er-
nyedetlenül folytassák végzetes tusájukat minden 
ellen a mi jó és szent? honnan merítik eme kétség-
beesett következetességet, a melylyel hasztalan, any-
nyiszor már visszavert támadásait egyre megujitják, 
azon törekvéssel, hogy végre is a vallási és társa-
dalmi igazság csalhatatlan tanitóját részükre von-
hassák ? 

Keressük a feleletet eme kérdésekre. 
Hornig. 

A divatos firkászok mint vallásalapítók.*) 

A legfigyelmetlenebb tekintet két ellenkező áramlatot 
vesz észre a társadalomban és az emberi szivben egyiránt : 
az egyik keresi Istent, közeledik Istenhez, teljes és határo-
zott egyesülésre vágyik Istennel ; a másik fut Istentől, szét-
tépi a kötelékeket, melyek Istenhez fűzik, és függetlenség-
ről, vagyis Istentől, a legfőbb Úrtól tökéletes elválásról ál-
modozik. 

Az egyetemes kereszténység, vagyis a kath. egyház, 
papsága által, teljes elégtételt ad az első irányulásnak. Az 
embert az engedelmesség és szeretet által egyesiti Terem-
tőjével. Azért a ki Istent alázattal és szeretettel keresi, örö-
mest hallgatja a kath. tanítást. De az isteni szeretetet, inkább 
mint más szeretet, csak áldozatokkal lehet megnyerni. Ha 
a kath. hit boldog örökkévalóságot igér, ugy viszont küz-
delmes életet követel. Követeli főleg, hogy az ember önként 
elismerve Teremtője irányában függését, neki mint Urnák 
engedelmeskedjék, sőt mint atyát szeresse. Mindez bizonyára 
igazságos, de mindez sérti a kevélység, az érzékiség, az 
önzés, függetlenség ösztöneit. Ezért tekinti sok ember a re-
ligio áldott kötelékét elviselhetlen láncznak, melyet szét kell 
törni, hogy igazán szabadok és boldogok legyünk. 

Először csak azzal kezdik, hogy nem szeretik többé 
Istent, és csakkamar arra jőnek, hogy nem is szolgálnak 
neki többé. íme szabadok lettek, mint a vadon szamara ! 
Csakhogy az Isten járma helyett, szenvedélyeik jármát vi-
selik, és ezen emberek, kik nagy bátran ellenállának a Min-
denhatónak, nem birnak ellenállani testüknek. 

Mutatvány az ily czimü jeles müvecskéból : „A. f e k e t e emberek." 
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Ez a közönséges istentelenek arczképe. Ezen tömeg-
ben támadnak oly emberek, kik maguknak Ítélik oda az 
emberiség fölötti kormányt. Ezen derék komáink magukban 
igy okoskodnak : 

„A vallási ösztön az emberiségben lerombolhatlan. A 
katholicismus kebléből kitért nép, ha magára hagyatik, 
visszatér a katholicismusra, valamint a tékozló fiu vissza-
tér t az atyai házba, vagy pedig hasonló lesz a vadállathoz, 
és veszélyes mint ez. Nem jó számítás volna-e, ha mi szá-
mára néhány divatos religiót gyártanánk ? A nép szereti 
azt, mi uj, és nem szereti azt, mi neki terhére van, mi neki 
kivánsága szerint fogunk szolgálni. 0 hallgatni fog ránk, a 
mi hizelgő lesz ránk nézve ; venni fogja könyveinket é3 elő-
fizetem! újságainkra, a mi jövedelmes lesz ránk nézve. Meg-
tapsoltatva, és meggazdagodva egy csapással tiszteletet és 
pénzt szerzünk. A nép, mely igy oly mélyen sülyed alá, 
mint mi, s mely általunk le fogja magáról rázni a kath. lel-
kiismeretet, mely keményebb mint az aczél, nem fog többé 
bennünket megvetni, hanem diadallal fog körülhordozni, 
hagyni fog magával bánni, vérét fogja adni szándékaink 
valósítására. A nép nem levén többé az egyházé, azon ügyes 
embereké lesz, kik neki hizelegni tudnak." 

A nép értelmi és erkölcsi függetlenségének egyedüli 
akadálya ama bizalom, melyet az a fekete emberekbe helyez, 
kik azt merik hirdetni, hogy az égből alászállt tan előtt a 
közönséges emberek és fenkelt szellemek egyenlők. Tüzet a 
papra !," 

Es az összes irodalmi fegyveres sereg tüzel. 
Uraim ! kik oly hősiesen szállanak harczra a papság 

ellen, engedjék meg, hogy egy kis szemle alá vegyük 
önöket. 

Önök mitől sem félhetnek ! . . A kath. pap oly öltönyt 
visel, mely őt mindenki tekintetének kiteszi. Ott, ahol önök 
maró beszédei ellene felizgatták a nép szenvedélyeit, nyu-
galma sőt még élete is fenyegetve van. Önök miatt vagy 
elődeik miatt hányszor ontá már a pap vérét a gyilkos, ki t 
egyedül a papság iránti gyűlölet tüzelt fel. 

A pap-ellenes Írónak külsejében mi sincs, mi őt felis-
mertetné ; ö nem hord reverendát, hanem frakkot , ezt pedig 
az egész világ viseli. De ha felismernék is, még akkor sem 
forogna veszélyben. A pap szavára hallgató nép nem hasz-
nál eröszakot hitének és papságának ellenségei ellen. Az 
Opinion nationale összes szerkesztősége kisértetve a Siècle 
és többi más lap szerkesztőségétől, bátran keresztül mehet 
a hü Bretagne egyik szélétől a másikig, anélkül, hogy csak 
egy karczolástól is félhetne. 

Önök jól tud ják , hogy vagyonuk ép oly biztonságban 
van mint életük. Mi egyedül az önök bitorolt hirnevét tá-
madjuk meg. A szeretet ezt nem tiltja, sőt inkább követeli. 
Midőn a farkas báránybőrbe takarózva az akolba lopózik, 
hegy felfalja a bárányokat, ugyhiszem kiálthatjuk : farkas i 
Midőn ügyes, dicsvágyó, vállalkozó, hatalmas emberek sza-
baditókul állanak a szegény nép elé és tőle atyai hitével el-
rabolják az egyetlen reményt, mely nem csal, és az egyetlen 
vigasztalást, mely soha el nem fogy, ugyhiszem jogosan 
kérdezhetjük ezen emberektől : Mely jogoknál fogva állít-
j ák önök azt, hogy a kath. papnak szószékét el kell hagyni 
és az önöké körül csoportosulni ? Kicsodák önök ? 

Tadományuk. 

Mi a modern tudomány vagyunk ! — Önök a modern 
tudomány, igen jól van, uraim ! de mi kath. papok, mi az 
örök tudomány vagyunk! Az ismereteknek több neme van. 
Egy nagy vegyész, lehet, hogy soha sem nyitotta fel a pol-
gári törvénykönyvet ; egy kitiinö törvénytudós, lehet, hogy 
még neveit sem tudja a vegytani elemeknek. Az átalános 
tudósok igen r i tkák. Mindenki azt tudja, mit lelkismere-
tesen tanult. 

Isten, hogy az embereket a munkára feltüzelje, őket 
az anyagi világ törvényeinek, és ezek alkalmazásainak fel-
fedezésére kényszerité. Korunk oly szerencsés, hogy o sza-
kokban igen tudós emberekkel bir ; de a religio kérdése 
más nemii. 

A religio kérdése az események és elvek kérdése, e 
szerint történelmi és bölcsészeti. A történelem, vagyis a 
mult eseményeinek ismerete, emlékeken, könyvekon és ha-
gyományokon nyugszik. A kereszténység története minden 
történet között a legfontosabb levén, megszámlálhatlan em-
léken, eredetileg írott és vallásos tisztelettel kézről kézro 
átadott könyveken, nyilvános, és a világ egyik végétől a 
másikig megörökített hagyományokon alapszik. 

Midőn ezek után majdnem husz század múlva egy 
megszökött papnövendék, ki véletlenül néhány hetet töltött 
azon földön, hol a mi urunk Jézus Krisztus élt, igy szól a 
közönséghez : „koromig senki sem értette meg az ovangé-
liomi történetet. Én jobban tudom, mit tett, mit mondott, 
mit gondolt Jézus, mint apostolai és tanítványai. Én 1863. 
év Után istentagadó szemüvegem által jobban látok, mint a 
Mária fiának kortársai !" ezen ur, ki igy beszél, nevetséges 
szerepet játszik. Ö magát a jelen történeti tudomány meg-
testesülésének állítja : czimborái és barátai ezt kürtölik vi-
lágszerte. Ámde az igaz jelen történeti tudomány, megerő-
sitve az ujabb vizsgálatok által a régibb történeti tudomány 
biztos eredményeit, mindinkább növekedő erővel hirdeti az 
evangélium igazságát és azon religio istenségét, melyet az 
Istenember az emberek boldogitására alapitott. 

Korunk istentagadói igazán ügyetlenek. 
Sok ember kissé elfeledte a religio történeti bizonyíté-

kait. Sok keresztény igen felületesen tudta az evangéliomi 
történetet. E szeleburdik azt hitték, hogy már most a mo-
dern tudomány pompás neve alatt, meghamisított történe-
tükkel elő állhatnak azon reményben, hogy czimborájuknak, 
a sajtónak ajánlásaira, a tömeg csak ugy kapkodni fog 
utána. Elkéstek. Nem vagyunk többé azon korban, midőn 
Voltaire és társai hazudtak és rágalmaztak, s ellentmon-
dókra alig találtak. Ma már kath. sajtónk van és a kath. 
tudósok száma napról napra növekszik. Sőt még a hitotle-
lenek között is számos megvesztegethetlen becsületességü 
tudóst számítunk. Az úgynevezett modern tudomány saját 
hurokjában fogatott meg. Renan ur regénye mindenütt el-
olvastatta az igazi evangéliomot, és a hitet a mi Urunk Jé-
zus Krisztusban mindenütt ú j ra felélesztette. 

Ok meg akar ták dönteni ama világos eseményeket, 
melyeken a kath. religio nyugszik. Az események ellenál-
lottak. A szikla érintetlen maradt ; egyedül a rombolók ka-
lapácsai törtök el. 
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Egy merész tollnak ép oly könnyii azt álíitani, hogy 
egy bizonyos ócska irományban felfödözte, miszerint az Is-
tenember nem támadott fel valóban ; mint a mily könnyű 
lesz 3864-dik évben azt állítani, hogy egy másik ócska iro-
mány szerint Napoleonnak nem volt Austerlitznél csatája. 

A nehézség itt csupán o komoly bohózatok elhiteté-
sébon van. 

Modern tudományú uraim, jegyezzék meg jól ezeket. 
Midőn az evangéliom kezdett hirdettetni, földünkön akkor 
is találkoztak oly értelmes emberek és oly finom Ítészek, 
mint önök ; akkor volt Augusztus fénykora. Roma, Görög-
hon és az egész világ tudósai nem fogadták volna el a ke-
reszt súlyos igáját, ha az apostoli elbeszélések igazságáról 
világos bizonyítékokkal nem birtak volna. Önöknek igen 
kevésbe koriil szabadgondolkozóknak lenni. De azoknak 
igen sokba került keresztényekké lenni. Azért jól kinyitot-
ták szemeiket : jól megvizsgálták, ha váljon nem lehetne-e 
a kereszt igáját az ész nevében maguktól elutasítani ; is-
merték és megmérlegelték az Alexandrinek és a többi eret-
nekek szelídített kereszténységének érveit ; utoljára is ar ra 
határozák el magukat , hogy belépnek a kath . egyházba, 
épen ugy mint önök közül naponként minél többen határoz-
zák el arra magukat , hogy elmennek gyónni ; ők ezt tudva 
és szándékosan tették. 

Ha az evangéliomi történet nem volna igaz, az emberi 
szenvedélyek, melyeket az oly erélylyel támad meg, nem 
vár ták volna a tizonkilenczedik századot, hogy azt halomra 
döntsék. Ha az evangéliomi történet csupán mese volna,önök, 
k ik oly eszes emberek, csak bírnának ellene néhány jó érv-
vel, s nem volnának kénytelenek remek mü gyanánt ma-
gasztalni ama regényt, mely a történeti adatok meghamisí-
tására építtetvén, a tudós világ kaczajának tárgya lett. 

De önök a bölcsészetre támaszkodnak ! — A bölcsé-
szet az elvek tudománya. E tudomány nevében önök ké-
nyek kedvök szerint kiválogat ják maguknak azon dogmá-
kat , melyek önöknek tetszenek, valamint a történet nevében 
válogatnak a tényekben : önök közül mindegyik észszerű 
kereszténységet költ a jövő nemzedékek használatára. Én 
önökkel részletes vitába nem elegyedhetem, mi különben 
sem szükséges. Az ész az ember tehetsége levén, minden 
időben létezett, és bajos volna megmutatni, hogy a jelenlegi 
katholikusok attól mog vannak fosztva. A katholikusok, s 
főleg a kath. papok mindig élénk hajlammal viseltettek a 
bölcsészeti tanulmányok iránt. A papnöveldékben jelen-
tékeny időt szentelnek ezeknek. Ha a mi religionk bölcsé-
szetileg képtelen volna, akár átalánosságában akár részle-
teiben, az emberek nem vártak volna az önök regényeire, 
hogy azt észrevegyék. A mi dogmáink már régóta eltűntek 
volna, és a hit-parancsolatok az instenitisztelettel együtt 
romba dőltek volna. 

Azon religio, melynek a világ műveltségét köszöni, 
mely a legműveltebb nemzetek felett uralkodott, s mely ti-
zennyolcz század óta fenáll, azon religio nem lehet képtelen 
religio. Ha az okoskodás rést lőhetett volna ra j ta , az önök 
könyvei ma már feleslegesek volnának. 

Kezdjék már valahára önök önmagukat megérteni. 
Kezdjék már önök valahára egyszer világosan formulázni 

és tisztán megmutatni Credo-juk ágazatait : majd akkor 
fogjuk önök követeléseit megvizsgálni. 

Végre az önök hitetlen tudományát illetőleg, jó uraim, 
egy végső gondolatom vagy, ha ugytetszik, egy végső aggá-
lyom van. Azt tudom jól, hogyan fogtak a kath. papok a 
vallási kérdés tanulmányozásához ; de nem ismerem önök 
vallási tanulmányainak módját. Önök annyi dologról és 
annyit i rnak ! (Még hagyján, ha önök a napokat és éjjeket 
szigorú magányban, könyvek között töltenék !) Maguk az 
önök vezérei a Jourdan-ok, a la Bedoliére-k, a Renan-ok, az 
About-ok sokszor oly nagy bakokat lőnek; oly leplezetlenül 
nem tudják még azon dolgokat serrj, melyeket egy kath . 
szakácsnő tökéletesen tud, elannyira, hogy mi naiv emberek 
önkéntelenül ezen kérdést teszszük magunknak : „Hát a 
hitetlenség nagy tudósai csupán arra szorítkoznak, hogy 
azon irkászok ócska gyalázó férczelményeit futólag meg-
lopják, kiknek már százszor bebizonyították ostobaságukat, 
hazugságukat és szemtelenségöket ? És tudományuk csupán 
a másolók egyszerű tudománya, kik inkább szorgalmasak 
mint t anu l tak?" 

Mi, papok, mi figyelemmel olvassuk ellenmondóink 
lapjai t ; mi ezeket pontosan idézzük és becsületesen harczo-
lunk ellonök. Nem adhatnák-e meg önök is ugyanazon tisz-
teletet ama tiszteletreméltó tannak, melyet tizenhat század 
elfogadott, megtapsolt szeretett és gyakorolt ? 

Önök ezt nem teszik. Önök nem fogadják el a csatát ; 
önök a katholikusoknak, kik önöket nyilvános komoly 
vitára liivják ki, inkább eszélyes mint vitéz hallgatással fe-
lelnek. Miért ? 

Önöknek nem rég oly szép alkalmuk volt ! Egy az 
önök népéből, a Débats és a Revue des deux Mondes szer-
kesztője, a szabadkőmivesség nagyméltóságú személye, 
etcaetera, egy könyrvet röpitett a közönség közé, melynek 
sikere a kath. papot feleslegessé, és az egyházat semmivé 
tenni készült. Er re közöttük minden oldalról kiáltás tá-
madt, bizonyára nem a félelem, hanem a boszankodás ki-
áltása. 

A hitében bántalmazott keresztény fájdalomsohaját 
éles füttyök vál t ják fel. A kath. papság kitűnő tagjai eré-
lyesen megbélyegzik a Krisztus bántalmazójának megne-
vezhetlen viseletét. 

Nem alkalmas pillanat volt-e ez adatokkal kézben és 
ellen mondó érveléssel bebizonyítani, hogy a nimes-i püspök 
nem tudja a héber nyelvot ? hogy Gra t ry atya, a logica és 
sophistikáról értekezve, egyiket a másikkal összezavarja? 
hogy Freppel és Meignan abbék nem ismerik a szentirás-
magyarázat állapotát Németországban ? végre hogy a papi 
türelmetlenség önmaga használja azon kovésbbé finom el-
járást , melyet másnak szemére hány ? 

A szerző, egy nyul magasztos kicsinylésével, moly a 
közelgő kopók iránti megvetése miatt ugrik ki vaczkából, 
stoikus hallgatásba bujt, és komái mindnyájan követték 
példáját. 

Oh szabadgondolkozó uraim! mily hamis kis rókák 
önök ! . . . 
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Tetteik. 

E szerint napjainkban a katholikus-ellenes irók igen 
kevéssé tanulmányozzák a katholicismust, mely ellen har-
czolnak ; tudatlanság, vagy roszakaratból eltorzítják annak 
történetét és ferdén magyarázzák elveit. Midőn a religioról 
van szó, joggal letehetik a tudós czimet. 

Tudományuk megvizsgálásáról, menjünk át életük 
megvizsgálására. Ok kényszerítenek erre minket, midőn oly 
embereknek festenek le minket, kik dicsvágy és érdek által 
mozgattatunk. . . . 

Hát ugyan a röpiratok és vezérczikkck ezen kevély 
Ciucinnátusainak mik a rugóik ? 

Ók naponkint néhány óráig egy jó támlányban ülve 
és szivarral szájukban, széditő gyorsasággal emberszerető 
phrázisokat irnak, melyek soronként fizettetnek, czikkeik-
hez mért tarifa szerint. Ez meglévén — és ez oly hamar 
meg van — vig életet élnek. „Ismerek közülök néhányat, 
mondja Bonhomme Jakab, és azon kevés, mit róluk tudok, 
elég nekem arra, hogy őket orákulumok gyanánt ne tekint-
sem. Lát juk őket a boulevardon szivarozni, a kávéházak 
finom liquer-jeit Ízlelni, a leghirnevesebb vendéglőket vá-
lasztani ; kikocsiznak a boulonne-i érdőbo, a szinházakat 
látogatják. Egy szóval, kivévén azon időt, melyet irásra 
fordítanak, és ez sincs a legjobban felhasználva, én őket 
csak mulatni látom reggeltől estig ; és eljővén az est, nem 
akarnám őket igen közelről követni : ez lenne még a fur-
csa."*) 

Hadd mulassanak, ha ez nekik tetszik, minekünk ez 
ellen semmi szavunk sincs. Hadd legyenek kutyáik, lovaik 
és maitresseik, hadd éljenek elveik szerint és nem igen 
számolva a jövő életre, hadd keressék mohón a jelen élet 
gyönyöreit: mi nem fogjuk megzavarni az ö ünnepeiket. 
De mikép lehet az, hogy nom érzik, miszerint az ő szájuk-
ban és az ő tollúk alatt ostoba és nevetséges ama követelés, 
hogy ök Ítéljék, bírálják és javitsák mog a religiot. Egy 
varrónő, ki a Conis hegyének átfúrásáról vagy a suez-i csa-
tornáról tudományos értekezést tartana, nem lenne oly ne-
vetséges, mint ezen irók kilencz tizedrésze, kik néhány órá-
val a finom vacsora után a jövő életről szóló hitágazatot, a 

*) „Szeretném tudni, mondá valaki egy előkelő társaságban, miért 
vált el férjétől M. . , . urnák (a papellenes kitűnőségek ogyikének) a 
leánya ?" — „Miért — felelék neki — bizonyosan azért, inert M . . . ur 
egy magához hasonló szőrű papfaló vöt talált és biztositott magának !" 
Hja, fájdalom ! azok a merev, erkölcsösséget negélyző családfők többnyire 
csak olyannak tartják a házasságot, mint valami frakk, melyet tetszésök 
szerint eldobhatnak vagy másféle ruhadarabbá alakíthatnak át. Azok a 
fontoskodó modern családapák többnyire családjukon kivül élnek ; s azok-
nak, kik legjobban lármáznak a papi nőtlenség ellen, eszök ágában sincs 
megnősülni. Hogy is ne ? Majd bizony még ök megnősülnek ! S a papság-
nak bűnül róják fel azt, a mit maguk sem tesznek. Ok a nőben csupán a 
kéj eszközét s a gyermekben csupán nyűgöt, terhet látnak ; ez okból nőt-
lenek maradnak tehát, hogy annál jobban kéjeleghessenek, miként a pap 
nőtlen marad, hogy annál jobban szolgálhasson Istennek és az emberi-
ségnek. Ha ama szájliős agg legények mégis nagy nehezen ráadják fejő-
ket a házasságra, mennyi viharnak tűzhelye az ily család, honnan Kri-
sztus és az ö papja száműzve van ! És mivel az ily kéjencz kalandorok 
irataikat és színdarabjaikat az ál erkölcsiség mérges mázával kenik bo 
sokszor, az emberek milliói szájtátva és szemeikben az elérzékenyülés 
könyeivel hallgatják s tapsolják meg őket! Oh hitetlenek liiszékenysége ! ; 

test sanyargatás parancsát, vagy a pápa világi hatalmának 
hasznosságát veszik bonczkés alá. 

A ti religiotokat, magasztos nevelői az emberiségnek 
már régóta ismerik és gyakorolják. Azt mindenki magától 
megtanulhatja. Mint barom, csupán az élvezetért élni, hogy 
a test vágyait teljesen kielégítsük ; e vastag érzékiséget az 
ember-szeretet mázával takarni be, hogy a szellem önerzetét 
táp nélkül ne hagyjuk; röviden, önmagát imádni; nincs 
szükség könyveitekre, hogy idáig emelkedhessünk : termé-
szetünk rosz ösztönei elégségesek arra. 

De, hacsak nem akartok a kötélre méltók lenni, be 
kell vallanotok, ti nem tesztek annyi jót, hogy jogotok vol-
na a kath. papságnak leczkét adni. Néhány kérkedő aláírást 
kivéve, hol vannak alamizsnáitok? Azon elegáns és kényel-
mes élet, melyet ti visztek, ugy hiszem, nem engedi meg, 
hogy sokat alamizsnálkodjatok. Hiába keresek az újságírók 
közt egy Paulai Vinczét, mert nem találok. Sok papot isme-
rünk, kik hogy egy kórházat alapítsanak vagy az olhagyott 
gyermekek számára egy menhelyet adjanak, feláldozták kis 
örökségüket, magukra vették a legszigorúbb nélkülözése-
ket. Papgyülölők! tesztek-e ti ilyet? A nép csak phrásisai-
tokból ismer titeket ; de a papot áldozataiból ismeri. 

Midőn ti reggel egy gyönyör-éj fáradalmait pihenitek 
ki, a pap, ki talán az éjet egy haldokló ágya mellett tölté, 
a templomba megy, hol imádkoznak. Csakhamar ezután 
ama gyónszékben, mely ellen ti logmérgesobb nyilaitokat 
lövöldözitek, kitartásra bátorit egy szűkölködő munkásnőt, 
egy alázatos szolgálót, kit a ti irataitok egy olvasója buja 
vágyaival ostromol ; béketűrést önt egy családanyába, ki 
gyermekeinek örökségét eltékozolva látja férje által, ki a ti 
moráltok párthíve; egy gyermeket megment a vétektől, ki-
nek a ti barátaitok egyike imént sikamlós szavaival feltárta 
a rosznak szomorú titkait. Később azon órában, midőn ti a 
kávéházba mentek, ő azon házba megy, hol sirnak. Midőn 
ti vig sétára mentek ki, ő a szegény gunyhója vagy patlás-
szobája felé lépdel. Estéro mindkét zsebetek üres ; a pap az 
ő szerény krajczárkájával felszárított egy könyet, és ti 
aranyaitokkal csupán — élveztetek. 

Hiába mutattok ti nekünk imitt-amott öt vagy hat 
fösvény vagy vétkes papot ; ti nem akadályozhatjátok a 
tömeget, hogy észre ne vegye, miszerint a népért, ennek 
oktatása-, jólléte-, könnyítése-, méltósága-, halhatlan jövő-
jeért a kath. papok százszor többet tesznek mint ti. Ti fel-
használjátok a népet, melynek hízelegtek, hogy titeket fel-
gazdagitson. A papok ellenben szolgálnak a népnek, mely-
nek nem hízelegnek, mert ők azt őszintén szeretik. 

A ff re párisi érsek önként megy a barrikádok elé, 
papságtól kisértetve, hogy ott nyájáért szemébe nézzen a 
halálnak, mig Ledru-Rollin ur gyorsan kiugrik az ablakon, 
hogy becses személyét biztosságba tegye, mialatt az utczá-
kon az emberek ezrei halnak meg, mert rá hallgattak ; 
ime, oh nép ! az emberszerető irkász, ki szivesen ontja tin-
táját, és a pap, ki tudja vérét ontani. (Végo köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
r f 

ZÁGRÁB. 0 szentsége Haulik György bibornokhoz 
a kővetkező iratot intézte : 
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PIUS P. P. IX. 

Dilecte Fili Noster, Salutem et Apostolicam Benedi-
ctionem. Magna cum consolatione pientissima et amantissima 
excepimus vota, quae tu Dilecte Fili Noster, istorum etiam 
Tuorum Fidelium nomine, appropinquantibus Christi Do-
mini Nostri Nativitatis et Circumcisionis solomnibus, Nobis 
expromenda per Tuas Littoras existimasti. Déclaras enim 
Nobis quantum infelicibus et luctuosid hisce temporibus au-
xilii, utilitatis, ac salutis positum esse reputes in futuro 
Oecumenico Concilio, quod indiximus, Deumque Optimum 
Maximum adprccari non omittis, ut hoc magnum et salutare 
opus non tantum prospéré inchoare, sed et ad optatum finem 
feliciter perducere valeamus. Hanc Tuam pietatem, zelum 
ac religionem sacro Antistite plane dignam non possumus 
non plurimi facere, Dilecte Fili Noster, ac magnopere gau-
demus, quod in istum finem etiam Tuorum istorum Fide-
lium vota ac preces conferantur. Gratissimum porro Nobis 
erit, si una cum iisdem Fidelibus Tuas obsecrationes adhi-
bere non desinas ; Divinae enim misericordiao est clementer 
cfficere, ut hac occasione et opportunitate, quam ipsa prae-
bcre dignatur omnes vere et copiose proficiant, ut iusti eri-
gantur, et iustificentur adhuc, et omnes miseri errantes ad 
veritatis, iustitiae, salutisque semitas redeant. Nos interim 
Tuae pietati vicissim respondentes Deum humiliter oramus, 
ut super Te propitius suae Bonitatis divitias eflundat, ac 
pastorales Tuas curas quas in istum dilectum gregem im-
pondis, uberi sua gratia et benignitate prosequatur. Pro 
certo autem habeas, praecipuam esse Nostram in Te bene-
voleritiam, cuius pignus esse volumus Apostolicam Benedi-
ctionem, quam Tibi ipsi, Dilecte Fili Noster, eidomque Tuo 
gregi ex imo corde depromptam, et cum omnis felicitatis 
voto coniunctam peramanter impcrtimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 7. Januarii Anno 
1869. 

Pontificatus Nostri Anno Vicesimo tertio 
PIUS P. P. IX. 

VEGYESEK. 
— K o l l á r e s i k István rozsnyói püspök ö nmlga a 

pesti oltáregylet sz. czéljainak előmozdítására 20 l'rtot 
adomány ozott, melyért az egylet ezennel legforróbb hála-
köszönetét nyilvánítja. 

— Nem hiszszük, hogy a subventioval egyszersmind 
egyedül a főpásztort megillető jurisdictio is járjon, és 
azért kárhoztatjuk a clerus ,méltóságának érdekében 
azon expectoratiot, melyet a M. A. magának megenged egy 
deákpárti pap, Kuthy Márton irányában a szélsőbal általi 
megbuktatása alkalmából ; nem Kuthyról van itt szó, ha-
nem oly eljárásról, mely sem egy házilag, sem politikailag 
nem helyeselhető. Ide iktat juk a tulkapás e mintaformu-
láját, származzék az akármelyik lapigazgatótól, mindegy. 
„Tapasztalhatta újra, mondja a nevezett lap, ezen sok te-
kintetben megrovást érdemlő pap, hogy nem ér semmit a 
gálád és antikath. sajtóval való kaczérkodás, nem ér sem-
mit az a kath. paphoz sem illő, incorrect handabandázás, 

melyen jót nevetnek az egyház ellenségei, a jobb katholi-
kusok pedig készebbek inkább szélsőbalira szavazni, mint 
olyan papra, ki által a katholikus ügy ugy sem nyerne sem-
mit." Amicum foedus rationis cum experientia ! 

— Előfizetési fölhivás „A romai katakombák és a 
kath. egyház szentségei" czimii munkára. Walter után né-
metből forditva. A mii a síremlékekből összeállított kate-
kizmust képez, mely az egyház tanát a szentségekről gyö-
nyörűen és czáfolhatlanul bizonyítja be. Előfizetési ár 50 
kr, mely az egri érseki nyomdához vagy Y i n c z e Alajos 
székesegyházi hitszónokhoz küldendő Égerbe aprilhó kö-
zepéig. 

— Restolik némely lapok, hogy az esztergálni érsek 
még mindig Magyarország herczeg-primásának czimeztetik 
és akarják, hogy csak a magyarországi katholikusok prí-
másának neveztessék. Az angol prímás még ebben sem 
ment jó példával elő, pedig a számarány alkalmasint nálunk 
is áll. 

— A regensburgi „Tagblatt" e napokban igy szólt az 
ultramontánokhoz : „a hatalom emberei(!) most már okosab-
bak ; s azért jobbnak tar t ják titeket azon állapotba vissza 
lökni, honnan soha sem kellett volna benneteket kiemelni, 
tudnillik a szolgaság állapotjába." Ez világosan van mondva 
és kétségkivül komolyan gondolkodik is egy bizonyos 
párt erről. 

— Az amerikai congressusban Brooks ur azon indít-
ványt tette, hogy Romában követi-állomás szerveztessék 
7500 dollár dijjal, nem csak azért, mivel Roma központja a 
kath. világnak, hanem mivel főszékhelye a művészeteknek 
is. Covode ellene nyilatkozott és gyalázattal illette a kath. 
egyházat és Romát, mig Woodward el nem némította a mél-
tatlankodót. A határozat elnapoltatott. 

— A ,Peuple' újra kezdi hirdetni, hogy Chigi nunti-
ussal együtt Darboy érsek is bíbornoki kalapot nyerne. Sok-
nak kellett volna változni ! 

— Angolországban 1828-i évben Spencer György, p. 
Ignácz név alatt volt az egyedüli kath. pap, ki azelőtt prot. 
pap volt. Most a westminsteri megyében, belefoglalva ma-
gát az érseket is, van 40, egész Angolországban 400 ilyen 
kath. pap. 

— Mgr. Hassoun visszatért Egyptomban, Palaestina-
és Syriában tett kőrútjából. Fogadtatása eléggé tanusitá, 
hogy a pásztor és juhai közt fölmerült villongások még nem 
szűntek meg ; mondják, hogy Romába panasz ment, mintha 
teljesen elvesztette volna övéi bizalmát és azért resignatiora 
kellene őt felszólítani ; ugy látszik mgr. Azariant szeretnék, 
ki a főpásztor távolléte alatt ügyessége, nyájassága által 
közszeretetet vívott ki magának. 

Kegyes adakozás. 

Péterfillérül : 
A szentgyörgy-abrányi g. k. lelkészhivataltól 4. frt ; á kismaj-

tényitól 3 frt ; a csujafalvitól 2 frt. 
A pécsi megyéből : 

Péterfiitér : 2 db 20 frankos, 1 db 10 frank, 8 db arany, 3 db 2 
ftos, 4 db 1 frtos, 20 darab húszas : 314 frt 38 kr. 

Mellkeresztre : 2 db arany, 3 db 2 frtos, 1 db 1 frtos, 9 db húszas, 
170 frt 97 kr. Összesen 2 db 20 frankos, 1 db 10 frankos, 11 arany, 6 db 
2 frtos, 5 db 1 frtos 29 húszas, 485 fr. 35 kr. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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T A R T A L O M : Egy remete levelei VI I I . — Az ujság-
1 apok. — Nincs többé fekete ember. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. — 

Egy remete levelei. 
VII I . 

Azt hiszi az ember, hogy az antikrisztusnak 
kora már eléggé jelezve volna az ószövetségi látno-
kok jóslatai, az Isten fia jövendölései, s a szentatyák 
s egykázirók számtalan ide vonatkozó nyilatkozatai 
által, ngy látszhatnék, hogy az emberi nem ezek ál-
tal már eléggé figyelmeztetve ló'n a végveszélynek 
mikoron és miként való bekövetkezésére. 

De az Istennek hozzánk való véghetetlen szere-
tete ezzel be nem érte, s egy njolagos, ünnepélyes 
nyilatkozata által még egyszer figyelmezteté gyer-
mekeit, épen most, midőn ama végzetes korszak kü-
szöbét immár átléptük. 

Most van ismét oly idő, midőn a halandók ugy 
házasodnak, s ugy házasittatnak ki mint Noe nap-
jaiban; oly idő, mikor az emberek igen sokkal, de 
mindenek előtt azzal foglalkoznak, hogy szaporít-
hassák pénzöket, jövedelmöket, ha mindjárt testvé-
reik kárával is ; mikor az anyagi jólétérti küzdelem 
minden erejök végmegfeszitésére készti, szóval, mi-
kor, hogy nagy sz. Gergely már egyszer idézett sza-
vait ismételve felhozzuk, az emberinem egy mármár 
elhaló mécshez hasonlít, mely utoljára még egyszer 
fölvillanván, ép ez által jelzi nem sokára bekövetke-
zendő végleges megszűntét. 

Az emberi ész minden erejéből az anyag töké-
letesítése és hasznosítása körül fáradozik, sőt még 
egy lépéssel tovább is megy, s maga magát azono-
sítván az anyaggal, azt hirdeté, hogy az, amit az 
évezredek a lélek, a szellem elnevezése alatt valami 
felsőbb, nemesebb lénynek tartottak, semmi egyéb, 
mint szintén amaz anyagnak egyik, habár némely 
finomabb része, egyenesített nyilvánulása. — S hogy 
az ekkép elanyagiasitott embernek hozzá méltó ősö-

ket szerezzen, a majmokhoz folyamodik, s maga ma-
gát azok utódjának, sarjának vallja, nem gondolván 
meg, hogy tán épen ez oktalan állatoknak legtöbb 
joguk volna ily rokonság ellen tiltakozni, amennyi-
ben azok maguk ama törvényeket, melyeket a Te-
remtő elébök szabott, megtartották, de állitólagos 
utódjaik nem ugy! 

Midőn az emberi törekvések ily irányt vesznek, 
természetes, hogy az Istennel, s a világ végével mit 
sem törődnek. De azért a gondviselés tovább is gon-
doskodik eltévelyedett gyermekeiről, sőt, ugy lát-
szik, mintha a halandók hálátlansága mindinkább 
jótékonyságra ösztönözné, jól tudván, hogy az örök-
kévalóságban elég ideje lesz büntetni, a miért is, a 
meddig csak lehet, jótéteményekkel halmozza el te-
remtményeit. 

Egy ilyen, a legújabb jótétemény volt az is, 
midőn a Szentlélek alászállván IX. Piusra, arra hivá 
föl azt, hogy ama számtalan ^figyelmeztetést, mely-
ben az emberi nem az évezredeken át már is része-
sült, egy ujabbal szaporítsa. mely az isteni igazságok 
fényét világitó törvényként áraszsza szét a tévelyek 
sötét éjszakájában; s e világitó torony : — a syllabus. 

Nincs szándékom a syllabus fontosságát és 
horderejét túlságos színekben festeni, de annyit mégis 
merek nyiltan kimondani, hogy ezen okmány az új-
kori hithagyásnak próbaköve volt, mely nélkül a 
hithagyás még jó sok időig észrevétlenül mindinkább 
szélesebb körökben terjedhet vala, anélkül, hogy a 
leginkább érdeklettek észrevették vagy akár csak 
sejtették volna azt. 

A hittőli elpártolás, az apostasia ugyanis nem 
ritkán oly alakokban lép fel, hogy még a gyakor-
lottabb szem is igen gyakran csak nagy nehezen is-
merheti fel. Az igazságnak tagadása nem ritkán 
ugyanezen igazság védésének mezébe öltözik; — ez 
nem egyszerű gonoszság többé, ez a gonoszságnak 
titka, amint sz. Pál apostol mondja, s e gonoszság 
majdnem általánossá lőn immár, nemcsak, mivel a 
halandók legnagyobb részét sikerült hálóiba keríte-
nie, hanem azért is, s főképen azért, mivel nyiltan 
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bevallott törekvése oda irányul : minden szent igaz-
ságoknak, kivétel nélkül irtóháborút üzenni. 

Az igazság, végelemében csak egy: az Isten; 
de az igazság százféleképen nyilvánulhat, s ezért 
száz meg száz alkalommal tagadhatom az Isten létét, 
anélkül, hogy épen megnevezzem őt, — egyedül az 
által, hogy valami hazug tant állitva és védve ki-
szorítván az igazságot helyéből, fölforgassam, meg-
semmisítsem azt. Midőn ezt teszem, jóhiszemüleg azt 
vélhetem néha, hogy csekélységet műveltem, s mégis 
anélkül, hogy magam is észrevenném vagy akarnám, 
hátrafelé tettem egy lépést, eltávoztam az örök igaz-
ság kútforrásátol, s a sötétség fejedelmének egy uj 
jogczimet szolgáltattam, melynél fogva alattvalójá-
nak tekinthet engem. 

Midőn ily körülmények közt a gyakorlottabb 
szem is csak nagynehezen tudja magát tájékozni, 
hogyan tájékozhatná magát a nagy sokaság, hogyan 
védhetné meg magát a mindenünnen leselkedő ellen-
ség ellen, ha nem léteznék tekintély, melynek isteni 
feladata eme védelem igazgatása és vezetése ? 

S e tekintély az egyház, — igen, az egyház, 
melyen a tévely soha sem uralkodott, még egy per-
czig sem, mely a reá bizott igazságokat nem csak 
hirdeté, hanem mindig hiven és kitartóan védeimezé 
is, mely mindannyiszor, valahányszor a hazugság uj 
foglalásokat tőn az elmék birodalmában, a megfelelő 
igazságokat állitá szembe a betolakodó tévelyekkel, 
szóval, mely soha sem hagyá magát az álnok ellen-
ség által meglepetni. S eme isteni küldetés teljesíté-
sét még akkor sem lianyagolá el, midőn'a kormá-
nyok elpártolni kezdtek tőle, vagy épen ellenséges 
állást vettek irányában ; még ekkor is védte a vál-
tozhatlan jogokat, még azokéit is, kik sanyargatták, 
üldözték. 

A történelem lapjai telvék oly emlékekkel, me-
lyek az egyház eme bölcs működéséről bizonyságot 
tesznek, de egyszersmind másfelől ';arról is, mily tév-
utakon bolygott néha az emberi ész. De a szüntele-
nül agyarkodó gonoszság egyik mesterfogása az is, 
hogy ezen emlékeket a nagy tömeg rövidlátó szemei 
előtt elrejtse. Es e tömeg véghetetlenül nagy ; állam-
férfiak, tudósok, irók tartoznak hozzá,mert emez al-
jas irány elég ügyességgel bírt, magát mint az ösz-
szes újkori műveltség egyik legfontosabb vívmányát, 
ha nem is érvényesiteni, de legalább kikiáltatni. 

Ily módon a társadalom a végbukás szélére ju-
tott, a honnan IX. Pius vissza akarja rántani, ki 
azon éles belátással, mely a római pápákat mindig 
kitünteté, nemünk jelenlegi baját csakhamar felis-

merte, s a megmentés nagy munkájához azon bölcs 
elhatározással fogott, mely elődei után reá jutott 
örökségét képezi. 

Váljon honnan van az, hogy ama sok, szellemileg 
oly különféleképen megadományozott pápa a társa-
dalmi fogyatkozások fölismerésében kivétel nélkül 
oly beható éleslátást tanusit ? — Mutassanak azok, 
kik az egyháznak egy fensőbb hatalom általi igaz-
gatását tagadják, mutassanak a történelemből példát 
arra, hogy egy, tagjaiban tizennyolcz századon ke-
resztül vonuló rend ezen egész idő alatt, tántorithat-
lanul, következetesen és a legkisebb eltérés nélkül 
harczolt volna az igazság mellett, oly igazság mellett, 
mely épannyi időn át folytonosan s a leghevesebben 
megtámadtatik. 

Pius észrevette, hogy a tudatlan és gondatlan 
tömeg száma, azoknak száma t. i., kik az igazságnak 
folytonosan hátat forditanak, anélkül, hogy csak ké-
pesek is volnának keresni és találni azt, hogy ezek-
nek száma, mondom, egyre növekszik, észrevette, 
hogy a tömeg már hirükből sem ismeri többé amaz 
emlékeket, melyeket a történelem fölös számmal mu-
tat a lelkismeretesen buvárkodónak, mint az egyház 
a jog és igazság érdekében szüntelenül viselt harczai 
épannyi fényes bizonyitékait ; s szive megesett a 
vesztébe rohanó sokaságon, s elhatárzá, emez emlé-
kek számát egygyel szaporítani, a munkához fogott, 
s e munkának eredménye — a Syllabus. 

Miért nem tevé ezt XIV. Gergely, miért nem 
XII. Leo, miért nem VI. Pius ? Mert az emberi nem 
csak most jutott el a forduló ponthoz, a pártok csak 
most kezdenek oszolni, most vesznek állást : a jók 
tábora egyfelől, másfelől pedig a gonoszoké ; ha va-
laha tehát most szükséges, hogy az isteni gondvise-
lés világítótornyot állítson oda azon legmélyebb al-
jáig fölháborodott tenger partjára, melyet társada-
lomnak nevezünk, mely világítótorony fényénél föl 
lehessen ismerni a gonoszokat, a képmutatókat, a 
gyengéket egyrészt, és a jókat, a becsületeseket, az 
elhatározottakat másrészt, — most szükséges, hogy 
a halandók szűnjenek meg látszani és kezdjenek 
lenni azok, a miknek lenniök kell — szóval, most 
van az az időpont, a melyben a dolgokat valódi ne-
vükön neveznünk kell: ez a hit, s ez a hithagyás! 

Ez volt a syllabusnak rendeltetése. Ezen neve-
zetes okmány összletében XIV. Gergely avagy XII. 
Leo napjaiban jelenvén meg, időelőtti leendett, de a 
katholika egyház a maga idején szól és cselekszik, 
s azért nem jelent meg, csak IX. Pius küldé azt Urbi 
et Orbi. Ime, — igy szól — ezek a népek kötelessé-
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gei a fejedelmek iránt, s ezek a fejedelmek kötelessé-
gei a népek iránt, ime ez az üdvösség utja ! Ki felelt 
ezen felhivásra ? Ki vetette magát alá ezen tanoknak? 
Ki mondott hálát ezen oly szükséges és oly korszerű 
figyelmeztetésért? Nem ijesztő'-e eme mély csend, 
melylyel eme tekintélyes, tiszteletreméltó szózat min-
denütt fogadtatott? 

Annyi, lázas ingerültségben hánykolódó s bu-
kófélben levő nemzet közül, melyek mindegyike 
egyre növekedő vágygyal nyugtot keres, mindegyike 
naponkint másmás rendszer után kapkod, anélkül, 
hogy valaha biztost s kitartót találna, van-e csak 
egyetlen egy, mely öngyilkossági müvét akár csak 
egy perczig is félbeszakitotta volna oly czélból, hogy 
az egyház intő szavát kellő figyelem- és tisztelettel 
hallgassa ? 

Nemde sokat jelentő ez ? S mit jelentsen, ha 
nem a hithagyás kezdetét, hogy ne mondjuk már jó 
messzire való haladtát? 

E miatt kelle a syllabusnak most megjelen-
nie. De még más okból is. Soha sem volt a feje-
delmeknek s a népeknek több szükségök reá, mint 
épen most, midőn ha valaha, kalauzra van szüksé-
günk az igazság felé vezető útra, melyet a gonosz-
ság ernyedetlen buzgalma immár járhatlanná kezd 
tenni. 

Ezentúl semmiféle eszes lény sem fog többé 
azzal mentegetődzhetni, mintha bizonyos kérdésekre 
nézve az egyház nézetét nem ismerte volna, — oly 
kérdésekre nézve tudnillik, melyeknek a hitágaza-
tokkal, az erkölcstannal, s a fegyelemmel való ösz-
szefüggését, a közönséges halandó tán első pillanatra 
nem is látja át. 

Az emberi-nem figyelmeztetve lőn. Tudja most 
mi rejlik a haladás és szabadság álnevei alatt., tudja, 
mit jelentenek eme jelszók, türelem és a lelkismeret 
függetlensége, tudja, mit értenek az illetők, midőn a 
korszellemről beszélnek. Mind ezen szók kivétel nél-
kül elvesztik eredeti jelentésöket, hamis pénz ez, me-
lyet az antichristianismus hirnökei kovácsoltak, s 
melyet jó pénz gyanánt szeretnének terjeszteni, de a 
csalás és megcsalattatás e tekintetben immár lehe-
tetlenné lőn — hála a syllabusnak. 

Ez ama világitó torony, melynek fénye tájé-
koztathatja mindazokat, kik látni akarnak. A kész-
akarva vakok ezentúl sem fognak látni, s ez épen az, a 
mi figyelmünket a legnagyobb mérvben megérdemli, 
de a torony azért nem szűnik meg világitni, hiven 
teljesiti rendeltetését, elválasztani a jókat a gono-
szoktól, az által, hogy világa behatván a szivek s 

az elmék mélyébe, átlátszókká teszi, úgyszólván, azo-
kat. Sokan voltak, a kik ama rákkórt, a mint sz. Pál 
— Tim. II. 2, 17. — e bajt nevezi, eddig titkon kö-
rülhordták magukkal, de ezek mo-t napfényre ke-
rülnek, lehetetlen lesz többé elrejtőzniük. 

Szabadjon még egy kérdést koczkáztatnom : — 
Váljon hisznek-e azok a szent evangéliumokba, a 
kik a syllabust visszavetik ? 

Hol olvassuk ezt: „Pasee oves meas?" Hol ezt: 
„Minden hatalom nekem adatott mennyben és a föl-
dön. Elmenvén tehát, tanitsatok minden nemzeteket 
— tanitván őket megtartani mind, a miket paran-
csoltam nektek". — Es ezt?: „Elmenvén az egész 
világra, hirdessétek az evangeliomot minden teremt-
ménynek — a ki nem hiszen, elkárhozik" — meg 
azt : „A. ki titeket hallgat, engem hallgat : és a ki 
titeket megvet, engem vet meg ; a ki pedig engem 
megvet, azt veti meg, ki engem küldött." — Eme 
szavakat sz. Máté, sz. Márk s sz. Lukács evangéliu-
maiban olvasom, s kérdem, mi egyebet jelenthetnek 
mint azt : A pápa és az egyház Krisztus nevében ta-
nítják a világot, mindazt, a mi az üdvösségre szük-
séges ; szükséges pedig erre a vallási és társadalmi 
igazságok kellő fölfogása és alkalmazása. 

Az evangéliumok elfogadása, és a syllabusnak 
visszavetése tehát nehezen egyeztethető dolgok. A 
syllabus ama vallási és társadalmi tévelyek össze-
foglalása, melyeket az egyház az utolsó időkben 
kárhoztatott, a ki azt nem fogadja kellő tisztelettel, 
az az egyház illetékes szavát nem hallgatja, az az 
egyházon ikivül áll. 

A logika törvényei nem engednek más követ-
keztetést tennem. 

Hornig. 

Az nj ságlapok. 

(Vége.) 

A hajdani időben, melyet a régi jó időnek neveztek el, 
sem villanytávirda, sem vasutak, sem ujonczösszeirás, sem 
világkiállítások nem voltak, de megvolt benne az a haszon, 
hogy olcsón lehetett élni. Az ember kevés költségen meg-
szerezte magának a lakást, az öltözetet, és élelmet. E há-
rommal megelégedettnek érzé magát, és békében várta az 
örökkévalóság végtelen gazdagságát és örömét. Mainap a 
a lakás, az öltözet és élelem sokba kerül és a legnagyobb 
szerencsétlenségre, még három más, nem kevesbbé nélkü-
lözhetlen dolgot kell az előbbi háromhoz csatolni, a kávét, 
a dohányt és az ujságlapokat. Ezen modern szükségletek 
két elsejeért annyi pézt adnak ki az emberek, hogy az álla-
mok budget-je tökéletesen elvesztené az egyensúlyt, ha hir-
telen a polgárok általánosan arra a gondolatra jönnének, 
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hogy ugy fognak élni ezután mint atyáik, kávé és dohány 
nélkül. Az ujságlapok is korunk ép oly parancsoló szük-
sége, mint két más társa. Mint az önmegtagadás hősét em-
legetnék, a Montyon dijra méltónak Ítélnék azt az embert, 
ki hogy családját a nélkülözésektől megkímélje, a kávé-, 
dohány- és ujságlapokról, vagy csak e három egyikéről 
lemondana. 

Hagyjunk békét e pillanatban a kávé- és dohánynak, 
melyekkel egyenesen semmi dolgunk. Egyébként lehet 
azokkal mérséklettel élni ; azokban egyedül a túlzás nem 
helyeselhető. Állapodjunk meg az ujságlapoknál. 

Naponkint a nyil sebességével és a napóra pontossá-
gával az egész országba nagy, frissen befeketített papír 
négyszögeket röpitenek szét a postahivatalok : az előfizető 
megkapja újságát. 

És igy naponkint ugyanazon ember, vagy az emberek 
ugyanazon coteriája tanit ja ugyanazon órában az emberek 
ezreit, kik az ország egyik végétől a másikig elszórvák. Az 
újság e szerint egy erkölcsileg ellenállhatlan hatalmú géppé 
lesz. A vízcsepp, mely szünet nélkül esik alá a kőre, ezt 
végre átlyukasztja. E g y gyémánt szilárdságú agy aligha 
ellenállana ugyanazon ügy számos és ügyes védői ezen na-
ponkinti esőjének. 

Pedig tudni való dolog, hogy egy újság nem egyéb, 
mint egy rendszer javára tartott végnélküli védbeszéd. So-
kat beszélnek abban a részrehajlatlanságról, de igen keveset 
gyakorolják azt ott. Van egy czéluk ; mindennek oda kell 
irányulni, az igazság, ha e czélhoz vezet ; a hazugság, ha az 
igazság nem vezet oda. 

Nem rég barátaim egyike a könyvárus-boltban egy 
ismeretlennel találkozott, ki imakönyveket akar t a bolt tu-
lajdonosának eladni. „Önnek ezeket meg kellene tartani, 
mondá a könyvárus, neje és gyermekei számára" — „Bah ! 
én mindenből pénzt csinálok." Barátom mosolyogva vála-
szolja: „Legalább lelkismeretéből nem?" — „Abbé ur, lel-
kismeretemből épen ugy, mint a többiből, én ujságiró va-
gyok !" És eltávozott. 

Szeretjük hinni, hogy nem minden szabad gondolkozó 
ujságiró hagyná helyben e cynikus feleletet ; de közülök 
többet ismerünk, kik pénzért a pro- és contrát kölcsönzött 
nevek alatt felváltva védték ; és a jó közönség bámulja a 
lelkismeret hasonlithatlan ruganyosságát , melylyel egy 
szerkesztő egyik újságlap szerkesztéséről a másikra ugorva 
hónaponkint módositja és kiigazítja meggyőződéseit. 

Az előfizető nem igen tudja, mily alázatosan engedel-
meskedik az a független iró a szerkesztőségnek, mely a pa-
rancsszót a zsidó bankártól kapja, ki az újság vagy pénz-
alap tulajdonosa levén, következőleg mindazon tollaknak is 
tulajdonosa, melyek lapjának földjét szántják és bevetik, 
hogy ott szerencsét arassanak. A zsidó bankár viszont a 
szabadkőmivesség sötét gyüldéiben valamely ismeretlen 
kényurtól utasításokat kapott, melyekhez lelkismeretesen 
tar t ja magát. 

Ha azért véletlenül egy ujságiró tüzetes ismeretével bir 
is a tárgyaknak, melyekről értekezik, hogyan jöhetne nap-
fényre annyi felhalmozott akadályon keresztül az a szegény 
igazság ? 

Fris , érdekes, ismeretlen, emlékezetre méltó példa ! 

Minap történt. Egy igen ismeretes tudós-társasági tag, Bro-
glie herczeg, a Revue des Doux-Mondes-hoz egy czikket 
visz, melyben szokása szerint igen udvariasan jelez néhá-
nyat ama számtalan hamisságból, melyek az igen hires Jé-
zus életét ékesítik. A lap-igazgató, Buloz ur, nem ismer az 
íróra és orra elől becsukja az ajtót. Ekkor fontos személyek, 
Guízot, Girardin urak, a részrehajlatlanság nevében köz-
bevetik magukat. Hasztalan fáradság ! Buloz ur megeskü-
vék, miszerint a keresztény igazság egy sugára sem fog az 
ő pohos Revue-jébe behatolni. Buloz ur elhatározá, miszerint 
a tömjénező Havet szavára a földgömb mindkét fele bámulni 
fogja Renan regényét, ha mindjárt törik szakad is. És talán 
a Revue des Deux-Mondes némely perzsa olvasója ma is azt 
képzeli, miszerint a nagy Renannak senki sem mondott ellen 
és nem is lehetett annak ollenmondani. 

Egy más alkalommal a Journal des Débats, igen, a 
feszes és ünnepélyes Juornal des Débats épen ugy bánt 
Wallon úrral, mint bánt a Revue des Deux-Mondes Broglie 
herczeggel, mint az Indépendance belge, a Siècle, az Opi-
nion nationale stb., stb., bánnak minden reggel katholikus 
ellenmondóikkal.*) 

Ezen eljárások által sikerül a szabadgondolkozó új-
ságnak elhitetni előfizetőjét. Engedjük át a szót egy illeté-
kes észlelőnek. A grand Journal egy 1864-dik év márczius 
6-áról kelt levelében Karr Alfonz a következő esetet be-
széli el : 

„Emlékszem, hogy midőn az Óceán partjain laktam, 
egy kis helység iskolamestere cl jött hozzám és kért engem, 
kölcsönözném neki újságaim egyikét. Félig, önzés-, félig 
meggondolatlanságból mindennap elküldöttem neki azon 
újságot, melyet legkevesbbé olvastam. Ez egy szenvedélyes, 
heves, túlzó újság volt. Nem sok időre rá találkoztam em-
beremmel a tengerparton. Elrémültem ama hamis, képtelen, 
engesztelhetlen eszmék hallatára, melyekkel elméjét meg-
tömte ; teljesen meg volt mérgezve." 

Ha egyszer az elme meg van mégezve, akkor termé-
szetes következményei elmaradhatlanok. Azon pillanatban, 
midőn e sorokat irjuk, Brüsselben az utcza közepén egy 
munkás arczulcsapott egy öreg papot. Mit tett az agg férfi, 
hogy ily bántalomban részesült ? Valamely oktalanság ár-
nyékát sem követte el. A munkás még csak nem is ismerte. 
De halljad csak, kedves olvasóm, hogy igazolja, tapsolja 
meg önmagát a nyomorult, hősies állásba téve magát : „Meg-
esküdtem, hogy az első papot, kivel találkozom, megütöm ; 
most, fogassatok el, ha akar já tok!" Ez egyszer maga a pap-
ellenes Indépendance belge megszidta a vétkest, vagy in-
kább az ügyetlent. De nem ő neveli-e ily jó erkölcsökben 
olvasóit ? Olyanokat irnak vagy terjesztenek, minő a bolygó 
zsidó, Quintinie kisasszony, az Elátkozott ; ha j t j ák a népet 
a színházakba, hol a legélénkebb benyomást okozó alakban, 
a religio és a pap gyűlöletesen kigunyoltatnak ; ugy festik 
le a szeretet Istenének képviselőit, mint az emberi nem el-
lenségeit ; aztán midőn már jól meggyőztük a szegény népet 
arról, hogy ezek a fekete emberek képmutatók, renyhék, 
gazemberek, a munkás osztály ellenségei, akkor bámulatot 
és haragot színlelnek, midőn egy pap bántalmaztatik. . . . 

*) Ezt jól lehetne alkalmazni már hazai lapjainkra is. 
Aforditó. 
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Alszenteskedő irkászok ! ti vétkesebbek vagytok, mint 
az eltévedtek, kik az őszhaju papokat arczul vágják, vét-
kesebbek, mint a titkos társulatok denevérei, melyek a ked-
vező órát várják, hogy bennünket tőreikkel leszúrjanak ! 
Ok tudatlanok, ők szenvednek, ők általatok vannak feliz-
gatva : háromszoros enyhítő körülmény. Ti némi tanultság-
gal birtok, ti sok pénzt szereztek, és ti ok nélkül tüzesked-
tek : háromszoros sulyositó körülmény. Az a blouse-os em-
ber, ki minket bántalmaz, miután czikkcitektől megrésze-
gedett, mint valamely részegitő bortól, azt hiszi, hogy ugy 
cselekszik, mint jó polgár. Nem őt fogja Isten ítélőszéke előtt 
a nagyobb felelősség terhelni. De azért ő is vétkes, mert nom 
kellene titeket olvasnia. 

Emberei a munkás osztályoknak ! mi értjük azt, ti 
nem igen ellenőrizhetitek magatoktól az ujságirók merész 
állításait, kik titeket ámítanak. Arra hosszú szabad idő 
kellene, és a ti napjaitok kemény munkákkal telnek el. De 
a Gondviselés adott nektek egy jelt : hogy megtudhassátok, 
mit ér valamely újság vallási bölcsészete, vizsgáljátok az ő 
állását az erkölcstan törvényeivel szemben. 

A tapasztalás azt muta t ja : minél ellenségesebbnek 
mutatja magát valamely újságlap (vagy könyv) a kath. 
religio irányában, annál nagyobb kényelembe helyezi ma-
gát az erkölcstant illetőleg : minél jobban tiszteli valamely 
újság az erkölcsiség örök törvényeit, annál nagyobb tiszte-
letben tar t ja a religiot. 

A ti újságaitok amaz egézsógtelen regényekkel csa-
logatják magukhoz olvasóikat, melyekben elejétől végig 
törvénytelen gyermek-szülések, házasságtörések, eszes és 
erényes kéjleányok, ostoba és együgyü becsületes asszo-
nyok jőnek elő ; diadalmas csőcselék, hős gálya szökevények, 
dicsőítése a véteknek a legcsábítóbb és legelragadóbb alakok-
ban, szünetlen felhívása a rosz ösztönöknek, melyeket kiki 
feltalál magában, de melyeket kinekkinek, hogy becsületes 
maradjon, le kell magában küzdenie. 

A ti újságotok feltűnő kézséggel tár ja fel ama gyalá-
zatos demi-monde napieseményeit, hol a szemtelen romlott-
ság elnyeli leányaitokat, kiket egy porczig a gyalázat fel-
koszorúz, hogy csakhamar a sárba essenek és abban két-
ségbeesve haljanak meg. 

A ti újságotok naponkint azt tanitja, hogy csak min-
magunkat, s magunkban az ember alacsonyabb részét, a 
testet szeressük, és hogy ezen alacsonyabb rész jelen szeszé-
lyeit a jövő rovására kielégítsük. 

A ti újságotok növeli bennetek a pénz, a kevélység 
lázát. 

A ti újságotok mint szirén hizeleg rosz hajlamaitok-
nak, kimenti a legszégyenletesebb gyöngeségeket, eltűri a 
kötelem nyilt áthágásait. 

Munkások ! ezen újság nyilván méltatlan bizalmatokra. 
Lelkismeretetek, mely annak olvasásakor fellázad, mutatja 
nektek a veszélyt, melyben forogtok. Nemondjátok; „Ezen 
újság nem oly drága, mint azok, melyek a religiot tisztelet-
ben tar t ják." A méreg mindig drága. 

Ne mondjátok : „Azon újságok, melyek a religiot tisz-
telik és védik, nem oly mulattatók." Az amerikai erdők 
vadja ezt felelné nektek: „Testvér, a források vize nem oly 
kellemos a szájnak, mint a tüz vize (pálinka). De ez öl, 

amaz felüdít és éltet." A becsületes újságíró, ki nem káro-
molja azt, mit nem tud, és o keresztény ujságiró, ki az 
igazságot hirdeti, melynek birtokában van, nem pengeti a 
sziv bizonyos húrjait és nem számit bizonyos ösztönökre. 
Innen van, hogy ők nem izgatják fel annyira olvasóikat. 
De épen ebben áll az ő becsületességök és a ti biztosságtok. 
Ah kedves olvasóm ! neked nincs szükséged a vétek csábitó 
szépségeire. Neked, ki jó, de gyönge vagy, bátorításra van 
szükséged az erény gyakorlatához. Sajnos, hogy a mi fran-
czia honunk az öt környező országoknál az olcsó jó újsá-
gokat illetőleg hátrább áll. E hézag kezd betelni. A Revue 
de la Presse (sajtó-szemle), a Messager de la Semaine, az 
Ouvrier, stb.jó, érdekes, tanulságos heti lapok. Mindeuesetre 
jobb semmi újságot olvasni, mint egy istentelen újság lélek-
gyilkoló olvasására pazarolnod idődet. 

Nincs többé fekete ember 

Kedves olvasóm ! tegyük fel, hogy a szabadgondol-
kozók vágya teljesen valósult. A reverenda látása többé nem 
fárasztja szemeiket ; a fekete emberek eltűntek a földszíné-
ről ; a harangok némák, a prédikáló szék hallgatag, a gyón-
székek elhagyatvák, az oltárok porral lepvék. Nincs többé 
pap és csakhamar rá nincs többé katholikus. A hit meghalt, 
egyedül az ész uralkodik mindenütt. 

Rombolók, építsetek ! Ti általánosan meg vagytok ar-
ról győződve, hogy a népnek religiora van szüksége, legyen 
az akárminö. Egy katonának, ki harezba megy, puska kell, 
nenj fapuska, hanem igazi puska, mely töltetik, és mely lő. 
A religiot illetőleg ti kevesebbet követeltek: az igazság ár-
nyéka is elég, ti azt hiszitek. Igen, de adjatok, ha mást nem 
csak ily árnyékot is, mert erre szüksége van. Dologra hát ! 
ajándékozzátok meg a tizenkilencedik századot egy religio-
val. — Mit fogtok neki adni ? 

Talán La Revelliére Lepaux, a theophilantróp, ki Ha-
vin urban újra született, fog előállani fehér ruhába öltözve 
és háromszínű övvel derekán, hogy a jó természetnek altató 
hymnusokat zengedezzen, és komoly hallgatóságának a 
Siècle hasábjait elszavalja ? Talán ismét vissza fogunk térni 
az ifjúság, a földművelés, a jegyesek, a nép fönsége és az 
öregség naiv ünnepeire, melyeket a piaczi kofák gunykacza-
jai és vastag tréfái már régen eltörültek. Talán Gueroult ur 
ismét feleleveníti a szivalakban kivágott tunikát a bőrövet 
és a kaczér hegyes sipkát ? Talán az ész istennő fog ú j ra 
megjelenni kurta szoknyában nyilvánosan az utczákon ? 
Talán a kopogó szellem rejtélyes firkálásai, melyek annyi 
embernek elvették az eszét, fogják az evangéliomi kinyilat-
koztatás napját pótolni ? Talán a kath. templomok kőmivesi 
templomokká fognak átalakittatni, melyekbe eskü által 
mindenféle bámész beléphet, csak szegény ne legyen (merte 
jótékony társulat követeli tagjaitól, hogy vagyonosak legye-
nek, hogy jót tehessenek) ? Vagy talán nagyobb egyszerű-
ség okáért a solidaires-ek religiojának fogják adni az első-
séget, mely religio e három dologból áll : tagadni Istent, 
meghalni mint a barom, és eltemettetni ima nélkül ? 

Korunk minden keresztényellenes és papellenes osto-
baságai között legerősebben tar t ja magát a szabadkőmi-
vesség. Ez a föld egyik félgömbjétől a másikig te r jed ; oly 
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hajlékonysággal bir, mely minden árnyalatot megtűr ; ke-
rüli a radikálisabb titkos társulatok visszataszító túlzásait 
és nagyon zsarnoki követeléseit ; igen ügyesen magához to-
borza az előkelő személyiségek elég nagy számát ; látszólag 
mérsékelt, de szándékilag halálos háborút visz a keresz-
ténység ellen ; reméli, hogy ezt legyőzendi s ő fog helyébe 
következni. Az mit Renan, a nyilt istentagadó, és Garibaldi 
az olaszországi nagymester mellett tett,eléggé mutatja a czélt, 
melyet homályos gyüldéiben kovácsolnak. 

A szabadkőmivesség a kereszt helyébe a szegletmérőt 
fogja felállítani. Es aztán ? . . . A kereszt erényeket tanít, 
önfeláldozásokat hoz létre, fájdalmakat enyhít, reményeket 
kelt. A szegletmérő megmondja az embereknek, hogy a jog-
ban egyenlők ; de a tapasztalás tényleg megmutatja nekik 
az egyenlőtlenséget. Gondoljátok, hogy e vastag jelvény 
előtt a vagyonosabbak önként le fognak mondani mindenök-
ről a végből, hogy az egyensúly tökéletesen helyreállittassék 
az emberek között ? Nem ! hanem azok, kiknek semmijök 
sincs, erőszak vagy ravaszság által igyekezni fognak egyen-
lőségre vergődni. Vegyük az embereket ugy a milyenek. A 
kereszttel az önzés nincs teljesen legyőzve ; legyen ; de a 
szegletmérő föltüntével egyedül az önzés maga fog uralkodni. 
Eláradhatlan következményül csakhamar a pogányság nyo-
morai fogják a földet feldúlni, mert a pogányság nem volt 
egyéb, mint az erőszak által szolgált önzés kevés embernél 
és az erőszak által fékezett kétségbeesés a nagy tömegnél. 

Egy férfiú, ki nem pap, sőt nem is katholikus, Guizot, 
mondá : „Ha erkölcsi és társadalmi üdvét akarja, szükséges, 
hogy Francziaország kereszténynyé legyen újra, és liem 
lehet újra kereszténynyé máskép,mint ha katholikus marad." 
Mert valóban, ha egy nép oly szerencsés volt és ismerte és 
gyakorolta az igaz religiot, őt semmi más religio ki nem 
elégítheti. Ha elhagyja a katholicismust, az istentelenség 
örvényébe fog alázuhanni. 

Azon ember, kinek nincs Istene, ki nem ismeri többé 
Teremtőjét, ki őt nem féli, és nem szereti, valóban nyomo-
rult lény. Az csak azért rázta le magáról a religio jármát, 
hogy a kevélység dicsvágy és kéj járma alá bukjék. Azon-
ban, majdnem mindig megmarad szivében a vallásos nevelés 
némi nyoma, és bizonyos emelkedett érzelmek mindig túl-
élik ama hit rombadöltét, mely benne azon érzelmeket szülé. 
Anyja, neje, gyormekei körülötte imádják Istent és imád-
koznak, és ezek vallásos lángja némileg felmelegíti megfa-
gyott le lkét . . . . De egy társadalom Isten nélkül ! ! ! Mi láttuk 
1793-ban ezen Isten nélküli társadalmat. A mostani szabad-
kőmivesek újra meg akarták mutatni e boldog társadalmat 
a világnak ; de felsültek. 

„Az ember jónak születik, a társadalom teszi őt rosz-
szá," mondá Rosseau. Ez teljesen hamis állítás. Az ember 
rémitő hajlamokkal születik ; egyedül a religio, ha ő azt 
gyakorolja, képes öt jóvá tenni. 

Ismerek egyet, ki a papi befolyás legelkeseredettebb 
ellenei közül való ; a szerencsétlen azt akarta, hogy egyet-
len fia az Emil szerzőjének rendszere szerint neveltessék, 
azaz a nélkül, hogy husz éves koráig hallana valamit a re-
ligioról. A mit az atya előre láthatott volna, megtörtént ; a 
növendék még mielőtt huszadik évét elérte volna, a kicsá-

pongásban elromolva meghalt. Apja pedig folytatja a papok 
elleni háborút. 

Halljátok tovább. Két falusi szabad gondolkozó há-
zastárs fiuknak jó példával mentek elül a gyakorlati isten-
tagadásban. A szenvedélyek kora eljött ; az ifjú magát 
azoknak egészen átengedi. Minő fék tartotta volna őt visz-
sza ? A párisi életbe merülve csakhamar jelentékeny adós-
ságokat csinál. Ez közönségesen minden ifjú története, ki 
nem fizeti meg pontosan adósságát Istennek. Egy este öreg 
szülői maguk voltak gunyhójukban. Egyszerre váratlanul 
belép a fiu és elkiáltja magát, hogy neki pénz kell, és hogy 
ő pénzt akar. A két öreg szeliden azt feleié neki, hogy 
mindenöket oda adták neki, és hogy nincs pénz a háznál. 
E feleletre a nyomorult dühösen emeli botját apjára és any-
jára. Ezek véresen és halálra verve fiuk lábaihoz esnek, 
kiáltva: „Irgalom, az Isten szerelmeért!" Es az atyagyilkos 
feleié : „Nincs Isten !" 

A szerencsétlen szülők izlelék keserű gyümölcsét a 
vallástalan nevelésnek, melyet fiuknak adtak. Ez csak 
„eszében" hitt, és mindent feláldozott szenvedélyének. 

„A religio nélkül, mondá Napoleon, az emberek meg-
fojtanák egymást a legszebb nőért, és a legnagyobb körte-
ért." Azért, hogy megmentse a társadalmat, Napoleon visz-
állitá a religiot s visszahívta hozzánk a papokat. 

0 szerényebb lévén, mint a mi nagy emberkéink, mi-
dőn ajánlották neki, hogy ő helyettesítse a kath. papot, és 
a franczia népnek saját gyárából adjon religiot, vállat vont. 

Ö vállat vont, mert belátta, hogy a kath. pap senki 
által nem helyettesíthető. Journalista uraim ! elmélkedjenek 
önök jól e példán. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS 
ROMA. 0 szentsége, aranymiséje alkalmából a követ-

kező bucsuengedélyező brevét bocsátotta ki : 

PIUS P. P. IX. 

UniversÍ3 Christi fidelibus praesentes Litteras inspecturis 
salutem et apostolicam benedictionem. 

Quod in maximis Nostris acerbissimisque curis vix 
fore sperabamus, ut tam longum Nobis vitae curriculum 
conficiendum daret Altissimus, adeo ut exacto quinquage-
simo suscepti Presbyteratus anno, sacrum possemus sollem-
niori pompa celebrare ; id undecimo die adventantis április, 
si ita Deo placuerit, eveniet. Haec autem lux, quae Nostrum 
summa perfundit animum voluptate, novam fidelibus ex-
promendae pietatis, testandaeque erga Nos observantiae 
suae obtulit occasionem. Scilicet ipsi incredibili studio tam 
faustum Nobis eventum gx-atulantes, enixas Nobis preces 
humiliter adhibuerunt, ut huius diei laetitiam suo cum spi-
rituali bono coniungere, caelestesque Ecclesiae thesauros, 
quorum dispensationem Nobis credidit Deus, in ipsorum fa-
vorem reserare idcirco dignaremur. 

Nos igitur piis hisce catholici orbis votis obsecundare 
lubenti animo volentes, de Omnipotentis Dei misericordia, 
ac BB. Petri et Pauli App. eius auctoritate confisi, omnibus 
et singulis utriusque sexus Christi fidelibus, qui hoc anno, 
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undecima die mensis április, qualibet in Ecclesia seu Orato-
rio sacrosanto missae sacrificio adstantes, vere poenitentes 
et confessi, ac s. Communione refecti, pro peccatorum con-
versione, catholicae fidei propagatione, et romanao Ecclesiae 
pace ac triumpho, pias ad Deum preces eífuderint, plena-
riam omnium peccatorum suorum indulgcntiam et remissio-
nem, quae etiam animabus Christi fidelium, quae Deo in 
charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum 
suffragii applicari poterit, misericorditer in Domino concedi-
mus. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, 
seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici 
subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitato con-
stitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhi-
beretur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. 

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris 
die XVI martii MDCCCLXIX. Pontificatus Nostri Anno 
XXIII . 

N. Card. Paracciani Clarelli. 

t 
PARIS. A Syllabus tantekintölyi érvénye felől még 

most is különféle vélemények levén elterjedve magok a ka-
tholikusok között is : a következő a „Revue des Sciences 
ecclesiastiques" szerkesztőségéhez beküldött római levél na-
gyon alkalmas lehet az ez iránti illusiók eloszlatására. 

Szerkesztő úr ! Olvasói talán szivesen veendik, ha tu-
dósitom önt arról, mikint Ítélnek a római theologusok a 
Syllabus tantekintélye felől. E végre megküldöm önnek for-
dításban az „Acta ex iis decerpta, quae apud S. Sedem ge-
runtur" 1868. jan . okmánytár ide vonatkozó néhány sorait. 
Mellesleg legyen mondva, — ezen kiadvány igen ajánlatos 
s Francziaországban jobban elterjedve, sokat eszközölne a 
római tanok bővebb megismertetése és megkedveltetése te-
kintetében. Ime tehát igy olvasom az említett tudományos 
füzetekben : 

„Kérdés intéztetett hozzánk, ha valljon a „Quanta 
cura" encyclikában és az ahhoz csatolt „Syllabusban" fog-
lalt kárhoztatások ugy tekintendők-e, mint melyeket a pápa 
„ex cathedra" szólva mondott ki ? Az ellenkező nézet mel-
lett felhozatott az érintett okmányok alakja és az, hogy a 
téveseknek jelzett tantételeknél hiányzik a különben szoká-
sos qualificatio. 

Igaz, itt sem „bulla dogmaticáról" — nincs szó, sem 
a szokásos „haeretica" — liaeresi proxima" jellemzéseket 
vagy az „anathema sít" kifejezést nem olvassuk. De az 
ebből támadható kétséget eloszlatja azon egyszerű észrevé-
telünk : hogy a tanitói főhatalom, mely sz. Péter személyé-
ben istenileg a római pápákra ruháztatott , nincs kötve sem-
minemű külső formákhoz, s hogy arra, miszerint valamely 
tévtan illetékesen és érvényesen elitéltessék, nem szükséges, 
mikép az külön, a censurák kitétele által is minőségeites-
sék. A pápa „ex cathedra" beszél valahányszor főtanitói 
minőségében szól az egyetemes egyházhoz ; valahányszor a 
hit és az erkölcsök szabályait adja elő vagy kárhoztatja az 
ezekkel ellenkező tanokat, bármily alakban tegye is azt. 

Igaz ugyan, hogy egynémely formulák oly ünnepélye-
sek, hogy az „ex cathedra" szólás kétségbevonhatlan jeleit 
viselik ; de következik-e ebből, hogy a pápa a formulák 
nélkül nem taníthat és rendelkezhetik mint az egyház egye-

temes pásztora ? Sőt inkább világos, hogy a főpásztor szava 
annyira nem szorítható külső formulák korlátai közé, hogy 
inkább tekintettel a viszonyokra és a tévelyek természetére 
sokszor nagyon is czélszerü lehet, hogy szavát épen nem 
„dogmatica bulla" alakjában hallassa. 

Azonfelül szintúgy nem szükséges, hogy midőn a pápa 
„ex cathedra" beszél, — a tant, melyet kimond, tüzetesen 
akar ja „definire tamquam de fide;" sem hogy az azzal el-
lenkezőket nyilván szintannyi eretnek tételeknek nyilat-
koztassa. Az ellenkezőt állítani annyit tenne, mint tagadni, 
hogy a pápák, mit a konstanczi zsinat óta oly gyakran tet-
tek, ex cathedra szólottak volna valaha ; [és tagadni az ez-
óta kiadott oly számos okmányok és dogmatikus bullák 
érvényét. 

Ezt feltéve, kétséget nem szenved, hogy a „Quanta 
cura" encyclika, mely a kath. egyház összes püspökeihez 
intéztetett, oly tanitmány, melyet a pápa az egyetemes egy-
házhoz intéz, — kárhoztatván egynémely tételeket, melye-
ket igazaknak, helyeseknek tar tani tilt. 

A mi pedig a Syllabust illeti, ez oly mü, melyet a pápa 
avégre rendelt egybeállittatni, hogy általa a püspököket 
már régóta kárhoztatot t egynémely tévelyekre ujolag fi-
gyelmeztesse. S ennélfogva a Syllabus mindegyik tétele 
azon censurák alá esik, melyek az itt emiitett tévelyekre 
mái1 azon okmányokban mérettek, melyekből a Syllabus 
egyes tételei meritvék ; de mely tévelyek ujolag is súlyos-
bodnak az által, hogy a pápa azokat, bár már elitélteket, 
szükségesnek tartá reprodukálni, s igy az egyház előtt is-
mételten hibáztatni. A Syllabus ellen felhordott ellenveté-
sek tehát semmiseknek tűnnek fel. 

De talán azt mondják továbbá : mily nótára érdemes 
tehát az, ki máskint gondolkodnék és tanít, mint a hogy a 
pápa a fennidézett okmányokban ? Eretnekek-e vagy de 
haeresi suspecti ? s nem választandók-e el a hívek községé-
től ? Erre elég legyen e felelet : hogy az, ki ellenkezőleg 
cselekszik, súlyos engedetlenség bűnét követi el (gravissi-
mae inobodiontiae reus) ; minthogy értelmét nem veti alá a 
legfőbb tanítónak, ki Istentől rendeltetett, hogy tanítsa az 
egyházat és tartsa távol a káros tanokat. 

Adjuk hozzá, hogy a szóban forgó encyclikát és syl-
labust az összes episcopátus elfogadta ; s lehet-e kétség álli-
tásunk helyessége fölött ? Ugyanis, miután IX. Pius ezen 
apostoli iratait kihirdette : nem-e az összes püspökség nyil-
vánította neki köszönetét, ünnepélyesen kijelentve, hogy 
ismét Péter szólott hozzá IX. Pius által ? (Itt a centenárium 
alkalmával Rómába gyülekezett püspökök feliratának szö-
vege közöltetik.) — Azután fo ly ta t ja : 

„A kath. világ valamennyi püspöke tehát ugy csatlako-
zott az encyclikához és Syllabushoz mint Péter szavához; s 
azóta is egyhangúlag és ünnepélyesen kijelentették hozzájá-
rulásukat. Minélfogva mindaz, ki mást tar tana mint a pápa 
és „vele az összes tanitó egyház :" tagadná a pápa csalha-
tatlanságát még gallicán értelemben is ; vagyis tagadná ma-
gát az egyháznak csalhatatlanságát ; — a mi kétségkívül 
eretnekség lenne." 

Ugy tartom, szerkesztő ur, hogy a tudós római theo-
log e rövid észrevételei elég világosak és érthetőek. Csak 
még ezen néhány szavakat adom hozzájok, melyekot leg-
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ujabban főt. Plantier niemes-i püspök intézettt Philip per-
pignani kanonokhoz : 

„Ha az összes katholikusok el volnának határozva, 
úgymond a tiszteletre méltó főpap, szigorún zsinórmértékül 
venni nemcsak a „formális deciciókat" — hanem „mentem 
quoque S. Ecclesiae romanae :" az 1864-i encyclika és syl-
labus kibocsáttatása után nem látnók azon véleménykülönb-
séget, melyet e kétrendü fontos okmány épen megszün-
tetni akart . A helyett, hogy a szentatya szavainak hordere-
jét ügyes magyarázgatások által erejökből kivetkeztessük, 
inkább teljes értelmökben, eredeti mély egész jelentöségök-
ben fogadtuk volna el azokat és most egyek lennénk beszé-
deinkben és érzelmeinkben." 

Záradékul a Blois-ban megjelenő tudományos folyóirat 
„Femme Chrétienne "-ben megjelent levelet adjuk ; mely e 
kérdést tárgyalja : „mikép lehetünk protestánsok bár azt 
hiszszük, hogy jó katholikusok vagyunk?" 

Mit tesz protestánsnak lenni? Annyit, mint eltekintve 
az egyháztól, helyesen vagy helytelenül, de önvéleményüleg 
valamely tant, mint keresztény tant elfogadni. Feltéve, hogy 
egy ilyen véletlenül Jézus Krisztus összes tanát elfogadná 
és helyesen fogná fel : mégis csak protestáns lenne, mint-
hogy hite bár mindenben egyező, egyben mégis hibás lenne : 
abban t. i., hogy el nem ismeri, miszerint kizárólag az egy-
ház birja a tanitói hatalmat és jogot, és nem fogadná el 
azt sz. Pállal a természetfeletti igazság alapja- s oszlopa-
kint. Azt vallja (protestatur), hogy el lehet nélküle és el is 
van nélküle s hogy nem akarja azt hallgatni. Már pedig, 
úgymond az Üdvözitő, ki az egyházat nem hallgatja, ugy 
tekintendő, mint pogány és publicanus. Ebben rejlik a pro-
testantismus lénye. 

De nem igy gondolkozik-e ma sok, még pedig jónak 
látszó, katholikus is ? Ér t jük a „liberális katholicismus" 
hiveit, kikről a „Correspondence de Rome" ekkép nyilat-
kozik : „Francziaországban vannak, kik magokat, sajná-
landó ellenmondással „katholico-liberalisoknak" mondják ; 
s ez iskola számos hiveket számlál, kik kétségkivül jóaka-
ratú emberek, a pápához ragaszkodnak, az egyházat vé-
delmezni hiszik s azt tar t ják, hogy az ellenkező nézetüek 
annak ártalmára vannak." Az u. n. liberális katholikusok 
azt vélik, hogy a keresztény igazság érdekében fekszik, 
miszerint a tévelynek szintannyi szabadság engedtessék, 
mint az igazságnak, a rosznak annyi, mint a jónak. Szün-
telen hangoztatják, hogy ez a kornak kivánalma és a tár-
sadalmi haladás elutasithatlan követelménye. Nézeteiket 
a keresztény nőknek is átközlik ; mikép annak példáját 
egy igen ájtatos asszonyságnak, s a Correspondence szor-
galmas olvasójának — egyik minapi értekezésében felis-
merhettük. 

Igen csalatkozunk, ha azt véljük, hogy e kérdés hiu 
szőrszálhasogatás, melylyel a nőknek nem is kell foglal-
kozniok. A kath. tan igen is lényeges pontjáról van itt szó, 
melynek a pápa nagy fontosságot tulajdonit; annyival in-

kább, minthogy ez korunk egyik főtévelyével áll ellenke-
zésben ; azon tévelylyel, mely mindent egy színvonalra 
akar helyezni : az igazat és hamisat, az erényt és a bűnt, 
a rendet és rendetlenséget, a tekintélyt és az anarchiát. A 
liberális katholikusok nem figyelnek reá, miszerint egyedül 
az által is, hogy a rend és rendetlenség egybezavartatnak, 
már is megszűnnék a rend létezni ép ugy, mikint ha a 
tüzet a vizzel elegyítjük, a tüz azonnal eloltatik. 

A pápa, mondám, nagy fontosságot tulajdonit e kér-
désnek. Azonfölül ugyanis, hogy e tant különféle constitu-
tióiban, melyekben elődjeire is hivatkozik, ismételten meg-
bélyegzi : a Syllabusban a katholico-liberalis nézeteket 
„kárhoztatott tételekbe" foglalva itéli el. Ez még nem mind: 
a „Civilta cattolicá"-t katholikus intézménynyé emelte, 
magának tartván fel e folyóirat szerkesztőinek helybenha-
gyását és elrendelvén, hogy az, hacsak legyőzhetlen aka-
dályok nem forognának fen, mindenkor Rómában nyomas-
sék. Ugyan ő egy másik, a „Correspondence de Rome" fo-
lyóiratra nézve akkint intézkedett, hogy az az apostoli ka-
mara nyomdája által nyomassék ; miszerint a lehető legol-
csóbban kiállíttatván mindenfelé könnyen terjesztethessék 
a hol csak a franczia nyelvet értik. Már pedig e két folyó-
irat szünet nélkül ostromolja a liberális catholicismust és 
folyvást nyiltan hirdeti, hogy annak elvei ellenkeznek ő 
szentsége számtalanszor ismételt declarátióival. S a pápa 
mindemellet meg nem szűnik azokat pártfogolni. — Sőt 
evvel sem éri be IX. Pius, hanem ebbeli meggyőződését, 
valahányszor csak alkalma van, mindannyiszor nyiltan 
hangoztatja. 

Világos, hogy az u. n. liberális katholikusok tanaikra 
nézve nem hivatkozhatnak az egyházra. Ok eltekintve a 
pápától s mintegy mellesleg haladva el mellette máshonnét 
meritik nézeteiket ; — tehát e tekintetben implicite szint-
úgy tesznek mint a protestantismns. 

VEGYESEK. 
— A magyar katholikusok által ö szentségének át-

nyújtandó emlékkereszt közszemlére lesz kitéve nagyszom-
baton és a következő napokon a központi papnövelde első 
emeleti egyik termében. Belépti jegy 20 kr. 

— Mit tar tunk a képviselőválasztások eredményéről, 
nem ide tartozik; de sajnáljuk, hogy egynémely kath. lap a 
neki nem tetsző képviselőkről és azok pártjáról sértő, gya-
nusitó kifejezéseket használ. A megválasztottak szavazni 
fognak a mi ügyeinkről is, és egy szavazat többet nyom, mint 
azon lapoknak bárminő szép czikke ; az ellenfélt ily körülmé-
nyek közt még ingerelni is épen nem bölcs tapintat. 

— A pesti növendékpapság magyar egyház-irodalmi 
iskolája előfizetést nyit D ö l l i n g e r n e k ily czimü magya-
rított munkájára : „Kereszténység és egyház az alapítás 
korában." Ara 2 fr t , (az eredetié 3 frt 90 kr.) A könyv 
Medárd napja körül küldetik szét. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott, Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Haljnacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 

IJ^r* A sz. ünnepek miatt jövő szerdán a lap nem jelenik m e s . 



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. 
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" Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 
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I. Félév. 1869 

T A R T A L O M : A szabadelvűek osztályozása. — Ké-
pek a franczia jelenből. Egyházi tudósítások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. — 

A szabadelvűek osztályozása. 
Mitől napjainkban leginkább kell tartanunk, 

az nem a protestantismus, mely kiaszott és meddő ; 
sem a gallicanismus, mely meghalt s melyet a con-
cilium el fog temetni; sem a forradalom, mely mo-
rogva leskelődik egész Európában zsákmánya után ; 
hanem a legnagyobb veszélylyel jelenleg korunk 
nagy haeresise, a liberalismus fenyeget, mely örö-
köse a gallicanismus- és protestantismusnak, előfu-
tója a forradalomnak, melyet maga után vonz. 

A fölvilágosodott osztályok liberalismusa nél-
kül a solidarisok és socialisták democratiája könnyen 
lebilincseltethetnék ; de az kizárván a társadalmi 
rendből az egyháznak szellemi tekintélyét, meg-
fosztja a társadalmat az egyedüli erőtől, mely még 
képes volna fékezni a forradalmat, mely ekkép ki-
kerülhetetlen. 

Béke idején nem sokoznak épen nagy veszélyt 
az oly forradalmárok, kik elvöket a végletig űzik. 
Proudhon és Mazzini, Robespierre és Danton tanít-
ványai, a guillotine és lámparudak bámulói, az ész-
istennőnek tisztelői még ritkák. De minden kath« 
országban, kivéve Rómát, a fejedelmek, a kormányok, 
a miniszterek, országgyűlési kamrák, a mivelt osztá-
lyok, az összes sajtó, mindaz, mi hatalommal, befo-
lyással, javakkal bir, rabszolgája vagy bűnrészese a 
liberalismusnak. 

A korszerű liberalismus a legnagyobb hatalom, 
melylyel valaha a forradalom birt, ez az ujabb kor 
nagy eretneksége. 

A haeresis, mint maga a szó is jelenteni látszik, 
nem egyéb mint az emberi véleménynek az egyház 
által tanitott igazság helyébe való substitutiója. Oly 
tanitás, mely nyiltan és mindenütt a discussiot ál-
litja a tekintélynek, és az emberi ingatag véleménye-

ket a keresztény igazság változatlan és örök orszá-
gának helyébe, ez képezi az általános haeresist. A 
fél liberálisok még hisznek a kinyilatkoztatásban, 
de megsemmísitik befolyását elválasztván egymástól 
a természeti rendet a természet fölöttitől, az észt a 
hittől, az államot az egyháztól, a fejedelmet a pász-
tortól. 

Kétségkívül sok faja van a liberalismusnak ; 
más, mondja Maumigny a franczia liberalismusról, 
az Opinion National, ismét más a Siècle liberalis-
musa. szintoly különbség van a Journal des Débats, 
a Gazette de France és a Français vagy Correspon-
dant liberalismusa közt. (Ezt mondhatni hazai lap-
jainkról is.) Havin, ki liberális volt lapjában, keresz-
tény családi körében, nem volt olyan minő Gueroult, 
ki nyilt és folytonos ellensége a kereszténységnek, 
vfuizot, ki elismeri a kinyilatkoztatást, védi a pápát, 
harczol a katholicismus mint tiszteletet érdemlőnagy 
iskola mellett, nem olyan minő volt Cousin ; és Mon-
talembert, e rettenthetlen védője az egyház szabad-
ságának, épen nem oly fajú liberális mint Cavour, 
ki tőle tanulta ezen axiómát : Szabad egyház a sza-
bad államban. Mindazáltal szükséges egy közös elv 
az összes liberalie pártok közt. E közös elv : elvá-
lasztani a világi rendet a szellemitől. 

Ebből származnak a divatos szabadságok ; innen 
a cultusok és mindenféle vélemények szabadsága a 
világi törvények előtt ; az igazságnak és tévelynek 
egyenlősítése, minden polgárnak minden nyilvános 
hivatalra való bocsátása, végre minden liberális párt 
egyesülése a szabadság és közjog területén. 

Az állam nem levén birája az igazságnak a ka-
tholikusok azt hiszik, hogy azt az államnak az egy-
háztól kell vennie; de a szabadelvűek véleménye 
szerint az állam részéről meg kell engedni mindent 
szabadon kimondani, irni, hogy a földi, anyagi rend 
meg ne zavartassák. 

Az egyenlőség elve szerint eltörültetvén minden 
államreligio, zsidó, arabs, saint-simonista is lehet 
cultus és közoktatási miniszter kath. országban. 
Ezen elv erejénél fogva Belgium 1830-ban prot. és 
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szabadkőmives királyt proclamait, az aumali herczeg 
pedig, Algir kormányzója, egy mecsetnek tette le 
szegletkövét. 

Szeretjük hinni, hogy a kath liberálisok még 
nem szabadgondolkozók is; mivel azonban az embe r 

nem egyesülhet Krisztussal, csak az egyház által' 
Istennel pedig csak Krisztus által, ki egyedüli köz-
vetítő Isten és az emberek közt, a libéralisants igen 
könnyen naturalismusra, innen atheismusra vezethet-
1682 re következett 1789; ezt pedig követte 1793-

Az ész kétségkivül kárhoztatja a 93-ik év siral. 
mas kicsapongásait, de a fékvesztett ember többé 
nem hallgat az észre valamint nem hallgat a hitre j 
ő a setétséget elébe teszi a világosságnak, mert job-
ban hajlik annak gonosz eredetéhez, forrásához. 

A liberalismus napjainkban két ellenkező isko-
lára oszlik : keresztény és keresztényellenes iskolára1 

A keresztényellenesben ismét két ellenségeskedő 
párt különböztethető meg, de melyek mindenkor 
egyesülnek az egyház ellen; egyrészről a forradalmi, 
másrészről a conservativ szabadelvűek állanak ; ott 
a pantheismus és humanitarismus, emitt a deismus 
és rationalismus. 

A keresztény iskola is megkülönböztethető: egy 
részről vannak a szabadelvű politikusok, másikról a 
katholikus szabadelvűek, ott az indifferensok, itHi 
clericalisok. 

Tárgyilagosan véve ezen iskolák igen külön-
bözők. 

A forradalmira nézve a liberalismus egyszerű 
telep, melyen át kell ugorni minekelőtte a forradal-
mig juthat ; oly hadigép, mely aláássa a trónt és ol-
tárt, a családot és tulajdont, várván, hogy a többit 
a forradalom végzi be. Oly átlátszó álcza az, melyet 
az alkotmányos államokban öltenek föl, hogy elke. 
rüljék a vádkeresetet és börtönt. A forradalmi iskola 
tulajdonképen lelke mélyéből gyűlöli és megveti a 
liberalismust; Brutus vagy Caesar, ime az idealjok 
a forradalmi szabadelvűeknek Olaszországban. A 
tévelynek teljes szabadsága és az egyháznak elnyo. 
mása ez az eszmény, mely után lihegnek a libera-
lismus álczája alatt. Garibaldi és Mazzini sokkal 
őszintébbek anélkül, hogy ellenségesebbek volnának-

A rationalista szabadelvűek nem mennek eny" 
nyire. Ok forradalmat akarnak, de conservativ és 
mérsékelt forradalmat, melynek semmi köze a 93-ki 
kicsapongásokkal. Annexiokat akarnak garibaldismus 
nélkül, forradalmat csupán erkölcsi ezzközökkel. El-
vetik a hitet és megtartják az észt, ekkép n em is 
türelmetlenek s meg tudnak hajolni a vélemény előtt, 

mely most a világ királynője, és a bevégzett tény 
előtt, melyből ők hasznot húznak. 

A két antikeresztény szabadelvű iskola egyen-
lőkép gyűlöli a katholicismust ; de az egyik utczai 
sárba akarná tiprani, kiirtani a gyalázatost, az un-
dok papi férget ; a másik türelemmel várja be halá-
lát. Ez megelégszik a papot a sekrestyébe szorítani, 
megfosztani őt a társadalmi téren való hatástól, min-
den függetlenségtől, az existentia minden eszközétől. 

A keresztényellenes szabadelvű iskola, a forra-
dalmi szintúgy mint a conservativ igen számos ; ma-
gában foglalja a formális apostasiát, mely rettegés-
sel tölti el a kevesbbé jámborokat is ; de ő rendelke-
zik a fensőbb tanitással, a sajtóval, és a páholyok 
közvetitése által utat nyit magának a kormányok-
hoz is. 

A tevékenység hatalmas eszközeinél, satánszerü 
kitartásánál fogva a sectariusok egy maroknyi szá-
ma járom alatt tartja a kath. nemzeteket. Azonban 
a keresztények, különösen a katholikus szabadel-
vűek vak közreműködése nélkül könnyű volna hely-
reállítani a rendet, a békét és megszabadulni a for-
radalomtól, mely fenyeget bennünket. Az üdv, a 
szabadulás a kezünkben van, és ha majd a kormányok 
az állam törékeny sajkáját Péter elmerülhetlen ha-
jója által révpartra vezérlenák, a forradalom teljesen 
tehetetlenné válnék. 

Azonban a szabadelvű és fölvilágosodott osztá-
lyok, ámbár legnagyobb részök keresztényekből áll, 
makacskodik elfogadni Krisztus segélyét. Az ő or-
szága, mondják, nem e világból való, és az egyház-
nak semmi köze a politikához. 

A keresztény liberálisok ezen vaksága képezi a 
forradalom erejét. 

Kétségtelen, hogy theoriában a keresztény sza-
badelvűek igen különböznek a rationalista szabadel-
vűektől, azok elfogadják v gy megengedik a kinyi-
latkoztatást, emezek pedig tagadják. Az egyik osz-
tály teljesen közömbös a vallási kérdések iránt és 
csakis a politikaiakkal foglalkozik, inig a rationalis-
tákra nézve a politika csak mellékes valami. Ezek-
nek czélja mindenekelőtt lerontani az egyházat, a 
keresztény liberálisok pedig ki akarják békiteni a 
modern civilisatiot az egyházzal, ha az hajlandó 
volna elfogadni az uj jogot. 

A keresztény liberálisok a 89-ki elvekben nem 
látnak egyebet, mint végét az ancien-regime-nek. A 
89-ki év az ő szemökben lerontása a tiszta monar-
chiának az alkotmányos monarchia javára ; lerontása 
a két első rendnek a közép osztály hasznára;; a holt 
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kéz javainak eltörlése a birvágyók érdekében; meg-
szüntetése a nemzeti hagyományoknak az ingatag 
és progressionak nevezett vélemény irányában, mely 
mindig alá van rendelve a pillanat érdekének. A 
katholicismus elleni gyűlölködő' rendszer nélkül a 
keresztény liberálisok neki is adnak helyet, kivált 
ha kedvez a közép osztály ambitiojának és az an-
nectálók haszonvágyának. Ok igy szólnak az egy-
házhoz: Haladj velünk, és neked adjuk Európát; 
mig ellenben a keresztényellenes szabadelvűek me-
rőben emberi polgárisodást, akarnak és az észnek 
mint, souverainnek függetlenségét. 1-k. 

(Vége köv.) 

Képek a franczia jelenből. 

(Az állam felekezet nélküli tanintézetei. — Népgyüle 
kezetek. — Az itt hangoztatott elvek s azok káros követ, 
kezményei. — Hogyan segítenek e bajon a liberálisok ; ho-
gyan a kormány? — A kormány intézkedik és a páholyok 
száma növekedik. — írói egyletek.) 

Tény az — miként a „Historisch-politische Blätter" 
párisi levelezője irja, hogy a császárság óta, hála a Falloux-í 
törvényeknek, a kath. tanintézetek száma jóval gyarapodott 
és igy jobb időkre lehetne kilátásunk, ha viszont az állam-
intézetek ép ez idő alatt még hitetlenebbekké nem váltak 
volna. 

De hogy ez valóban igy van, vagyis, hogy az állam 
felekezetlen iskolái csakugyan mély erkölcsi sülyedésben 
szenvednek, és naponkint még mélyebbre sülyednek : kitű-
nik ama, valamint az ember belsejében duló nyavalyát, ugy 
ez intézetek belszervezetének is közel felbomlását eláruló 
kórjelekből, melyek különösen az utolsó napokban gyakran 
föl-föl emelik lázas fejeiket. 

Ne hogy azonban tények nélkül látszassunk valamit 
állitani, figyelmeztetjük a t. olvasót a csak iménti napiese-
ményekre Francziaországban. 

A katholikusok ugyanis nem rég egy kérelmet nyúj-
tottak be a senatusnak a felsőbb tanitás szabadsága ügyé-
ben, melyben a kormány egyedárus felsőbb intézeteinek er-
kölcsi sülyedését élénk és hü szinekkel ecsetelték ; e petitio 
jogosultsága mellett küzdöttek valóban férfias kitartás- és 
szónoki ihlettséggel Bonnechose és Donnát bibornokokou 
kiviil még Dupin Károly báró és más katholikusok. A euL 
tusminister azonban elég ügyes volt tudományos szójáté-
kaival ama állítását megvédeni, melynél fogva az egyetem 
soha inkább nem haladt annyira a spiritualisticus irány felé, 
mint épen jelenleg. A bevádolt kar tanárai pedig eddigi igen 
is rationalisticus tanaikat vissza vonták. Sainte-Beuve, a 
senatus ismert tagja, ugyanekkor dicsbeszédot tartott a ma-
terialismuR fölött. Szóval az egész dolognak az lett a vége, 
hogy a senatus az államiskolák monopoliuma mellett, tehát 
a szabadiskolák ellen nyilatkozott. 

Mi történik azonban az alatt, mig a eultusminiszter 
és a senatus a kormányintézeteket mentegetik, magokban a 
tanintézetekben, de különösen az orvosi karban ? Hogyan 

iparkodnak a tanárok és hallgatók a reájok felhozott váda-
kat megczáfolni, meghazudtolni ? — Hát ugy, hogy a taná-
rok a legelső órában : „Vive le materialisme" „a' bas le 
clergé" s más hasonló felkiáltásokkal, és a Marseillaise 
elénekelésével fogadtatnak. Es a tanárok? — Ezek meg 
viszont hallgatóiknak azzal kedveskednek, hogy a szüzes-
séget természetellenes bűnnek magyarázzák ; sőt az egyik 
okoskodása szerint az erény és bün nem egyebek, mint a 
test működéseinek szüleményei épen ugy, mint a czukor 
vagy kénsav, melyek szintén csak ott keletkezhetnek, hol 
előidézésökre a szükséges szülő-anyagok már készen van-
nak ; másik ismét az egyik ünnepélyes évi ülés alkalmával 
dicsbeszédet tartott Malthusnak „a gyermekszülés megaka-
dályozása" systemája fölött ; egy harmadik pedig — itt va-
lóban tollamnak is el kellene pirulnia, ha érzettel birna — 
fiatal növendékeibe a syphilist oltotta be annak megkísér-
lésére, ha valljon az előleges beoltást és gyógyitást nem le-
hetne-e jövőre a gyalázatos baj praeservativumának hasz-
nálni, hogy itt minden nemű kicsapongást veszély félelme 
nélkül lehessen ezentúl elkövetni. 

Ily tárgyak adatnak az itjuság és közönség elé, s 
magasztaltatnak mint a szabadkutatás gyümölcsei, mint az 
uj tudomány dogmainak kifolyásai, és pedig a császári pri-
vilégium védpajzsa alatt, hozzá közköltségen. Es mégis, a 
mi haladó képmutatóink folyton azt trombitálják, hogy a 
tudománynak a hithez, az erkölcshöz, a politikához semmi 
köze. Valóban az emberi észt vagyunk hajlandók kétségbe 
vonni, midőn látjuk ama durva szemtelenséget, melylyel e 
szégyent nem ismerő tudomány pöffeszkedik. 

Gondolom több példára nincs szüksége a szives olva-
sónak, hogy meggyőződjék az erkölcsiségnek mily magas-
latán állanak a franczia kormány felsőbb intézetei. Azonban 
nem csak ezekben, még az alsóbb tanodákban is megvesz-
tegethetnek az elmék, és rontatnak a szivek, hogy igy a hi-
tetlenség és erkölcstelenség gyökerei már jó eleve be legye-
nek ültetve a gyönge talajba. A hitszakadás és forradalom 
története ugyanis már az alóbb iskolákban keresztényelle-
nesen adatik elő; a megvetett és kiküszöbölendőnek tar tot t 
hittan mellett és helyett inkább a haszonmorál s a Duruy 
féle világnézet tárgyaltatik. S e tanitás már is megtermé 
gyönyörűséges gyümölcseit. 

Mily hangos éljenekben, mily viharos és émelygős tap-
sokban törtek ki az utóbbi nagydij-kiosztás alkalmával a 
12—15 éves sihederek, midőn Duruy a miniszterelnök — 
szorgosan kerülvén minden szót, mely a hitet, erkölcsiséget 
csak távúiról is érinthetné — csupán a politikáról, anyagi 
jólétünk előhaladásáról s más hasonló s divatos phrásisokkal 
felczifrázott materialisticus tárgyakról füleiket tele beszélte. 
Az éretlen gyerköcz-tüntetés még növekedett, midőn Ca-
vaignac nevét hallották ; a tetőpontra azonban csak akkor 
hágott, midőn e tábornok fia a császári herczeg által neki 
nyújtott jutalomért a helyéből seiri mozdult. 

Ilyesmi Francziaországban azelőtt soha sem adta elő 
magát, de nem is várta volna senki ; jelenleg azonban egé-
szen máskép állnak a dolgok. Nem létezik-e a hitetlen ál-
lamiskolák tanonczai előtt többé semmi szent, semmi ma-
gasztos ? Keresztül-kasul gázolnak ök is tanáraikhoz méltó 
s hü szájhösiséggel mindenen ; beszélnek ök is, mint neve-
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löik a papi szellemrabságról, középkori sötétségről, ultra-
montán tudatlanság- és fanatismusról. Tanáraik, kik úgy-
szólván már semmi tekintélylyel sem birnak előttük, csak 
annyiban képesek még reájok hatni, a mennyiben politico-
materialisticus elveiknek, és az erkölcstelenség által felcsi-
gázott hitellenes szenvedélyeiknek még némikép hízelegni, 
kedvezni képesek. 

A legerkölcstelenebb és veszélyesebb folyoiratok, hogy 
p. o. csak egyet említsünk : az annyira kikiáltott „Lanterne," 
melynek minden sora u j és uj támadást intéz a kormány és 
minden magasabb eszme ellen — hangosan olvastatik fel 
óra előtt és után az iskolákban ; a tanár urak pedig az ilyes-
mikről, ha lát ják is hallják is a tör ténteket : még sem tud-
nak semmit. 

De lássuk, mit mond Francziaország egyik u j rcvol-
tans lapja a „Gaulois" ; hogy festi le két fiatal államintézeti 
hősnek egy lányka temetése alkalmávali magaviseletét. 
Hogy azonban a két suhancz durvaságát és elvetemültségét 
egész terjedelmében beláthassuk és megítélhessük, minden 
előtt szükséges, hogy lelki szemeink elé állítsuk a párisi 
népnek holtjai iránt valóban keresztényhez illő, ájtatos és 
kiváló tiszteletet tanusitó magatartását . — A lányka nagy-
számú s mély megindulást eláruló közönség által körülál l t , 
koszorúval, égő gyertyákkal, feszülettel s virágokkal ékesí-
tett koporsója Páris egyik terjedelmesebb utczájábani ház 
kapuja alatt van elhelyezve ; s már már a halottas kocsit 
vár ják a jelenlevők minden perczben. 

Leemelt föveggel s mély szívfájdalommal állt min-
denki — mondja szóról szóra az emiitett forradalmi lap —~ 
ez áldozat előtt. Két egyenruhás államintézeti növendék 
(collégiens) állapodik meg most a kapu előtt. A fiatalabbik 
jelt ád társának (az általános szokás szerint) fövegeik le-
emelésére, de a másik vissza ránt ja társa kezét s e szavak-
kal támadja meg : „Hát ezt a csontvázt akarod üdvözölni 
te ostoba,!?" Erre ez elszégyenli magát jó szándéka miatt, 
s hogy elkövetett hibáját jóvá tegye : vastag durvasággal 
elröhenti magát. Bizonyára nagyon szivén feküdt társa 
becsülése. 

Jó ideig néztem e tizenöt éves semmirevaló mentort, 
halvány arczszinével, rozsga inaival, szájában szivarral, ki 
elég vakmerő volt egy tetemet ily gyalázatos módon meg-
csúfolni ; s szivem vérzett annak meggondolásán, hogy ily 
idétlen beteg csiráé a jövő. Pedig az ily fiatalok száma mil-
liókra megy, kik a korban, melyben atyjok még megfogós-
dit vagy lapdát játszott : torkig lakott élvgyülölettel beszél-
getnek az „örömleányokról," s mint egy főkötelességöknek 
— elvöknck tar t ják semmit sem hinni ; és a kik minden 
módon oda törekesznek, hogy mások által is kora-érett, ki-
élt fiatal embereknek tartassanak, pedig tulajdonkép a fel-
nőttek bünterhein kivül egyebet épen nem sajátí tottak el 
magoknak. 

Őket azonban egyedül nem kárhoztathat juk ; mi (fel-
nőttek) leszünk egykor if jaink jelen ferde lelkismereteért 
Isten előtt felelősek, miután mi voltunk tulaj donképen, k ik 
mindent mi tisztelés- és becsülésre méltó, gyermekjátéknak 
tar tot tunk ; mi voltunk, kik minden elvet alapjában aláás-
tunk, kik mindent, mi szent, nevetség és guny tárgyaivá 

aljasitottunk ; mi találtuk kellemes és kényelmes dolognak 
mindent tagadni; mi iparkodtunk és pedig elég vigyázatla-
nul mi előtt a jövő számara védszerekről is gondoskodtunk 
volna : minden hagyományt, minden léterőt ledönteni, láb-
bal taposni. Ránk nézve a halál sem menedék többé, mi 
ennek — mint menedéknek — aj ta já t rég elzártuk magunk 
előtt ; ki fog most számunkra egy ilyenről ismét gondos-
kodni ? E földön mindent kinevettünk, a mennyországot 
eltöröltük; ki fog most bennünket vigasztalni? Az Isten 
Ítélőszéke sem létezik többé számunkrn, s igy a szenvedé-
seket csak magunk számára szaporítottuk ; mert a földija-
vak ezentúl egyedül a legerősbeké, legügyesbek- és semmi 
tekintetet nem ismerőké. Mi gyöngék, mi elnyomottak, k ik 
azelőtt az Istenre számíthattunk, most kihez folyamodjunk, 
ki fog most bennünket megbőszülni ? Saját fiaink fognak 
egykor megátkozni, és mi nem szólhatunk, mert mindent 
elvettünk tőlök, mi őket egykor vigasztalhatná, mi őket 
egykor támogathatná. Ok roszabbak, semmirekelőbbek lesz-
nek mint mi. Valóban ! Bár elég közel állanánk már halá-
lunkhoz, ne hogy az általunk előidézett, gazságot egykor 
teljes kifejlettségében legyünk saját szemeinkkel szemlélni 
kénytelenek ! 

Igy ir a szabadelvű lapok egyik legelőre haladottab-
bika ; organuma ama pártnak, mely az istentelen kormány-
iskolákat, mint palladiumot, minden erejéből védi; s moly a 
katholikusokat csupán azért, mivel ezek az annyira ma-
gasztalt államtanodákat nem tartot ták valami nagyszerű 
nyereménynek, sőt még kérelmet is mertek a kormány elé 
terjeszteni, hogy engedje meg nekik saját költségükön kath. 
tanintézeteket állitani : a legelkesoredettebben üldözte, őket 
az állam felforgató'nak nevezte. 

(Foly. köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Felsége a veszprémi székeskáptalannál P r i b é k Ist-

vák pápai főesperesnek a somogyi fó'esperességre, M a r k o v i c s János 
següsdi főesperesnek a pápai föesperességre, N é m e t h József első mes-
terkanonoknak a següsdi föesperességre, T a 11 i á n Lázár második mes-
terkanonoknak az elsó' mesterkanonokságra és T J d v a r d y Ignácz har-
madik mesterkanonoknak a második mesterkaaonokságra leendő fokoza-
tos előléptetését jóváhagyván az ez által megüresedett harmadik moster-
kanonokságot S z a b ó Imre cz. apát és miniszteri tanácsosnak méltóz-
tatott legkegyelmesebben adományozni. 

MÜNCHEN. Az iskolatörvényi vita be van fejezve a 
követek házában. 114-en 26 ellen a bizottsági törvényjavas-
latot átalánosságában elfogadták. A figyelem, melyet ezen 
vita keltett megérdemli, hogy annak természetét kissé kö-
zelebbről megvizsgáljuk és egyszersmind azon kérdésre is 
tekintettel legyünk : valljon mi történendik akkor, ha az 
csakugyan törvénynyé lesz ? 

A kisebbség elejétől fogva tisztában volt az iránt, 
hogy hova fog a vita vezetni ; s azért csak arra szorítkozott, 
hogy saját álláspontját minél határozottabban körvonalozza ; 
s az ellenfél sem tagadhatja, miszerint szónokai nyiltan 
ugyan és lelkesen, de egyszersmind ildomosán és méltóság-
gal töltötték be ebbeli feladatukat. Dr. Ruland és Jörg, dr. 
Schmid, Reger, Völk és dr. Barth maradandó emléket emel-



tek maguknak szónokiatataik által. Egyikök sem vesztette 
el mérsékletét annyira, hogy a recriminatiok terére lépett 
volna ; egyikök sem vállalkozott arra, hogy egyesek hibái, 
ügyetlenségei miatt egy egész rendet mocsokkal illessen. E 
beszédek átlag azon őszinte törekvést nyilvániták, hogy a 
tanügyön és a tanitók sorsán lehetőleg segitessék, s hogy e 
végre az egyház és államnak a népoktatás- és nevelésre 
való együttes befolyása azok lényeges alapfeltételeinek s 
mindkettő történelmileg szentesitett jogainak értelmében 
szabályoztassék, javitassék. 

A többség ellenben más czélt tűzött ki maga elé és 
egészen más módon indult annak elérésére. Liebl képviselő 
a vitát azon nyilatkozattal kezdette meg, miszerint okvet-
lenül szükségesnek tar t ja , hogy a papságtól az iskolák fö-
lötti kizárólagos (Bajorországban?!) felügyelet és uralom 
elvétessék. Stadler Alajos azon aggodalmát fejezé ki, hogy 
a törvényjavaslat nem megy elég messze, és hogy azon párt, 
mely századok óta kezébe» tar tá az oktatást : az ultrainon-
tán, jezsuita, reaktionárius párt , valamely hátsó ajtón köny-
nyen becsempészkedhetnék ismét az iskolába. E párt beha-
tóbb jellemzéseül a következő dagályos szólamot is hasz-
nál ta : az államnak kötelessége az állam és haza érdeke sze-
rint gondoskodni a gyermeknevelésről ; az egyház azután 
alkalmazza a maga üdveszközeit s nevelje azokat a meny-
ország polgáraivá is. — Krauszold azon meggyőződésének 
adott kifejezést, hogy az iskolai-törvényjavaslat elleni agi-
tátio nem egyedül a szabadelvű minisztérium megbuktatását 
czélozza, hanem hogy alatta egyenesen a hierarchiának a 
modern állameszmék elleni törekvése lappang és azt mondá, 
hogy ha az állam csakugyan végre akar ja hajtani kialaku-
lását : okvetlenül más viszonyba kell helyezkednie az egy-
házhoz, mint a milyen a hierarchiának tetszik. Állitá to-
vábbá, hogy csak egyedül katholikus részről forognak fen 
agitátiok ; mig a protestáns nép és papság a népiskola jelen-
tőségét és önállóságrai jogait sokkal helyesebben belátja és 
méltányolja mint az katholikus részről történik. Stauffen-
berg is azon nézetben van, hogy az egyházit és államit el 
kell egymástól választani — és Kolbnak azért nem tetszik 
a törvényjavaslat, minthogy abban e kettőnek egymástóli 
elkülönítése nem elég határozottan van kifejezve. Hasonlóan 
Brater, Fischer és mások. 

E nyilatkozatokból világosan kitűnik, hogy a többség, 
mely ennek értelmében szavazott, főleg arra törekszik, mi-
szerint az egyháztól a nép oktatása- és nevelésére való ed-
digi befolyása elvétessék é3 kizárólag a vallástanitásra, ugy 
a mint azt a laicusok fogják meghatározni — szorittassék. 
A papság kizárólagos felügyelete és uralma, melyről Liebl 
mesélt, Bajorországban ugyan, mikint azt a gyermekek is 
tudják, soha sem állott fen; miután az egyházi, helyi és ke-
rületi felügyelők, ebbeli müködésökben a világi hatóságok 
ellenőrködése mellett és egészen ezek rendeletei értelmében, 
melyek tudvalevőleg nem egyháziak, tartoztak eljárni. 

E törekvést még inkább ki fogja deríteni egy a jegy-
zőkönyvekből kivont anthologia. Liebl azt állítja, hogy ha 
a clerus nagy része a nevelés- és müvelésrei befolyását el-
veszti, annak oka nem e jelen törvényjavaslat, hanem azon 
urak magok. És aztán : nem igaz-e, hogy az iskola, a szó-
és gyóntatószék politikai agitatiókra és arra használtattak 

fel, hogy a gyermekek szüleik, a nővérek fivéreik, a nők 
férjeik ellen izgattassanak. És ismét : hogy minden statisti-
kai adatok oda mutatnak, mikép az iskolai oktatás hiányai 
alsó Bajorországban a, legkiáltóbbak. De igazságtalanok 
lennénk, ha ezeket a népnek tulajdonitanók. A vétkesek 
azok, k ik eddig a nevelés- és oktatásra való kizárólagos be-
folyásukkal annak elmaradását okozták. Nem is oly régen 
volt, hogy az összes sajtóban az egész világ olvashatta, mi-
szerint Alsó-Bajorország birja a legrosszabb papokat és a 
legbutább tisztviselőket. — Stauffenberg ugyan sajnálatát 
fejezi ki azon igen gyakran alaptalan megtámadások fölött, 
melyekkel az egyház szolgái sőt maga az egyház a sajtó 
által illettetnek ; de a kamarához az iskolai-törvényjavaslat 
elfogadása végett irányzott kérvényt még is helyén levőnek 
találja. — Föckerer ugy tudja, hogy van ugyan nem egy 
plébánosa Bajorországnak, ki a tanitó fáradalmait és fon-
tosságát méltányolni képes, de hogy vannak sokan olyanok 
is, kiknél egészen máskint áll a dolog, s kik a tanitót, a he-
lyett, hogy magukhoz emelnék, ép ellenkezőleg eltaszítják. 
E súlyos és meglehetős átalánosan kimondott vádat szónok 
egyetlen esettel igazolja, melyre neki egy falusi plebanusnak 
tanitójávali állitólagos viszálkodása szolgál bizonyitékul. 
Azt is szemére veti a kath. papságnak, hogy az iskolamu-
lasztást nem csak nem akadályozza, de sőt elő is mozdítja 
azon processiók által, melyeket engedélyeznek, ha az em-
berek ennyit meg ennyit fizetnek. Azután a clerus által 
1864—1867 években cultus, jótékonysági és iskolai czélokra 
tett legátumokra reflectálván, minthogy ezek az utóbbi czélra 
csekélyebbek mint az előbbi kettőre, ezen megjegyzést teszi : 

„Bárha az ezen teremben történt észrevételek buzdítá-
sul szolgáljanak arra,hogy a papság e tekintetben is nagyobb 
részvétet tanusitson mint eddigelé." — S t a d l e r képviselő 
a gyilkolások végbevitto után mondatni szokott szent mi-
sék, a mérgezések előtt végzett gyónás és áldozások, a te-
henek exorcismusa s több eféle mesékkel mulattatta a házat, 
és hosszasan elbeszélé, hogy egy bizonyos ur egymásután 
négy külön halottas misére berendelé a gyermekeket s hogy, 
miután ily esetek népesebb községekben gyakran előfordul-
nak, az iskolalátogatási öt nap tanóráiból átlag legalább a 
fele veszendőbe megy." S hogy „miután a boldog Schwa-
benlandban katholikus szokás szerint a harmadnapon kivül 
még a 7- és 30 napon sőt egy negyediken is megfizetik a 
halottas misét, bizonyos uraknak az ily visszaélésekre elég 
tág mezejök van." — Dr. Völk azon elkopott szólamot va-
riálja, hogy „neki ugyan semmi kifogása sincs a kath. egy-
ház ellen ; de igen is van az abbani u j katholicismus ellen." 
Ezen u j katholicismus túlkapásai bebizonyítására két hit-
szónoknak kétrendü predikáczióját, egy anonym papi hiva-
talos brochuret, egypár tanitó levelének töredékeit, egy 
alsó-bajorországi istállóban oxorcizáló káplányt és a prágai 
bibornok-érseket idézi. 

Ezen anthologiát még sokáig folytathatnók ; de legyen 
ez elég jellemzésére azoknak, kik a bajor és különösen a 
katholikus bajor papság ellen felszólalnak. — Maga dr. 
Hoffmann erlangeni tanár sem tartózkodhatott a vita ne-
gyedik napján kijelenteni, miszerint ezen átalános vitatko-
zásokból valamely idegen hallgató azt vélhetné, hogy Bajor-
országban nincs is egyéb mint csupán katholikus papság. 
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Valóban, szónokok csak is a kath. klérusról tudták ezen 
oly sok rosszat és rútat , melynél többet aligha hallottunk 
valaha valamely rend felől, — elmondani. Az áldozatok, 
melyeket a bajor papság ezrei idő, fáradság és pénzadomány 
tekintetében, a tanitók, gyermekek, tanügy és tanépületek 
javára szenteltek, semmi figyelemre sem voltak méltók. 
Miért ? Mert egyik-másik egyházi alaposan vagy csak ráfo-
gólag visszaéléssel, kötelesség-mulasztással vádolható ! 

Ezen átalános vita nyilván azon benyomást tette, 
mintha előre kicsinált terv lett volna az összes bajor papsá-
got kíméletlenül megleczkéztetni egyrészt azért, mert egy-
némelyeket az iskolatörvény elleni agitatió vádja terheli, 
másrészt pedig azért, hogy ekként első jelenetét já tszák le 
azon törekvésnek, melynek czélja az egyház és állam kö-
zötti eddigi viszonyt jövőre más alapokon rendezni. 

De mit hozand ezen előleges rohamnak további foly-
tatása ? Ha a jelen népoktatási törvényjavaslat törvénynyé 
válandott : az egyháziaknak jogukban álland az elemi isko-
lákban a vallásoktatásra befolyást gyakorolni, a tovább-
képző (vasárnapi) iskolákban is hitoktatást tartani ; a köz-
ségi tanbizottsághan résztvenui, indítványokat tenni, együtt 
tanácskozni és határozni ; s az oktatási miniszternek kije-
lentése szerint mindennemű kormány csak ugy értelniezend-
heti a törvényt, hogy az egyházi hatóságok a népiskolákban 
a vallás- erkölcsi nevelésrei befolyásukat megtart ják. De 
miként fog az ily törvény alapján ezen befolyás a valóság-
ban alakulni ? Ahol derék, buzgó pap és tanitó fognak ta-
lálkozni és vállvetve működni, ott kétségkívül ezután is 
virágozni fog a nép keresztény oktatása és valláserkölcsi 
neveltetése. De ahol akár az egyiknél, akár a másiknál 
hiányoznak o tulajdonságok ; vagy hogy a kettő közötti 
egyértelműség bármi oknál fogva fen nem álland : a vallás-
erkölcsi oktatás és nevelés, — még feltéve azt is, hogy (a 
103. cz. szerint) a községi bizottság feladatát teljesiti, s a 
kerületi felügyelők is megteszik kötelességüket — csak-
ugyan nem igen fog elmozdittatni. 

Minthogy azonban a tanitók e törvény életbeléptetése 
idejétől kezdve, inikint a kamarákban is kimondatott, min-
dennemű egyházi befolyástól emancipálva leendnek : embe-
rileg előrelátható, hogy a papsággal összmüködő tanitók 
száma nem szaporodni, hanem inkább kevesbedni fog. S 
minthogy továbbá a kerületi és országos felügyelők oly ha-
talommal és tekintélyivel vannak felruházva, mely az egy-
házitól egészen független s kétséget nem szenved, hogy ezek 
mint ilyenek, az egyház ellenében maguknak érvényt is 
iparkodandnak szerezni. 

A dolgok ily helyzetében a klérus álláspontját és an-
nak feladatát könnyű kijelelni. Miután a mozgalom, az egy-
ház és állam közötti viszonyt újjászervezni és ezt amannak 
teljes mellőzésével rendezni, kezdetét vette s a klérusnak 
mindenekelőtt kötelességében áll egymásközt és azokkal, 
k ik egy ily törekvést, kárhoztatnak, hatalmas phalanxxá tö-
mörülni és az egyháznak függetlenségét minden törvényes 
eszközökkel diadalra segíteni. Ehhez képest a klérusnak 
nem szabad az iskolától magát megvonnia ; hanem inkább 
szükség, hogy kétszerezett buzgalommal s a lehető eszély-
lyel használja ki azon befolyást, melyet a dolgok u j hely-
zete neki még meghagy. Ne legyen többé egyetlen egyházi 

sem, kit hanyagságról vagy egykedvüségről lehessen vá-
dolni; ne legyen egy is, kinek törvényellenességet vagy 
szenvedélyességet lehessen szemére vetni : de ott se marad-
jon el senki, ahol igazságtalan vádakat kell visszautasítani 
és visszaéléseket megróni, melyeket ha történnek, oly szí-
vesen az egyháziakra szeretnek róni. A veszélyes törekvé-
seknek, bárhonnét induljanak is ki, nyiltan és határozottan 
ellene kell szegülnünk ; a jót pedig akár a tiszteletre méltó 
sajtóban, akár a magán körökben kínálkozik, buzgón ka-
roljuk fel és kitartással istápoljuk. Ily phalanxon meg fog 
törni ezen áramlat. 

MADRID. Ruiz Zorilla miniszter ur, igy ír a Pen3a-
miento, valamennyi birtokosnak kell, hogy felnyissa szemeit 
azon mysteriosus confiscatiói által, melyek a tulajdon tör-
vényes és törvénytelenre való különböztetése elvét ugy ki-
sérik, mikép csak az árnyék a testet. Tudjuk hozzá, hogy a 
liberalismus szerint a jognak és törvényesnek nincs egyéb 
alapja mint a souverain ész, és a taglejtés, melylyel a bir-
tokosok az ily események által nyújtot t kilátásra felelni 
szoktak, eléggé értésere adja a miniszter urnák, mennyivel 
tartozunk neki mi reactionáriusok, kik soha sem voltunk 
minisztei'ek, kik a liberális kormányokkal soha semmiféle 
összeköttetésben sem állottunk, s még csak fellázított csend-
őrök sem voltunk. 

De lia a miniszter ur egyfelől, — és progressista ba-
rát ja i másfelöl, ily szomorú helyzetbe jut taták a tulajdon-
jogot : az egyház, mint mindig, a népik és jogaik védelmére 
egyesül s ma a huescai püspök csak ugy felszólal mint a 
minap a cadixi s a többi spanyol püspökök : s az erőszak 
ellen a jogot, a miniszteri szeszély ellen az igazságot, a con-
fiscate ellen a protestatiot hangoztatja. És reméljük, hogy 
valamint a középkorban papok mentették meg Európának 
azon megbecsülhetlen irodalmi- és műkincseket, melyektől 
ma kifosztani akarnak : ugy napjainkban is megmentendnek 
a liberalismus ujmódu barbárságától és megőrzendik az 
egyháznak — nem a művészeti kincseket, hanem az igazság 
világát, a tulajdonjog tiszteletét s azon többi erkölcs i elve-
ket, melyek a társadalmat a lkot ják. 

Az egyház ellenei jól tudják ezt és ép azért, mivel ezt 
tudják és a tapasztalás tanította őket reá, hogy az egyház 
ellenében becsületes fegyverrel sikeresen küzdeni nem lehet, 
rágalomhoz és piszkolódásokhoz folyamodnak. Gondolkod-
janak kissé e fölött a népek, a gyöngék, a birtokosok és 
lássák be, hogy az egyháznál senki sem védi jobban az 
igazságot, kárhoztatja határozottabban az elnyomást, és 
biztosítja a tulajdonjogot." 

Ily értelemben tiltakoznak a püspökök és káptalanok 
a confiscatío ellen, melyet a spanyol miniszter az egyház 
ingóságai ellen foganatba vesz.-

SCHANG-HAI. A pekingi posta azon hirt hozza, hogy 
főt. Monly pekingi püspök 40 évi apostolkodása fáradalmai 
és veszélyei okozta betegségben elhunyt. E hir az összes 
európai gyarmatokban a legélénkebb fájdalmat keltette. Te-
metése deczember 29-én a köztisztelet legélénkebb részvéte 
mellett ment, végbe. A franczia követség, a külföldi diplo-



matikai testület, es számos magasállása, gyalog kisérte ko-
porsóját. Az összes franczia papság, paulai szent Vincze 
leányai, nagyszámú benszülött keresztény, égő fák lyákka l 
és halottas énekeket zengedezve követték a inén etet, mely 
két órahosszant vonult végig Peking főbb utczáin, s me-
ly ekben a lakosság zsúfolt tömege mindenfelé tiszteletteljes 
magatartásban adott kifejezést a megholt iránti nagyrabe-
csülésének. A halottas istenitisztelet a Napoleon császár bő-
kezűségéből legújabban helyreállított székesegyházban tar-
tatott. 

Monly a lazarista congregatiohoz tartozott, mely a hit 
oly számos apostolát és védangyalát adja e legtávolabb kelet 
vidékeinek. Halála ünnepélyes alkalmul szolgált arra isi 
hogy a nyugati hatalmak alattvalóinak szerződésszerüleg 
biztositott nyilvános vallásgyakorlat nagyszerüleg foganat-
ba vétessék ; s meg kell vallanunk, hogy a chinai kormány 
a szerződések ezen ünnepélyes módoni végrehajtásának ki-
telhetőleg segédkezet nyújtott. 

Az üdvözült főpásztor 1834-ben érkezett Macaóba a 
keresztény üldözésnek legkegyetlenebb időszakában. Can-
tonból utazása [alatt némává kelle magát tetetnie, hogy Pe-
kingbe juthasson ; és mint ilyen uti vezetőjétől a legnagyobb 
méltatlanságokat szenvedve kimondhatlan veszélyek és 
nélkülözések között érte el nagy nehezen utazása czél já t ; 
de Peking egyik külvárosában felismertetvén, csak csoda 
módon kerülte ki a vérpadot. 1854-ben megint a bősz po-
gányság dühének esvén áldozatul Schanghaiba száműzetett-
De itt csak annyi ideig időzött, a mennyire okvetlen szük-
sége volt, hogy ide hurczoltatása fáradalmaiból felüdüljön ; 
s legott visszafordult vicariatusa székhelye felé, melyet min-
den nagyobb ba j nélkül el is ért. Könyvet kellene Írnunk, 
ha elakarnók mondani Chinában apostolkodása egyes ese-
ményeit, a testi fáradalmakat és lelki keserveket, melyeket 
itt a hitküldéreknek a csalódások okoznak. Egyébiránt 
Monly kitartó áhitata, jósága, szelídsége utoljára a chinai 
hatóságokat is megtudta nyerni, melyek részéről többé nem 
volt mit szenvednie. 1860-ban a franczia-angol hadjárat al-
kalmával azon örömet érzé, hogy a jezsuiták egyházát, me-
lyet fegyvereink szereztek vissza, ünnepélyesen új ra meg-
nyithatta, ahol is az elestekért tartott halottas istentisztelet 
tartotta s beszédet mondott. — Egészen nyája üdvének élt, 
melj et folyvást gyarapodni látott ; s a halál akkor ragadá 
el, midőn végre, egyidőre, az egyetemes zinatra, Európába 
készült. 

IRODALOM. 
„Grundriss der Einleitung in das Neue Testament von dr. 
J o s e p h L a n g e n , ord.Professor der katholischen Theologie 
an der Universität zu Bonn. Freiburg (im Breisgau), Her-

der'sche Verlags-handlung. 1868." 

A kinyilatkoztatott vallás forrása maga az isteni ki-
nyilatkoztatás. Az isteni kinyilatkoztatás ismeretének for-
rása pedig a szentírás és az isteni hagyomány, melyeket a 
kath. egyház tisztán és hibátlanul megőriz és tanit. 

Mindamellett, habár a keresztény kijelentés két kút-
forrása közöl az isteni hagyomány épen oly tekintélylyel 
bir, mint a szentírás, a keresztény kijelentés istenségének 

. . . bebizonyításánál még is a szentirás, s nevezetesen az 
újszövetség szent könyveinek gyűjteménye jő kiválólag te-
kintetbe. S azért ez utóbbi közönségesen az újszövetségi 
kijelentés kutforrásának neveztetik. — És épen ez a körül-
mény az, mely föltárja előttünk és megfejti annak szüksé-
gességét, melynél fogva a szentirás, különösen az újszövet-
ségi szentírási tanulmányoknak, melyek mintegy a hittudo-
mánynak egyik legszilárdabb sarkkövét teszik, jeles ké-
szültségü, irodalmilag is hirneves egynél több képviselővel 
kell birniok. 

Annyit ugyan nem lehet tagadni alaposan, hogy a 
szentírásnak általán, kiváltképen az újszövetségi szentirat-
nak ilyetén nagyobb fontosságát felfogták, megértették 
mindazok, kik annak szakszerű tanulmányozásával nemze-
dékről nemzedékre foglalkodván, a mi vizsgálódásaikban 
haszonvehető vala, közzé is tevék. — Igy az utóbbi évek 
folyamata alatt a szentirással tüzetesen foglalkodó irodalom 
a külföldön több rendbeli és a szakértők által kellőleg mél-
tányolt, becses kath. szakmunkával szaporodott. Csakhogy 
bármily számosak legyenek is a szentiratok könnyebb meg-
értését czélzó efféle tudományos könyvek, kivált német, latin, 
franczia nyelveken ; tekintve mégis ama sokszor ismételt, 
ugyan nem igazságos, a közvéleményt félrevezetni iparkodó 
vádat, mintha a kath. ker. egyház nem eléggé igyekeznék 
a szentirási szakirodalmat minden áron elébbre vinni, azok-
nak minél többekkeli gyarapítása — igénytelenségünk sze-
rént — soha sem fölösleges. 

Sőt nyiltan és tartózkodás nélkül mondjuk ki, hogy 
az olyatén elmemüveket, minő az általunk imént bemuta-
tandó „Grundriss der Einleitung in das N. Testament" is, 
mely valamit valódi kath. szelleme folytán az igaz keresz-
tényeknek hitükbeni megerősítésére üdvös hatással leend, 
ugy más részt bizonyosan alapos tudományosságával, sze-
ret jük hinni, kevesbíteni fogja azok számát, kiket a gonosz-
kodó elleniélek értelemcsábitó és hitetlenséget ápoló egynél 
több ilyszerü müvei félrevezettek, — lehetetlen őszinte 
örömmel nem üdvözölnünk az egyházi irodalom terén. 

Semmi józanul és mélyebben gondolkodni tudó kath . 
keresztény nem hozhatja igazoltan kétségbe, hogy az öröm 
mély alapon sarkallik. 

Elég hosszas ideig részesültek ugyan is a meg nem 
érdemlett csodálatban a pusztán „emberi tudomány beszé-
deivel" (I. kor. 2, 4) pompázó, minden positivet rontani-
bontani szerető, kriticismusnak hősei, rutul visszaélvén ér-
tetlen bámulóik könnyen hivőségével : rendén van tehát, 
hogy fölhagyván a mindig több bizonytalanságba döntő 
tagadás — negatio rendszerével a balra tévesztettek, a 
megcsalattak ahhoz térjenek vissza, mely megőrizve az 
anyaszentegyház értelmét, ezzel a szentkönyvek történelmi 
igazságát is egyedül képes tisztán megőrizni és tanítani ! 

De egész általánosságban legyen ennyi is elég. 
Ezúttal még közelebbről Langen elébbi működése és 

irodalmi munkálatairól t a r t juk jónak egyetmást elmondani, 
előrebocsátani. 

Valaki csak a hittudomány irodalmat figyelemmel ki-
séri, az Langen nevével többször találkozék a mainzi „Ka-
tholik", tübingai „Theol. Quartalschrift" és a bonni „Theol. 
Literaturblatt" hasábjain, hol a theologiai tudományok te-



kintetében, de különösen a bibliai tudományok körül, me-
lyek neki, ugy látszik, mindig kedves, szive nagy vonzal-
mával ápolt szakmáját képezik, — maradandó értékű czik-
keket adott. 

Ily üdvös foglalkozások közepette már hat éve annak, 
hogy az előttünk fekvő miinek szerzőjét, ki jelenleg bonni 
nyilvános rendes tanár, az istenészeti tudományosság, köze-
lebb a szentírási szakirodalom iránti tevékeny részvéte arra 
birta, miként önálló müveket bocsásson közre. Igy kelet-
keztek : a) „Die deuterokanonischen Stücke des Buches 
Esther. Freiburg. 1862." b) két év elmultával pedig (1864) 
„Die letzten Lebenstage Jesu. Freiburg, 1864." c) „Das 
Judenthum in Palästina zur Zeit Christi." d) „Commentatio 
de Apocalypsi Baruch." — A honnét szembeszököleg meg-
látszik, hogy a t. szerző, ki már több esztendőn át mintegy 
hivatalos dolgai egyikeül tekinti a szentirás-tudományokkal 
behatóan foglalkozni nem csak, de dicséretesen ismert nevet 
is vivott már ki magának a theologicus közönség előtt, két-
ségkivül hivatva volt arra, hogy eddigi munkáival szerzett 
jo hatást egy nagyobb körű uj müvével nevelje. — Azért is, 
ugy hiszszük, természetesnek fogja találni minden behatóan 
itélkedő, ha Langen olyféle tervszerű előzményes munkál-
kodások mellett ujabban arról kezdett komolyan gondol-
kodni : talán jó volna a szentirati előtanulmányokat illető 
gondolatait, az ide tartozó tárgyakat, melyeket elsőben 
hallgatóinak számára a végből jelölgete ki és gyüjtögete hi-
vatalkörében, hogy azokkal az „Einleitung in das neue 
Testament" szükséges tanait és elveit a széllel bélelt kriti-
cusok ellenében, kik évezredes hagyományokat, megannyi 
vizsgálati eredményeket könnyű lehelötökkel akarnának el 
funi ! kellőképen megismertesse, a közönség elé is terjeszteni 
és igy, a mi haszonvehető vau benne, közzé tenni. — Ezen 
eltökélés után a t. szerző nem csak mindazt, a mit ő maga 
idevágót valaha dolgozott, ujolag átnézte, rendbe szedte ; 
hanem az építészek módjára a mások által szakismerettel 
összehordott anyagot is körültekintő gondossággal és kellő 
tapintattal fölhasználván, belőle itt-ott u j alakot készite. — 
Valóban, mint csak futó pillanatra is világos, azon kivül, 
mit e munkában annálfogva, hogy huzamosabb gondolkodás 
és érett meghányás gyümölcse, egyenesen magáénak vallhat 
Langen, sok oly tárgy és kérdés-megoldás fordul elő, mely-
nek első föltalálója épen nem a t. szerző ; hanem az ernye-
detlenül buzgolkodó elődöknek és a verejtékkel működő 
kortársaknak vivmánya, kiket mindmegannyi szövétnekül 
a figyelmes utódok szemmel is tarthatnak, haszonra is for-
díthatnak. — Mert mindenha igaz marad a tudományok 
fejlesztésére nézve eme bölcs állítás : „Viri seculorum labo-
rant, laborum virtutes et vitia seculis relinquunt ; posteri 
multum lucrantur, cum iam paratum laboris fructum a pa-
tribus amplectuntur." 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— B i r ó László püspök ö mlga huzamosb idő óta be • 

tegeskedö egykori tanítójának 100 forintot méltóztatott 
küldeni. 

— Z a l k a János győri püspök ő mlga mély benső-
séggel, gyermekded hódolattal teljes körlevelet bocsátott ki 
a szentatyának aranymiséjére vonatkozólag. 

— Az egyetemi hittanikar azon megtiszteltetésben ré-
szesült, hogy egyik kitűnő tagja, dr. S a m a s s a József ny. 
r. tanár ur az aranyos-maróthi kerületben országos képvi-
selővé választatott meg. A fényes tehetségű, alaposan tudós 
férfiúnak e párttusa nélküli kitüntetése az általa teendő jó 
szolgálatok reményében is különös örömünkre szolgál. 

— A m . k. egyetem részéről, különösen annak három 
testületétől kegyeletadornányok adattak ö szentsége arany-
miséjére; ez több, mint puszta fölirat volna. A prágai egye-
tem, ha képviselőt küld a római zsinatra, régi jogát gyako-
rol ja; a mostani m. k. egyetem, nem a volt budai egyetem, 
mely valaha a constanzi zsinaton volt képviselve ; a Páz-
mányféle egyetem alapitása óta pedig nem volt zsinat, me-
lyen képviseltethetett volna és igy itt uj privilégium meg-
szerzéséről lenne szó, melynek kivivása, ha az egyetem 
csakugyan katholikusnak tartatik, m a g a s a b b köröket il-
let meg. 

— Ha a temérdek sokaságnak, mely a nagyhéti s 
húsvéti ájtatosságon részt vett, megfelelt a benső vallásos-
ság és hitérzet is : valóban örvendenünk lehet ily élénk 
áhitat fölött, melynek gyökere, kell, hogy annál mélyebb 
legyen, minél nagyobbak voltak a lélek zaklatásai, melyek 
a kegyelet e szent napjait megelőzték. 

— A pápának a magyar katholikusok által fölaján-
landó mellkereszt, alakjára nézve fönséges egyszerűsége 
mellett valóban remekmű, értéke pedig méltó az egyház 
első főpapjához, méltó az adományozókhoz, tudnillik 13 
ezer fr t . j 

— A M . Államban olvassuk, hogy Panebianco főpeni-
tentiarius gyóntatván, „száznapi bucsut engedett mindazok-
nak, kik előtte letérdelve bűnbánatuk jeléül fejőket hagyták 
gyöngén megütni g y ű r ű j e által." A,baguette' nem gyűrűt, 
hanem azon hosszú vesszőt jelenti, melylyel a vezeklők 
érintetni szoktak ; jó is volna gyémántos vagy más kövü 
gyűrűvel ütögetni a bűnbánók főjét ! 

— Fehérmegye H o r v á t h László papnöveldei lelki-
atya kora elhunytát gyászolja. Béke hamvaira ! 

— A pécsi növendékek „Sz.-Pál-Társulata" először 
lép az olvasó közönség elé általa kiadandó munkával. Bol-
tanden Konrádnak „A Felvilágosultak" czimü regényét for-
dította, és ezzel sorakozik a hasonló derék egyletekhez. A 
fiatal erők ily kísérlete mindig fölkarolandó s azért ajánljuk 
a szorgalom e zsengéjét, mely 1 fr. 50 kron lesz megszerez-
hető; (az eredetinek ára 2 fr. 70 kr.) A 38—40 ivre terjedő 
mii 2 kötetben májushóban fog megjelenni. 

Kegyes adakozás. 

M e g h s o Mihály g. k. áldozártél: 
Péterfillér 1 t'r. ez., ázsiai missiora 25 kr., afrikai miss. 25 kr. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o e s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, április 7-én. 27. I. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : A szabadelvűek osztályozása. — Ké-
pek a franczia jelenből. — Választási szabályok stb. — 
Egyházi tudósitások. — Vegyesek. — 

A szabadelvűek osztályozása. 
(Vége.) 

Azonban bármily különbözők legyenek a két 
pártnak nézetei és czéljai : egy eredményre irányul-
nak törekvései, tudnillik az isteni jog lerontására, 
vagyis a kath. civilisatio megsemmisitésére. 

A rationalista szabadelvűek szövetkeznek a for-
radalommal az egyház és a kath. dynastiák elleni 
gyűlöletből ; a politikailag liberális keresztényekkel 
pedig a forradalom iránti gyűlöletből, ha az veszé-
lyezteti érdekeiket. 

A válság perczében és midőn a democraták ezt 
kiáltozzák az utczákon : le a capitalissal, a gazdag-
sággal, a tulajdonnal ! le a rendőrséggel, családdal, 
religioval ; Isten a rosz, a tulajdon rablás, a forrada-
lom igazság ! fegyverre polgárok ! A conservativ sza-
badelvűek, legyenek keresztények vagy deisták, 
sorakoznak és ezt irják zászlójukra : Szabadság, 
közrend, szabadság a törvény alatt ; vallás; tulajdon, 
család ! 

Mindnyájan kegyelettel mondják : hiszek az Is-
tenben; csakhogy ezen Isten nem a mi Istenünk. 
Ez nem azon élő Isten, ki Krisztusnak, az ő küldött-
jének, adott minden hatalmat az égben és a földön. 
Ez sajátszerű egy Isten, ki uralkodik, de nem kor-
mányoz; oly Isten, kinek tisztelete nem kiván sem 
papot sem áldozatot, a benne való hitnek nincsenek 
dogmái, titkai, kit mindenki a maga módja szerint 
imád vagy épen nem imád. Midőn a socialismus 
zavarog, a rationalisták ismét a keresztény liberáli-
sokkal szövetkeznek, de azon föltétel alatt, hogy a 
vallási szertartások a templomra szorittassanak, a 
pap pedig a sekrestyére. Ezen dijért ők is védelmez-
nék a religiot, midőn félnek. 

A conservativ szabadelvűek, akár kereszténye^ 
akár rationalisták, szintén fön akarják tartani a csa-
ládot; ők a szabados egybekelés ellen vannak, de 
azon feltét alatt, hogy Isten és az egyház ne keve-
redjék a házassági egyesülésbe. 

Nekik oly család kell', mely egyedül a törvény 
által alakul. 

Végre, midőn a socialismus fenyegeti a capita-
list és a hivalkodókat, a liberálisok nagy zajjal hir-
detik a tulajdonjog szentségét, de e jog csak magán-
jog, mely nem védi meg az elűzött fejedelmek javait 
sem az egyházét, és mely semmikép sem gátolja a 
kath. államok annexioját, ha azt az ő barátjai lé-
t jsitik. 

A szabadelvű és mivelt osztályok nagy több-
<r'ge katholikusokból áll. kik az apostasiától ugyan 
irtóznak, de szégyenökre válik, hogy néhány apos-
tata által el hagyják magokat tántoritani, kik ki-
zsákmányolják közönyösségüket és hiu nagyravá-
gyásukat. 

Könnyű fölfogni a forradalmi, valamint a ra-
tionalista szabadelvűeket is; elvök tiszta, czéljok felé 
kitartóan törnek, ügyöket egész teljében fölfogják. 
De hogy őket a keresztények mint juhok követik, 
ez meglepő volna, ha az eredeti bukás meg nem fej-
tené ezen önkénytes és természetes vakságot, melyet 
egyedül az egyház orvosolhat meg. Elvetve az egy-
ház és az állam közti egységet, leszorítva mindenben 
az egyház szellemi tekintélyét a nemzetek fölött, a 
keresztény szabadelvűek csak antikeresztény elle-
neik kegyelmébe vetik magokat. 

Sajnos, hogy némi önigazolásul a kath. szabad-
elvűek példájára és az azoktól nyert leczkékre hi-
vatkozhatnak, kik szintén magokra vállalják a mo-
dern tévelyek felelősségét és azokat még bátoritják 
is. Szivesen elismerjük főnökeik bátorságát, jellemét 
tehetségeit, önfeláldozását, jó szándokát, elismerjük 
a jó szolgálatot is, melyet az egyháznak tettek. Nem 
feledhetjük küzdelmeiket a voltairianus monarchia 
alatt 1830 ban, és igen jól tudjuk, hogy Isten és a 
püspöki kar után az ő erőlködéseiknek köszönhetjük 
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a zsinatokat és az oktatást. Nem feledhetjük el Mon-
talembert beszédeit és műveit, nem Lacordaire érte-
kezleteit, munkáit, nem Falloux nyilatkozatait, Ber-
ryer támogatását, melyet Thiers hires beszédének 
nyújtott a pápa világi hatalmának védelmében. De 
mindamellett akarva vagy nem akarva, a veszély, 
mely útjaikon koczkáztatja a keresztény civilisation 
igen csökkenti az általok tett szolgálatok becsét • 
mert a liberalismus, melyet ők pártolnak, gyökeres 
tagadása az egyház társadalmi hatásának, mely pe-
dig egyedüli alapja a keresztény civilisationak. Ok 
azok, kik elaltatják a kath. lelkismeretet, daczára a 
pápa és a püspökség által történt ismételt figyel-
meztetéseknek. 

Igen nagy fontosságú tudni, tulajdonképen mit 
akarnak a kath. liberálisok? 

Iiiszik-e ők mindazt, mit az egyház tanit? 
Kárhoztatják-e mindazt, mit az egyház kárhoztat 
VI. Pius, XVI. Gergely és IX. Pius által? Vagy a 
kath. liberalismus csak az ancien regime kárhozta-
tása és szeretete a keresztény szabadságnak? Ezen 
esetben csak egy szemrehányásunk volna, tudnillik, 
hogy nyelvök kétértelmű, hogy az egyház által nem 
helyeselt nevet vesz föl, a nélkül, hogy tulajdonké-
pen joga volna avval élni. 

Elfogadják-e a modern szabadságokat mint 
szükséges roszat, mint oly tényt, mely szükséges kö-
vetkezménye társadalmi állapotunknak a nélkül, 
hogy abból elvet képeznének maguknak? Ha igy 
vélekednek, akkor nem szabadabbelvüek, mint a 
belgiumi és amerikai püskökök. 

Liberálisnak lenni annyi, mint nem szeretni a 
valódi szabadságot, mert ez reánk nézve abban áll, 
hogy belássuk, miszerint Krisztus megtestesült és 
meghalt ; hogy ne éljünk többet a modern szabadsá-
gokkal, mint szükséges, hogy küzdhessünk a rosz 
ellen, mely azok kíséretében van. 

Szabadelvűnek lenni annyi, mint a'modern sza-
badságokat nem átmeneti expedienssé, hanem ál-
landó elvvé tenni; őszintén megengedni az állam 
elválasztását az egyháztól, teljes kiterjedésében va-
lósítani azon axiómát: szabad egyház a szabad ál-
lamban vagyis oly államban, mely teljesen közöm-
bös a hit és igazság örök elvei iránt. 

Annyi mint kikiáltani teljes egyenlőségét a 
törvény előtt minden cultusnak, minden tanitmány-
nak, hogy a közbéke ne zavartassák meg; annyi 
mint a politikai rendben egyenlő vonalra leszállí-
tani a religiot a véleményekkel és arra nézve meg-
elégedni azon közjoggal, mely az államban nem 

akar egyebet tűrni, mint egyenlőjogu vallási né-
zeteket. 

A szabadelvű katholikusok nem oly fajú sza-
badelvűek mint a rationalisták és a közömbösek. Ök 
a szellemi rendben az egyháznak mint anyának alá-
vetett gyermekei akarnak lenni; ők küzdenek még 
földi jogaiért is azt kívánván, hogy engedményeket 
tegyen a korszellemnek. Előttük a cultusszabadság 
a jogegyenlőség, melylyel az igazságot a tévelylyel 
egyaránt környezik, nem valami benső, hanem csak 
polgári és törvényszerű egyenlőség. Ha ők is sürge-
tik a vallásszabadságot, a sajtó és oktatás szabadsá-
gát, ezt azon reményben teszik, hogy a katholicismus 
diadalmaskodni fog a discussio és szabadság által: 
az ő benső életük tesz bizonyságot szándékaikról. 

De nem kevesbbé igaz, hogy ha ők igazán sza-
badelvűek, vagyis lia elvben elfogadják az egyház 
és állam elválasztását és a modern szabadságokat, 
akkor Francziaország előttük többé nem a legke-
resztényiebb ország; az egyház többé nem nevelője 
a királyoknak és nemzeteknek; ők azt ugy meg-
fosztják az isteni jogtól, a népeket tanítani, mint 
megfosztották a gallicanok a királyok tanításának 
isteni jogától. A keresztény királyok és népek nem 
birnak többé az Isten és az igazság országa terjesz-
tésének dicsőségével, hanem leszállittatuak a pogá-
nyok színvonalára. 

Ha a kath. szabadelvűek őszintén akarják és 
minden utógondolat nélkül a modern szabadságokat 
vagyis az egyenlő jogot a tévely és igazság, a katho-
licismus és naturalismus számára, ha a közjogot ki 
akarják terjeszteni minden tanitmányokra, minden 
kedvezmény, előny vagy hátrány nélkül; ha ők a 
discussiót állítják a tekintély helyébe, ha ők elvből 
liberálisok, bár mit mondjanak, ők sem kevesbbé 
veszedelmes ellenfelek. Őket is erélyesen kell ostro-
molni, mint ők ostromolták volna az ancien regime 
alatt a gallicanokat, daczára hitüknek, szándékuk-
nak és eddig tett jó szolgálataiknak. 

A kath. liberálisok valóban nem fönségesebbek 
mint 14. Lajos és Bossuet; az egyházhoz nem ragasz-
kodóbbak mint a Bourbonház, és a régi püspöki kar ; 
de még veszedelmesebbek mint a gallican katholiku-
sok, mert ők be akarják végezni a gallicanismus ál-
tal megkezdett elválasztást. 

Ellenben, ha a kath. szabadelvűek uem akar-
nak egyebet mint a keresztény szabadságot; ha ők 
szabadságot akarnak az igazság által, és ha mindjárt 
a discussio által előkészitett, de mégis az egyház te-
kintélye által biztosított igazságot, mely nyilatkozata 
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által befejezi a discussiot: ök a mi barátjaink. Egye-
süljünk akkor a közös ellenség ellen az egyháznak 
halhatlan jelmondata alatt: in necessariis unitas, in 
dubiis libertás, in omnibus vero Charitas. 

Ilyen a franczia fölfogás a szabadelvű pártok-
ról, azok jelleméről, irányáról. Sok szép és megsziv-
lelendő van benne, de minden betűjét aligha kell 
aláirni még a gyendédebbeknek is. 1-k. 

Képek a franczia jelenből. 
(Folyt.) 

Es valóban nem csoda, ha Duruy ,erkölcselvei/ me-
lyekkel a jelen kormányiskolák növendékei tápláltatnak, 
egykor oly nemzedéket fognak Francziaországban előte-
remteni, melyet még talán a vas és vér sem lesz többé képes 
féken tartani, hogy maga magát föl ne emészsze. Egyedül 
azon öntudat, hogy még van Isten az égben, nyújt némi re-
ményt a jövő i ránt ; mert a kath. felsőbb tanintézeteket, 
daczára hogy jobb virágzásnak örvendenek, alig látogatja 
csak harmadrész annyi növendék, mint az államiskolákat ; 
mihez még ama szomorú, de való körülmény is járul, hogy 
az előbbiek növendékei előtt, valamint a polgári, ugy a ka-
tonai állomások is úgyszólván rendszeresen elzárvák. 

A mi a nyilvános gyülekezeteket illeti : ugyanazon 
arányban, melyben számuk különösen napjainkban növeke-
dik és mindinkább magasabbra emeli fejét ama szörny is, 
mely a legelkeseredettebb hitellenes fanatismussal párosulva 
socialismus nevezet alatt a társadalmi életet egyenesen gyö-
kerén támadja, hogy alajából kiforgassa. Eleinte az ily ösz-
szejövetek csak a szabadabb elvű bourgeois-k által rendez-
tettek ; kik egybegyűltek, hogy kölcsönös eszmecsere által 
terveiket, czéljaikat könnyebben kivihessék. A hit- és poli-
tikával j! tehát e gyülekezeteknek épen semmi dolguknak 
sem kellene lenni, és még is úgyszólván semmivel sem bí-
belődnek annyit, mint épen ez utóbbi tárgyakkal . 

Már maga ama rendszabály, melynél fogva egymást 
a ,monsieur' elnevezés helyett csak ,citoyen'-nak hívhatják, 
magában véve ugyan még semmi roszat sem jelent, de ha 
a jelen körülményeket is hozzá gondoljuk, lehetetlen, hogy 
azonnal eszünkbe ne jusson a radicális irány, melyre az 
utóbbi szóval czéloznak. Ha pedig magokat a tárgyalás alá 
vett dolgokat tekintjük, milyenek különösen : a nöimunkák, 
nőknek a férfiakkali egyenjogositása, alias nőemancipatio, 
a házasság és házassági elválás, továbbá a törvénytelen 
gyermekeknek a törvényesekkeli egyenlősége, s más ezekhez 
hasonlók, jobbára mind oly tárgyak, melyek vagy a hit-, 
vagy a politikával, vagy mind a kettővel oly szoros kapcso-
latban vannak, hogy lehetetlen amazokat tárgyalni, s eme-
zeket De érinteni. 

Igy származtatják a munkásnők csekélyebb fizetését 
mint okozatot, a politikai és hitbeli előítéletek szülte egyen-
lőtlenségből, mint okból ; melyet ismét ugy tüntetnek fel, 
mint a társadalmi élet rákfenéjét, mint a középkori sötét-
ségből eredő rút rabszolgaság maradványát. Igy követelik 
vissza a házassági elválhatást, mint természetes jogot, mely-
től az emberiséget csak is a vall ási és politikai rabszolgaság 
fosztott meg; mely jognak visszaszerzését — nézetükhöz 

következetesen — a szabadságharcz egyik legfényesebb 
vívmányának, a társadalmi élet újjászületésének s ennek 
következtében semmi áron fői nem adható jognak, a haladás 
és civilisátio legbiztosabb zálogának tartanak. Igy hirdetik, 
igy kürtölik fönhangon a két nemnek a társadalmi téreni 
teljes egyenlőségét, mint a világbéke fő-feltételét, az általá-
nos jóllét sarkalatos alappontját. Igy kárhoztat ják és róják 
fel bünül, megint csak a barbarismusra vezető s előítéletek-
kel saturált középkornak : „a házasságon kiviil született 
gyermekek törvényelötti egyenlőtlenségét," melyet mint 
ugyanazon természeti törvények csorbítását határozottan 
visszakövetelnek, miután a természet egyenlő működése 
mellett nem létezhet különbség házasságon belül vagy kivül 
szülöttek között. A birtok-, a tulajdon-jogot, mint a társa-
dalmon elkövetett rablást tüntetik fel, melynek eltörlése a 
haladásnak első s elkerülhetlen föltétele. S midőn az egyik 
tanácskozás alatt , vitatkozás közben egy földmives a tulaj-
donjogra mint isteni intézményre talált socialista társai el-
lenében hivatkozni, mintha a kétezer jelenlevő mindmeg-
annyi eleven ördöggé változott volna, oly borzasztó lárma, 
zörgés és csapkodás keletkezett ; a szegény embert, ha rög-
tön ki nem menekül a teremből, e dühös vadállatok talán 
azonnal darabokra tépik. Az elnök minden erőlködése da-
czára sem volt képes magát érthetővé tenni, s látván, hogy 
e dühönczökkel máskép nem boldogul, a gyűlést szétoszlatta. 
Hasonló eseményt idéztek elö más alkalommal a,monarchie' 
és ,charité ' szavak is. 

Az ember ily bőszült nép-gyülekezetnek már puszta 
tekintetétől is vissza borzad. Valóban Afrika emberévő va-
dairól sem lehetne feltenni azt, mit a magokat a müveitek 
és haladók zászlóvivőinek kikiáltottak, magában a müveit 
irányadó országában elkövetni a szó szoros értelmében nem 
szégyenlenek ; kik egy felsőbb egy magasabb világnézet" 
nek puszta megemlítésére, egy az ő elveikkel ellenkező szóra 
dühösebbekké, vadabbakká válnak a piros posztót megpil-
lantott bikánál ; ellenben minden szó, melyaz Isten, a hit s 
a tényleg fönálló társadalmi s politikai élet s viszonyok ellen 
van irányozva, bennök azonnal a legviharosabb helybenha-
gyást, illetőleg taglejtésekkel kisért orditozást idézi elő. Ha 
az ember a népet ily ténykedése alkalmával megtekinti, le-
hetetlen azon meggyőződésre nem jutni, hogy az úgyneve-
zett ,modern principiumok' az emberiséget egyenesen a bar-
barismus és fanaticus rakonczátlanság és elvetemedettség 
azon fokára juttatnák, melyen az a világ kezdetétől fogva 
még soha sem állott ; úgyannyira, hogy magok a legszabad-
elviibb elöharczosok is kénytelenek bevallani, miszerint egy 
u j forradalom, borzasztóságában és következményeiben az 
eddigieket hasonlithatlanul felülmúlná. 

S még is, mit tesznek e bajok ellenében a liberálisok ; 
hogyan orvosolják a társadalom e fekélyeit a rendelkezé-
sökre jálló számtalan napi-lapokban ? — Hogyan ? — Hát 
folytatják művöket ; felvilágosítják a népet, a mennyiben t. 
i. támadásaikat és rágalmaikat az egyház ellen megkettőz-
tetett erővel és gonoszsággal szórják, hogy olvasóik szivé-
ből, a hit és erkölcs iránti tiszteletnek utolsó csiráját is ki-
irtsák, kipusztítsák. A nekik oly igen ,kedves nép'-et még 
a legmérsékeltebb intésektől is megkímélik, sőt előlegesen 
formaliter bocsánatot is kérnek, ha végre még is kenytele-
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nek kimondani, hogy bizony a nép egyik vagy másik alka-
lommal kissé még is illetlenül viselte magát ; — szóval a 
már őket magokat is elnyeléssel fenyegető mozgalommal 
szemközt szépen behúzzák körmeiket, nehogy az ,édes nép' 
utóvégre irányukban is illetlenül találjon eljárni. Csak az 
egyház ellen van még bátorságuk, mert tudják, hogy védte-
len. A többire nézve azt ta r t ják : „Après nous le deluge" ; a 
helyett, inkább részt vesznek a népünnepélyeken, s mulat-
nak olvasóik zsebére ; sőt eljárnak, változás kedveért az ud-
vari ünnepélyekre, és a császárné vagy a herczegek zártkörű 
apróbb mulatságaira is. Igy Gueroult az ,Opinion nationale' 
directora, nem különben a legközelebb meghalt Havin a 
,Siècle' directora, továbbá Girardin, a szabadelvű ,Liberté'-jé, 
Darimon : Páris demokrata követe stb. m. részint voltak, 
részint most is rendes s hozzá kiválóan kegyelt vendégei a 
tuileriáknak. Abban tehát megegyezik a kormány és oppo-
sitio, hogy a szegény nép zsebére mind a kettő megtér egy-
más mellett, sőt kedélyesen is el tudnak a coulissák mögött 
mulatni. 

A kormánynak sokkal is más dolga van, hogy sem a 
nép elerkölcstelenedésével törődjék ; neki az egyházra kell 
ügyelni, mert a veszély innét fenyegeti. De nem is késik, 
nem is kételkedik megragadni minden alkalmat, megmozdí-
tani minden követ; kezet fog a liberális sajtóval, hogy igy 
egyesült erővel könnyebben szétoszlathassa az annyira ko-
mor s terhes felhőket. Neki a küszöbön álló egyetemes zsi-
natra kell minden gondját forditani. Msgr Marét, a császár 
által a vannes-i székre kijelelt, de a pápa által csak in par-
t.bus megerősített püspök, a sz. denis-i császári káptalan 
tagja s a Sorbonne elnöke dolgozik, izzad,fárad most erősen 
a kormány megbízásából egy nagyobbszerü művön az egye-
temes zsinatok fölött; melyben, mint az inspirást lapok hir-
detik, a nevezetes gallicán tétel: „concilium supra papam" 
lenne történetileg kimutatva. 

E műbe fektetett nézeteket fogják aztán a szerzőn ki-
vül még más tizenhét érsek és püspök (milyenekül a többi 
között : a párisit, rheimsit, avignonit, chalonsit, verdunit és 
marseilleit emlegetik) a zsinaton védeni, hogy ezáltal ez 
utóbbinak valami nagyobbszerü hatása meg legyen liiusitva. 
Önként érthető, hogy a kormány saját egyház-főnökein ki-
vül még a külországokéi közt is számit néhányra ; legna-
gyobb súlyt azonban az általa kinevezendő commissariu-
sokra fekteti, kiket, hogy a kormány a zsinatra küld, két-
ségen kivül áll. 

(Folyt, köv.) 

Választási szabályok 

a magyarországi romai katholikus vegyes egyháztanácsok 
megalakitását előkészítő katholikus gyűlésre. 

1868-ik év októberhó első napján meghívott katholi-
kus világi főrendüek- és országos képviselőkkel a magyar 
katholikus autonomia ügyében tartott tanácskormányban 
mindenekelőtt egy előkészítő katholikus gyűlésnek megtar-
tása határoztatván el, annak egybehívására következő vá-
lasztási szabályok állapittatnak meg. 

I. 

Ezen előkészítő gyűlésnek feladata leend rendszeres 
választási módot kidolgozni, mely szerint a r. k. egyház 
egyetemének szervező gyülekezete egybehivassék. Tagjai 
lesznek : az ország katholikus püspökei, a pannonhalmi fő-
apát, és az egyházmegyénkint megválasztott kath. papi és 
világi küldöttek. 

I I . 

Minden egyházi megyéből egy papi küldött jő gyűlésre, 
a világi katholikus követek pedig egyházmegyék szerint 
következő számmal választatnak, és pedig : az esztergomi 
érseki megyéből 8, a kalocsai érseki megyéből 6, az egri ér-
seki megyéből 6, a csanádi püspöki megyéből 6, a gyulafe-
hérvári g. sz. érseki megyéből 5, a veszprémi püspöki me-
gyéből 5, a munkácsi g. sz. püspöki megyéből 4, a váczi 
püspöki megyéből 4, a pécsi püspöki megyéből 4, a győri 
püspöki megyéből 4, a szombathelyi p. megyéből 4, a nyitrai 
p. megyéből 4, a kassai p. megyéből 4, az erdélyi p. megyé-
ből 4, a szamos-ujvári g. sz. püspöki megyéből 5, a szepesi 
püspöki megyéből 4, a székesfehérvári megyéből 4, a besz-
tercze-bányai megyéből 3, az eperjesi g. sz. megyéből 3, a 
rozsnyói megyéből 3, a nagyváradi g. sz. megyéből 3, a 
szathmári megyéből 3, a nagyváradi 1. sz. megyéből 3, a 
lugosi g. sz. megyéből 3, a szentmártoni apátságból 1. Ösz-
szesen : 103. 

III . 

Választói képességgel bir minden nagykorú, önálló, 
tisztességes keresetmódu keresztény katholikus férfiú, ki az 
egyház és iskola iránti tartozásait teljesiti ; megválasztható 
pedig minden választó, ki a 30 évet meghaladván, irni és 
olvasni tud. 

IV. 

Az egyháziak levél által választják követüket, — min-
den megyebeli egyházi férfiú zárt levelet intéz a püspökhöz, 
melyben annak nevét kijelöli, kit megyei képviselőül óhajt . 

V. 

A világi követek egyházmegyei esperesi kerületek sze-
rint választanak. 

Az illető kerületi esperes tudnillik a választás napját 
minden plébániára nézve kitűzvén és az illetőknek tudtul 
adván, a kerület plébániáit körüljárja s összehiván a plébá-
nosok és helybeli kath. elöljárók által eleve összeirt és a 
tartandó választásról kellőleg értesített községbeli választó-
kat, ugyancsak a községbeli katholikus elöljárók s plébános 
közreműködése mellett szavazattöbséggel annyi követet je-
löltet ki, a hány azon egyházmegyére esik. 

VI. 

A választás vagy élő szóval, vagy írásban történik, 
szavazatát kiki személyesen vagy szóval kijelentvén, vagy 
Írásban beadván. 

VII. 

A kerületenkint megválasztottak nevei jegyzőkönyvbe 
fölvétetnek, mely az e3pex-es, a plébános és a közreműködött 
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községbeli elöljárók aláírásával elláttatik, s az egyházme-
gyei kormányhoz fölterjesztetik. 

VIII . 

Ezen jegyzőkönyvek, és az egyháziak választólevelei 
átadatnak a püspök vagy helyettese által két egyházi és 
öt világi tagból összeállitott bizottmánynak, mely ugyan-
csak a püspök vagy helyettesének elnöklete alatt a levele-
ket felbontván s a jegyzőkönyveket egybevetvén, a szavaza-
tokat megszámitja s az eredményt kihirdeti. 

IX. 

A megyés püspök a választás eredményéről az ország 
herczeg-primását értesiti, ki a gyűlés napját kitűzi s intéz-
kedik, hogy a választottak a kitűzött napra a gyűlés helyére, 
Buda-Pestre, annak idejében egybehívassanak. 

X . 

A gyűlés elnöke az ország herczeg-primása ; másod-
elnököt és egy egyházi s egy világi jegyzőt a gyűlés meg-
alakulván, szótöbbséggel maga választ. 

XI . 

Jelen választási szabályok ő császári királyi apostoli 
felségéhez a vallás- és közoktatási minisztérium ut ján meg-
erősítés végett felterjesztetnek s megerősités'után azonnal 
foganatosíttatnak. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T . Egy aláirási felhívást kaptunk, mely a kiadan-

dó mü tárgyát oly avatottsággal és vallásos átérzéssel fejte-
geti, hogy jónak találtuk azt egész terjedelmében egyszers-
mind ajánlatul is közleni. Aláirási felhívás ily czimü munkára : 
„Egyetemes Magyar Szerkönyv," mely a romai misekönyv, 
az esztergomi és -kalocsai rituálék, ugy egyéb egyházilag 
helyhenhagyott kútfők után, a romai kath. anyaszentegy-
háznak szertartásait, minden az évkörben előforduló, nem-
különben a körülmények által előidézett körmeneteit, köz-
ájtatossági imáit, énekeit és litániáit foglalja magában. 

A keresztény kath. anyaszentegyház jellemző szépsé-
géhez tartozik szertartásainak ragyogó gyöngysora, mely 
az év minden szakán keresztülfüződvén, az eget a földdel 
folytonosan összeköttetésben tar t ja ; az embereket közös 
családdá egyesiti, sziveiket és leikeiket felemeli Istenhez, a 
világosság kútfejéhez, kit a szertartások által tisztelnek s 
imádnak. Hogy pedig ezen magasztos czélját minél könnyeb-
ben elérhesse, mindent felhasznál, mit a világ valaha szépet, 
dicsőt és művészit feltalált s ezek közreműködésével odatö-
rekszik, miszerint szent vágyódást keltsen bennünk ama 
boldog haza után, hol az angyalok és szentek dicső k a r a a 
Mindenható végtelen tökélyeit örökké magasztalja. 

Midőn a kath. anyaszentegyház Istentől vett hatalmá-
nál fogva ekkép intézkedik, leginkább az emberi gyarlóságot 
óhajt ja támogatni, mert az embernek, kit a földön annyi 
csábitás és kisértet környez, szükséges egy biztos horgony, 
mely a zajos hullámok között az alámerüléstől megvédje s 
igy bátran nézhessen a vihar szemébe. És csakugyan az ál-

tala rendelt szertartások, nyilvános körmenetek, közájta-
tosságok szolgálnak neki emeltyű gyanánt a győzelem rév-
par t ja felé. A ki a nép között él s erkölcsi életét figyelemmel 
kiséri, tanúbizonyságot tehet róla, hogy öröm lengi át an-
nak lelkét, valahányszor egyikét a szertartásoknak szem-
lélheti s azokba mintegy beleélheti magát. Derült arczczal, 
mely a boldogságot sugározza, lép Isten házába, midőn 
azok előjőnek : nyugalommal távozik a szent helyről, hol 
lelke az égi táji elöizével megismerkedett. Igy növekednek 
tehát az erkölcsök ; a biin salakjából tisztul s közeledik 
ahhoz, ki mondá: „Legyetek tehát ti tökéletesek, mint a ti 
mennyei Atyátok is tökéletes." Máté 5, 48. 

Lelkesítve eme magasztos czéltól, melyet édes anyánk, 
az anyaszentegyh az cL szertartások rendezésében magának 
kitűzött ; mint hü gyermekei, több évi tapasztalás és elmél-
kedés után arra indíttatunk : hogy a különféle rituálék- és 
egyéb egyházilag helybenhagyott munkákban elszórt szer-
tartásokatTösszegyüjtsük és azokat egy kötetben a magyar 
kath. egyházi irodalom oltárára letegyük. 

Szertartásaink ugyan az egyházi vagyis latin nyelven 
törvényszerüleg elrendezvék ; ezen nemes erő- s méltóság-
teljes széphangzatu nyelven, melynek zengzetes rythmusát 
még azok is érzik, kik azt nem értik. Miután a latin nyelv 
egykor a föld leghatalmasabb népének élö nyelve volt, a 
világ legnagyobb szellemi birodalmának, a kath. egyháznak 
is liturgiái nyelve lett ; azért a szertartásokban előforduló 
imákat, verseket, feleleteket, karverseket, törödelmi szako-
kat stb. latin nyelven egész terjedelműkben felvettük, hogy 
a kántorok a missale és rituálé nélkül is biztosan tájékoz-
hassák magukat és a szertartásokat, ahol ugy kivántatik, 
latinul is végezhessék. Azonban a nép lelki életébe minél 
jobban behatni akarván, az anyaszentegyház engedélye foly-
tán mindazokat szép fejlődésnek indult, az emberi érzelmek 
és még a zene érzékitésére is oly annyira alkalmas magyar 
nyelven is adjuk s ezáltal egyrészt odamüködünk, hogy az 
anyaszentegyházban a közös egységi kapocs fentartásával a 
nép azt, a mit eddig átmelegült kebellel érzett, saját nyel-
vén kifejezni is képesítve legyen ; másrészt elejét akar juk 
venni azon sok botlás- és helytelenségeknek, melyek a latin 
nyelv s a gergelyféle hangjegyek nem tudásából származnak. 

Tudjuk ugyan, hogy már is vannak egyházi szertar-
tásaink közt olyan egyes részek, melyek magyar nyelven 
tekintélyes egyének által kidolgozvák s egyházilag helybon-
hagyvák ; de nem is ezeket változtatni, nem ujitani, hanem 
inkább a magyar kath. egyházban egységet s megállapodást 
eszközölni szándékunk ; azért a meglevőket teljes épségben 
át is vettük, mind a verset, mind a dallamot s zenét illető-
leg; és igy találkozni fog a t . cz. közönség Tárkányi , Su-
jánszky, Garay, Kemenes, Kovács Márk, Pájer Antal, Ku-
liffay Ede, Ney Ferencz, Talabér János, Szepessy Imre és 
a Zsasskovszky testvérek neveivel ; hanem csak oda tet-
tünk ujat, hol valamelyik szertartásunk vagy annak egyes 
ága nem volt magyarul képviselve. 

Hogy pedig munkánk minél tökéletesebb legyen, a 
fentnevezett jeles egyházi költök s magunk szerzeményeit, 
azaz : a szertartásoknál előforduló karverseket, zsoltárokat, 
töredelmi szakokat s egyátalán minden szükséges alkalmi 
éneket dallamokkal is elláttuk és e részben mig az egyhá-
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zit, az egyszerűt a valódi jóval egyesíteni iparkodtunk : ad-
dig a már elodázhatatlan magyar zenét érvényre emelni tö-
rekedtünk. Annálinkább kötelességünk volt ezt tenni ; mert 
a kath. egyház, mely a szépmüvészetek ágai közt a zenét 
mindenkor kiváló gonddal ápolta, dajkálta és fejlesztette; 
méltán követeli, hogy intézményeiben, hol a zenét segéd-
eszközül használja, hozzá méltó komolysággal, vallásos ih-
lettséggel működjék : más szempontból hazai zenészeti vi. 
szonyaink intenek ; miszerint népünk, mely gondolataiban 
s érzelmeiben soha meg nem tagadja magát, az egyh. ének 
terén is vallásosságát növelő tápot nyerjen. Népünk ország-
szerte szeret énekelni s midőn ezt mondjuk, sietünk hozzá-
tenni azon meggyőződésünket is, hogy csak ama dalamokat 
karolja fel átalános lelkesedéssel, melyek fogalmát nem ha-
ladják tul, azaz : egyszerűek s határozott magyar hangido-
mokkal birnak, mintegy véréből folyók. Meghallgatja ugyan 
a czikornyás, az idegenjellemü énekeket is, mivel a nép Íz-
lése hajlandó a czifraság felé, néha gyönyörködik is bennök; 
de ritkán van eset, hogy eféle szerzeményeket ajkára vegyen. 

„Egyetemes Magyar Szerkönyv"-ünk ugy eredeti, 
mint átvett dallamait kidolgoztuk a körülményekhez képest 
orgonára vagy négyes férfihangokra ; nem azért, mintha 
faluhelyen is azokat négyesekben akarnók használtatni ; de 
igen, hogy azon igazságnak hódoljunk, miszerint az ösz-
hangzatok, a zenegondolatoknak jellemző s hatásos kifeje-
zést kölcsönöznek ; hogy az egyszerűvel a művészit páro-
sítsuk ; hogy magyar egyházunkban az énekművészet ezen 
ágát is gazdagítsuk ; hogy különösen a képezdéknek és da-
lárdáknak alkalmat nyujtsunk anégyhangu énekek begya-
korlására. 

Mivégből eredeti szerzeményeinket hazánk nagy fiá-
nak Liszt Ferencznek, a magyar zene élő oszlopának Mo-
sonyi Mihálynak, és egyházi zenénk érdemekben megőszült 
nesztorának Schmidt Péternek bírálata alá bocsátottuk, kik 
részrehajlatlan s szigorú bírálatuk által bátorságot öntöt-
tek belénk, hogy a nyilvánosság terére lépjünk . 

Végül megemlitendőnek találjuk, hogy munkánk egész 
terjedelmében az egyházi hatóság által is helyben hagyatott ' 

Tájékozásul közöljük az „Egyetemes Magyar Szer-
könyv" tartalomjegyzékét: Első füzet I. rész. 1. Gyertya-
szentelő Boldogasszony napján, gyertyaszentelés és körme-
net. 2. Hamvazó szerdán, hamuszentelés és hamvazás. 3. 
Virágvasárnapján, pálmaszentelés, körmenet és passió, hitel, 
romai kútfő után a magy. nyelv rythmusának figyelembe 
vételével violin kulcs. 4. Nagycsütörtökön, miseének és ol-
tár lefosztás. 5. Nagypénteken, passió, kereszt leleplezés és 
imádás, előre szentelt mise és Krisztus sírba helyezése. 6. 
Nagyszombaton, tüzszentelés, húsvéti gyertyaszentelés, kc-
resztkut-szentelés,mise és vecsernye,végül az esti feltámadásj 
szertartás. 7. Szent Márk napján, buzaszentelés. 8. Kereszt-
járó napján, körmenetek. 9. Űrnapján, ünnepélyes körmenet. 
II . rész. 10. Körmenet esőért. 11. Körmenet tiszta időért. 12. 
imák a vészidő távozásáért. 13. Imák szükség és éhség 
idején. 14. Körmenet halandóság s vészhalál idején. 15. Há-
ború idején tartandó litániák és imák. 16. Körmenet akár-
minő Ínségben. 17. A haladó körmenetben mondandó imák. 
18. Utasítás a szent ereklyék átvitelébeni körmenetről. Má-
sodik füzet III . rész. 1. Papi öltönyök szentelése átalában. 

2. Oltárabrosz vagy oltárteritö szentelése. 3. Ostyaabrosz 
szentelése. 4. Oltárszekrény szentelése. 5. Az oltárra hely-
zendő kereszt szentelése. 6. A körmenetekben hordozandó 
keresztek szentelése. 7. Nyilvános helyen felállított kereszt 
szentelése. 8. Akárminö keresztszentelés. 9. Jézus Krisztus, 
a Bold, szűz Mária vagy szentek képeinek szentelése. 10. 
Templom, zászlószentelés körmenetekre. 11. Templom-alap-
kő szentelése- és letevésének szertartása. 12. U j templom 
vagy imaház-szentelés. 13. A fertőztetett templom újra szen-
telése. 14. Uj temető szentelés. 15. A fertőztetett temető 
újra szentelése. 16. Orgonaszentelés. IV. rész. 17. Vizszente-
lési szertartás. 18. Gyertyaszentelés bármikor. 19. Házszen-
telés nagyszombaton. 20. Házszentelés máskor. 21. Hely-
szentelés. 22. U j ház szentelés. 23. Uj iskolaház-szentelés. 
24. Nászcsarnok-szentelés. 25. Uj hajószentelés. 26. Hajó-
hid-szentelés. 27. Vasút és kocsik szentelése 28. Közáldás 
gabonákra és szőlőkre. V. rész. 29. Húsvéti bárányszente-
lés, 30. Tojások szentelése. 31. Kenyérszentelés. 32. U j 
gyümölcs-szentelés. 33. Bármi étek szentelése. 34. Egyszerű 
olajszentelés. 35. Közszentelés mindenre. 36. Borszentelés 
sz. János apostolnapján. 37. Vizszentelés vízkereszt előnap-
ján. 38. A három drága ajándék szentelése vízkeresztkor. 
39. Gyertyaszentelés és torokérintés sz. Balázs napján. 40. 
Almaszentelés sz. Balázs napján. 41. Szőlőfürt-szentelés 
Urszineváltozás napján. 42. Füvek és virágok szentelése 
Nagyb. Asszony napján. 43. A sz. helyre utazók megáldása. 
44. A visszatérő utasok megáldása. 45. A kisdedek megál-
dása. VI. rész. 46. Halastó-szentelés. 47. Uj kut- vagy for-
rásszentelés. 48. A lég áldása. 49. Sz. Zakariás áldása a ke-
resztek- s érmekre. 50. Gyertyaszentelés haldoklók számára. 
51. Betegek áldása. 52. Áldás gyermekekre, kik fogadásból 
öltöznek fel. 53. Ignáczviz áldása. 54. Páduai sz. Antal ál-
dása. 55.Csürök áldása. 56. Baromistáló áldása. 57. Az ál-
latok megáldása ragályos betegség idején. 58. Szántóföldek 
megáldása sz. Mágnus tiszteletére. 59. A ragadozó állatok 
elleni áldás. 60. Barmoknak adandó só megáldása. 61. A 
harczbamenő katonák megáldása. 62. Harczi zászlószentelés. 
63. Kardszentelés. 63. Puska- vagy ágyuszentelés. 65. Lő-
por és golyószentelés. 66. A főpásztor ünnepélyes fogadása. 
67. A szentháromegység tisztelete. 68. Sz. Flórián vértanú 
tisztelete. 69. Nepomuki sz. János tisztelete. 70 Sz. Donát 
püspök s vértanú tisztelete. 71. Sz. Rókus tisztelete. 72. Sz. 
Vendel tisztelete. 73. Szentségimádáskor esti ájtatosság. 74. 
Teljes bucsu elnyeréseérti ájtatosság. 75. Esti litánia böjtben 
minden pénteken. 76. Litánia halottak estéjén. 77. Hálaadó 
ájtatosság az év utolsó estéjén. 

Ezen terjedelmes és hangjegyekkel bőven ellátott mun-
ka kiadása tetemes költséget igényelvén, megjelenése csak 
ugy lehetséges, ha a nagyméltóságú magyar püspöki kar , a 
főtisztelendő lelkipásztorkodó papság és a t. cz. kántortes-
tület pártfogásában, illetőleg tömeges megrendelésében ré-
szesiti. Tekintettel azonban a magyar kántortestület azon 
viszonyaira, hogy csekély dijaztatásuk daczára is családos 
atyák és igy egyszerre minden ügybuzgóságuk mellett sem 
áldozhatnak sokat az egyh. ének- és zeneirodalom emelésére : 
elhatároztuk, hogy jelen munkánkat két füzetben fogjuk 
kiadni. 

Mély tisztelettel kér jük tehát az egyh. ének- és zene-



irodalom pártolóit s barátai t : szíveskedjenek jelen kibocsá-
tott aláírási ivünket a rovatok pontos betöltése után legfe-
lebb májushó l - ig vagy a pécsi püspökmegyei hivatalhoz, 
vagy Bedeghre (u. p. Tab, Somogymegye) beküldeni, hogy 
a kiadási költségek biztos fedezése esetében a kéziratban 
tökéletesen készen levő s egyh. helybenha gyott műnek első 
füzetét mielőbb sajtó alá bocsájthassuk és a megrendelők-
nek postai utánvét mellett megküldh essük. 

Miután pedig minket nem a nyerészkedési vágy, hanem 
csupán az ügyszeretet vezérel, hogy e munkát minden sze-
gényebbsorsu fiókegyházi kántor képezdész is megszerez-
hesse, ámbár anyagi áldozatot hozni nincs módunkban, azért 
mégis füzetenkint csak 2. fr tban állapítottuk meg. 

A mü teljes megjelenése után bolti ára 6 frt leend. 
Minden 10-et gyűjtő mübarátnak 1 tiszteletpéldány. 

nyal kedveskedünk. Összes pártolóink neveit a második 
füzet végén kifogjuk nyomatni, hogy az utókor tanulja tisz-
telni az egyh. ének- és zeneirodalom jelenkori lelkes párto-
lóit. Kelt Bedeghen, Gyertyaszentelő Bold. Asszony nap-
ján 1869. Vetzkó Antal, bedeghi plébános. Ivaposy György, 
nakki kántor. 

NÉMETORSZÁG. A porosz király által, Bismark 
legistái ellen, F rankfur tnak megadott egy millió kárpótlási 
többletnek világos czélja az, hogy a város lakói a királyi 
nagylelkűség által megnyeressenek és hálára köteleztesse-
nek. De ajánlhatnánk még egy más valamit is, a mi által a 
f rankfur t iak jórészének kedves dolgot lehetne tenni. F rank-
furtban mintegy 16 ezer katholikus van, kiket a régi kor-
mány tökéletes elnyomás alatt tartott . A szabad város 
ugyanis az egyházi dolgokat egészen kezéhez ragadván, 
F rankfur t három katholikus plébániája számára egy taná-
csot állított fel, melynek többsége a katlj. hittől elfordult s 
a titkos társaságokhoz szegődött egyénekből állott, k ik an-
nak vagyonát kezelték s arról a legapróbb részletekig még 
az oltáron égethető gyertyák száma fölött is intézkedve 
rendelkeztek. A kath. iskolákat ök igazgatták, s a jótékony 
intézetek vezetése is egészen kezökbe adatott. A jozefinis-
mus teljes virágzásban állott itt s még a szerzetesek is ki 
voltak tiltva. A f rankfur t i katholikusok csakúgy sajnál-
kozva függetlenségük elvesztése fölött mint a többiek, leg-
alább azon reménynyel kecsegtették magokat, hogy a po-
rosz alattvalóság egyházi szabadságuk ügyén lenditend. De 
e tekintetben mindeddig semmi sem változott ; minden a ré-
giben maradt. 

A szentatya jubilaeuma egész Németországban min-
denütt buzgó lelkesedést és versenyt kelt. Fürstenberg őr-
gróf olmützi érsek 10 ezer frankot adott péterfillérkép ; és 
szinte annak emlékére 50 ezeret vallási és iskolai szüksé-
gek fedezésére. 

A kath . tanulók egyletei az általuk ez alkalomra egy-
begyűjtött összeg egyrészét péterfillérül szánták ; a másikat 
pedig egy kath. szentegyház épitésére Greifswaldban, me-
lyet 160 kath . tanulónál több szokott rendesen látogatni. 
Csaknem valamennyi társulat és bizottság azon eljárást kö-
veti, hogy az egybegyűlt összeg egy részét a szentatyának 
szenteli, a másikat pedig leginkább éjszaknémetországi 
missiókra forditja. Igy Randersben (Dánia) és Schleswig-

ben, hol mintegy 120 kath. lakik, missioi állomások fognak 
létesíttetni, s Berlinben 3000 tallér gyűlt már egybo egy 
Königsberg vidékén épitendö kath. templomra. 

Düsseldorfban, Bonn, Münstereifel, Düren, Montjoie-
ban és Hessen-Darmstadt többrendü községeiben tar tat tak 
gyülekezetek, melyek az oktatási kérdéssel és a jubilae-
ummal foglalkoztak. Az oktatás vallási jellegének fentar-
tása mellett ismét számos kérvény nyújtatott be. A pader-
borni egyházmegye 243 plébániájának kérvénye 53,127 
aláirót számit; a porosz-szászországi 15 ezeret. Igen sok ' 
kérvényt magok a tanitók irtak az egyház és iskola szoros 
együttmaradása mellett nyilatkozván. 

A poseni helyhatóság összes katholikus és protestáns 
elemi iskoláit vegyesekké változtatni határozván ; minthogy 
ez nem lenne egyéb mint az első lépés arra, hogy majdan 
vallástalan iskolák létesíttessenek : a posen-gneseni érsek 
azonnal tiltakozott ezen önkény ellen és a minisztériumhoz 
fordult annak megakadályozása végett. 

Achenben jelenleg egy hasonló kérvény koring, mely-
nek azonban átalánosabb jelentősége van. Benne többi közt 
e passus is fordul elő. „Mi őszintén köszönetet mondunk a 
kormánynak, mely oktatásügyi minisztere által a népisko-
lák vallási, keresztényi jellegét védelmezte, s reméljük, 
hogy ezen elveihez mindenkor hü maradand. De a képvi-
selő házat is kér jük , hogy a kormányt ebbeli törekvésében 
támogassa s akkint határozzon, hogy semmelyik törvénye-
sen elismert vallásfelekezet se akadályoztassák igazságtala-
nul abbeli jogában, hogy iskolákat állithasson ; mikép az 
jelenleg Berlinben és Boroszlóban történik, hol a munici-
piumok kebellázitó igazságtalansággal bánnak a katho-
likusokkal. 

Boriinben t. i. a városi hatóság évenkint 6—700 ezer 
tallért ad ki protestáns iskolákra, mig a katholikusoknak 
csak 9—10 ezeret nyújt . Boroszlóban pedig a város köz-
költségen hat felsőbb protestáns iskolát fizet, jóllehet a ka-
tholikusok ^'^-ét teszik ki a lakosságnak; s mindamellett 
nem rég két u j protestáns iskola felállítását határozta. Er re 
a katholikusok legalább egyikét magoknak követelvén és 
ezen követelésük a kormány által is helybenhagyatván : a 
város semhogy ebbeli jogos igényöket kielégítse, Inkább 
mindkét felállítandó iskolát felekezetnélkülinek nyilvání-
totta. A minisztérium mogtagadta ennek helybenhagyását ; 
de nem állván hatalmában a városi hatóságot felsőbbb is-
kolák felállítására szorítani, mindkét iskolaház két év óta 
üresen áll ; a város nem akarván a katholikusok követelé-
sének s a kormány rendeletének engedni. 

E kérdést egy a katholikusok részéről beadott s 2800 
névaláírással ellátott, s egy másik a municipium részéről 
benyújtott kérvény a második kamara elé hozta; mely a 
municipium folyamodása értelmében ajánlólag tette azt át a 
kormányhoz. De Mühlor oktatásügyminiszter a katholiku-
sok részére nyilatkozott, kijelentvén, hogy soha sem adja 
beegyezését vallásnélküli iskola felállithatására. 

A bajor második kamra, az alsó kamrában elfogadott 
oktatási törrvényjavaslatot a legvallástalanabb szellemben 
módosítja. Például abban állapodott meg, hogy a lelkésznek 
a helyi iskolatanácsbani részvétele csak facultativ legyon 
vagyis olyan, hogy abból ki is zárathassék. Továbbá, hogy 



a kántori vagy sekrostyési minőségnek semmikép sem sza-
bad a legcsekélyebben sem hátrál tatólag hatnia a tanitói 
teendőkre. Ellenben elhatározta, hogy az enemü járulékok 
a tanitói fizetés minimumába betudandók. 

Ez nem egyéb mint elpalástolt kifosztás. A bajor ka-
mara le aka r j a foglalni a kántori és sekrestyési fizetést ta-
nitói számára, kiket egyúttal minden egyházi tekintélytől 
felszabadit. A lelkészt k izá r ja az iskolából ; de egyúttal 
oly kántor t és sekrestyést parancsol reá, a kit ő nevez ki. 
Ekép nemcsak az iskolát foglalja le, hanem a templomba 
beavatkozik, melyben a lelkész ezentúl nem fog többé ren-
delkezhetni. 

VEGYESEK. 
— A Szent-István-Társulatnak folyó hó 1-én tar tot t 

választmányi ülésében a jegyzőkönyv hitelesíttetése u tán 
fölolvastatott a herczeg-primásnak a társulat nagygyűlését 
májushó 10-re kitűző kegyes levele azon magas igéret kísé-
retében, hogy a nagygyűlésen elnökösködni is méltóztatan-
dik. Május 10-e hétfői napra esvén különösen a vidékről 
netán jönni szándékozó papság érdekében azon óhaj merült 
föl, vajha 11-re tétetnék át a nagygyűlés napja. A választ-
mány az alelnököt bizta meg e végből ő herczegségével sze-
mélyesen értekezni és kegyes helybenhagyását kieszközölni. 
(Örömmel tudat juk, hogy ő herczegsége beleegyezni méltóz-
tatott és igy a nagygyűlés napja május l l -o . ) Ezután elnök 
ö mlga jelenté, hogy az alelnök ezen tisztjéről lemondván 
az alelnök választása a nagygyűlés tárgyai közé iktattassék. 
A Zádori által irt „Spanyolországi u t" kellő módositások 
megtétele után sajtó alá adatni határoztatot t . Török János 
indítványára elhatároztatott, hogy a társulat iskolai köny-
vek kiadására is az eddiginél nagyobb mérvben forditsa fi-
gyelmét. Bemutattatott az ő szentségének hódolati emlékül 
küldendő örömversezet ft. S z e p e s s y Imrétől, kinek fára-
dozásaért a társulat részéről egy diszpéldány fog átnyuj ta t -
ni hálakifejezés kiséretében. — April 11-ét a Szent-István-
és Szent-László-társulat ünnepélyes szent misével fogja meg-
ülni, melyet az egyetemi templomban P e i t l e r Antal váczi 
püspök ö mlga fog tartani. 

— Esztergomban lé tünkkor szerencsések voltunk látni 
egy casulát, a hozzá tartozó készletekkel együtt , melyet ő 
herczegsége a döblingi apáczák által készittetett a basilica 
számára. A fehér nehéz selyem gazdagon de finom vonalok-
ban van aranynyal himozve, a casula elő- és hatrészén mű-
vészi himzetü alakjai szemlélhetők a szeplőtelen Szűznek, 
sz. István, László királyoknak, keresztelő és ev. Jánosnak, 
sz. Erzsébetnek. A pallán ra jznak látszó finom kivarrással 
Krisztusnak koporsóba tétele ábrázoltatik. Az e ztergomi 
basilica sok művészeti kincsei közt méltó helyet foglaland 
el ö herczegségének ezen ujabb nagylelkű adománya. 

— Gladstone reformbillje az ir-államegyházat illetőleg 
a második olvasás alkalmával is nagy szótöbbséggel elfo-
gadtatott . 

— A spanyol kormány a kath. egyháznak mint állam-
egyháznak megtartása mellett aka r j a a cultusszabadságot 
megengedni. Kezdetnek elég is. 

— A Prot . egyh. lapban egy valaki azon szomorú té-
vedés alkalmából, hogy Pozsonyban a miséző pap kelyhébe 

r 
a bor helyett szénsavany töltetett, a „Rel. M. A. és Aut. 
szent férfiaihoz" merő igazságszeretetből azon kérést intézi : 
vájjon a consecratio alatt a szénsavany is átváltozott-e 
vagy nem, és igy a felmutatásnál a közönség a szénsavanyt 
imádta-e ? A jó ur tudhatná, hogy az oltári szentség anyaga 
nálunk kenyér és vinum de vite, és igy a hol bor nincs, an-
n a k consecratioja tehát átváltozása sem történhetik ; Krisz-
tus is a bor szine alatt van jelen, a hivők nem a bort, hanem 
annak szine alatt Krisztust imádják, és igy ha a ke-
helyben nem bor van, imádásuk általában Krisztusra irányul, 
nem a r r a mi esetleg a kehelyben van. 

— A győri nagyobb papnövelde „Szent-Imre-egyleté-
nek tag ja i " szintén Bollanden Konrádnak egy másik mü-
vével kedveskednek az olvasóközönségnek. „A vörösek és 
feketék" czimü, 37 ivre terjedő korrajz ára 1 fr . 50 kr . ; 
t á rgya a jelen iskolai mozgalmak körül forog és igy a ked-
vesség mellett igen korszerű, hasznos olvasmánynyal kí-
nálkozik. 

— Mainzban a polgárok nagy gyülekezetet ta r to t tak 
a szentatya aranymiséjének méltó megünnepléséről tanács-
kozván. A gyűlés fénypontját dr. Heinrich kanonok beszéde 
képezte IX. Pius személyes és apostoli erényeiről, ki maga 
is jelentékeny apologia gyanánt szolgál a kereszténységre 
nézve. Bizotmány neveztetett ki az april 11-ki ünnepély 
rendezésére. 

— Sybel bonni tanár, minden inkább mint ultramon-
tán, az iskola és vallás közti viszonyról ekkép szólt: „Az 
egyháznak közreműködése az iskolákban szükséges ott, hol 
különféle felekezetűek laknak együtt, különösen a népisko-
lákban, melyek nem annyira tanítási mint nevelő-intézetek. 
Magából értetik, hogy a hitoktatásnak itt a legszélesb alapx-a 
kell fektettetnie, mert a szülőknek biztosítékkal kell birniok, 
hogy gyermekeik az ő vallásukban neveltetnek, és hogy az 
iskola mintegy vallási propaganda is egyszersmind. — Ba-
denben világi férfiak a lkalmaztat tak mint iskolaigazgatók, 
de aligha lehet mondani, hogy az iskolák javul tak , tín ré-
szemről soha sem tanácsolnám valamely törvényhozónak, 
hogy ismételje azon kisérletet, mely Badenben történt." 

— Sosnovsky menekült püspökre nézve ujabb közle-
ményt hoznak a lapok, mely szerint a pápa helyesli a fölho-
zott okok által parancsolt menekülését, áldása mellett 400 
f rkny i segedelmet is küldött neki, és őt a galliciai püspíikök 
vendégszeretetébe ajánlja. Az orosz kormány különféle ígé-
retekkel édesgeti vissza a menekültet, ez azonban ismervén 
a czirogató kezeket, inkább kegyelemmorzsákból akar ja 
tengetni életét. 

— Az ír ál lamegyháznak, ugy látszik, csakugyan ás-
sák sír ját . Különben ezt igazságosnak találja hazai prot. 
egyh. lapunk is, csak azt kívánja, hogy majd más állam-
egyházak megszüntetésénél is oly örömöt érezzenek az 
ultramontán lapok. Államegyház már alig van valahol kath . 
országokban, olyan pedig épen sehol sincs, mint Ir landban, 
hol a nagyobb számú katholikusok voltak kénytelenek a 
csekélyebb számú protestánsok államegyházának bőséges 
eltartásához keservesen szerzett fill éreikkel járulni . 

Kegyes adakozás. 

P i t o n y á k András, esperes, letlianfalvi plebanus a mellkeresztre, 
küld 5 frt. B r e z n y á k János segédleskész 2 frt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiaez 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 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, április 10-én. £8. I. Félév. 1869. 

CHRONOSTICA 
pro Secunditiis 

ti 

seu pro quinquagesimo Beatissimi Patris Pii IX. P. I . Juttlari 
Anno die 10. Április Romae solenniter celebraiido. 

PIVS IX PONTIFEX. 
HODIERNA DIE SVPERVIXIT. 

QVINQVAGINTA PRESBYTERII SVI 
IVBILARES ANNOS! 

VSQVE EO SANVS ET.,VEGETVS ! 
PRO TANTO BENEFICIO ! 

TIBI AETERNE DEVS! 
LAVS ET GLORIA! 

PIVS IX. VICARIVS CHRISTI. 
SVPERVIXIT X. ÁPRILIS. 

QVINQVAGrINTA PRESBITER» SVI 
IVB IL ARES ANNOS ! 

VIVAT D I V ! 
PRO SALVTE ECCLESIAE CATHOLICAE! 

NVNC INIQVE OPPRESSAE! 
ATQVE AFFLICTAE ! 

FELIX ET SOSPES ! 
SVFFRAGrllS NOSTRIS SVFFVLTVS ! 

Stephanas Nemecskay 
Praepositus et Coll. Capituli Tirnaviensis 

Lector et Canonicns. 

28 
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T A R T A L O M : Clironostica. — Egy remete levelei. 
— Képek a franczia jelenből. — Egyliázi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. — 

Egy remete levelei. 
IX. 

Utolsó levelemben azon világitó toronyról szól-
tam, melyet IX. Pius oly czélból emelt, hogy nap-
jaink viharai közt tájékozási pontul szolgáljon ne-
künk. — Most egy lépéssel tovább megyek, s azt 
mondom, hogy a kereszténység közös atyja ezzel be 
nem érte, hanem egyszersmind mentő helyről is gon-
doskodott, hová épen e viharok elől megvonulhatunk^ 
s ezt a s z e p l ő t e l e n f o g a n t a t á s dogmájának 
kihirdetésében találom. 

Minek uj dogma most, midőn még a már meg-
levő régiek is annyi ellenmondással találkoznak? 
Ugyanazon okokból, a miért a Syllabus is csak most 
hirdettetett ki: — mert a Gondviselés csak most 
látta a kellő időt elérkezettnek, — a dolog már rég-
óta megvolt, csak az alak hiányzott, s ez 1854-ben 
adatott meg neki. 

Ezen ünnepély is, hasonlólag mint sok egyéb 
fontos esemény az egyház életében, már régen meg 
volt jósolva, nem ugyan a szent könyvekben, hanem 
más az egyház jóváhagyásával ellátott kiinyvekben. 

A sz. keresztről nevezett bold. Maria Magdolna, 
a macaoi zárda alapitója s fejedelemnője már 1640-
ben ezekei irta a szeplőtelen fogantatás dogmájáról 
„Nova Floresta Franciscana" czimü könyvében: „A 
szeplőtelen fogantatásról szóló hitágazat egy oly hét-
ben fog kihirdettetni, melyben nem lesz pénteki 
nap, épen ugy, a mint az Isten igéjének megtestesü-
lése és az emberi nemnek megváltása is pénteken 
történt. Megelőzi azt egy rémes forradalom Chiná-
ban. egyidőben vele pedig a chinai és japan bálvá-
nyokat nagy csapások fogják érni, minek következ-
ménye terjedelmes megtérések lesznek ugyanezen 
országokban. Következik aztán a török birodalom-
nak elbukása, és Istennek Jeruzsálemben levő házá-
nak egy az ausztriai uralkodóházból származott ber-
ezeg általi meghódítása, ki második Nagy Sándor 
gyanánt fog oda bevonulni. — Épen az osztrák bi-
rodalombeliek lesznek azok, kik a dogma kihirdette-
tését leginkább sürg'etendik, melynek következmé-
nye a világbéke és általános nyugalom és boldogság 
lészen." 

S ez igy is lőn. 

A szeplőtelen fogantatás dogmája 1854-ki de-
czemberhó 8-án hirdettetett ki, pénteki napon, mely 
alkalommal ő szentsége a híveket e napra a bojt 
kötelessége alól fölmentette. — A chinai forradalom 
még folyton áll, mig ugyané birodalomban csakúgy 
mint Japánban a francziák és angolok együttes föl-
lépése folytán a kereszténység ujolag tért nyer, mi-
nek következtében a régi bálványok hívei közül 
ezren meg ezren megtérnek. — A török birodalom 
végbukása még csak időkérdés, mig viszont az álta-
lános meggyőződés az, hogy a Németországból ki-
szorított Ausztriának Kelet felé kelljen terjeszkednie, 
minek következtében vajmi könnyen megtörténhetik, 
hogy dynastiánk egyik herczege épen e tájokon 
nagyhorderejű szerepet fog vállalni. 

Az általános világbéke előzményét azon csodá-
latos egyetértésben szemléljük, mely hit dolgában 
mai nap a katholicismuson belül uralkodik. 

Midőn IX. Pius a nagyszámú püspöki gyüle-
kezet előtt a már többször emiitett dogmát kihir-
dette, valamennyinek gondolatát fejezte ki. Vala-
mennyien a hivek közös atyjának szózatát mély tisz-
telettel hallgatták, valamennyien elismerték illeté-
kességét, senki sem találkozott, a ki ellenkezett vol-
na, s a hitágazat minden vita és ellenmondás nélkül 
lett elfogadva, Mária dicsérete és tisztelete mint va-
lami delejes szikra járta át a sziveket, nincs hitsza-
kadás, nincs eretnekség az egyház kebelében. Ama 
szerzetes rendek, a melyek a dogma végleges kihir-
dettetése előtt ellenzették volt azt, kezet fogtak azok-
kal, melyek már régóta védték, s mindnyájan, földig 
hajolva Krisztus ^helytartója előtt egy sziv- egy lé-
lekkel ezt hangoztatják : Credo ! Credo ! Credo ! 

Az egyház békében van, sokkal szebben, mint 
valaha. Nem találsz egyenetlenkedést avagy ellen-
mondást sehol, mindnyájan hi ven IX. Pius köré 
sorakozunk, s ez a leendő világbéke az első mennyei 
vigasz, melyet a kegyes gondviselés e sokat türt 
aggastyánnak látnia engedett. Képzelhető-e gyen-
gédebb összhangzat, feltétlenebb egyesülés, mint a 
minőt jelenleg a püspökök közt kölcsönösen, s ezek 
és a legfőbb pásztor közt együttesen szemlélünk? 
Önkénytelenül is szent remények dagasztják keb-
lünket, s az „egy akol s egy pásztor" boldog kor-
szakát immár közeledni látjuk ! 

Ime, hogy zarándokoltak Rómába a világ min-
den részéből a püspökök, a papok, a világi hivek 
a végből, hogy sz. Péter és Pál emlékünnepét üljék ! 
Mi hajtja azokat Roma felé Ázsia-, Afrika-, Amerika-
Oceaniából? Mi ád nekik bátorságot daczolni a 
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tenger viharaival, az anyagi áldozattal ? — Talán az 
egyház fejének valami szigorú parancsa ? Korántsem 
— IX. Pius csak vendégekül hivá őket, csak óhaját 
fejezte ki gyengéden, látni fiait maga körül, s ezen 
egyszerű óhaj elég volt arra, hogy az egész keresz-
tény világot mozgalomba hozza. S e mozgalom álta-
lános volt, ellentállhatlan volt, e mozgalom megve-
téssel tekintett le az istentagadó világ apró ellensé-
geskedései- s a kétkedők semmitsem jelentő moso-
lyára, — e mozgalom nagyszerű volt, mert a katho-
licismust mint világvallást tüntette föl ! 

Azon mennyei sugár, mely a szeplőtelen fogan-
tatás kihirdettetésének pillanatában alálövelt az 
egekből, máris termékenyítőnek bizonyult be tehát. 
— De az ellenség még nincsen végkép leverve. A 
kigyónak sziszegése végig hallatszik az egész vilá-
gon. Romát az ellenség szoritja, az egyház elleni 
harcz soha sem volt dühösebb, a segély, emberi szá-
mitás szerint soha sem távolabb, a szükség nagy, a 
menekülés fölötte nehéz, s mégis — 1 izonyos, mert 
ott áll a szűz Anya, ki lába alá szoritván a kigyó 
fejét, nem hagyja Fia szentegyházát elveszni, — 
hathatós pártfogásának legelső, legfényesebb jele 
azon szoros egyetértés, mely az egyház pásztorai 
közt uralkodik, mely egyetértés, mely szent buzga-
lom magával ragadja az alsóbbrendű hiveket is; 
ugyanama szent mozgalom, ama szent forrongás 
mindenütt vehető észre, a merre csak tekintünk, 
minden szem Roma felé fordul, minden sziv oda vá-
gyódik Roma felé, mely jelenleg a keresztény keb-
leknek fő sőt egyedüli gondja. 

Roma e pénzvágyó időkben a hivek szeretet-
adományaiból él, Roma a mi önző nemzedékünket 
a legvégső önfeláldozásra készti, istentagadó száza-
dunkat hitvallomásra kényszeriti. Roma iránti szere-
tetből hagyja oda a fiu anyját, a gazdag kincseit 
mig a szegény azt áldozza föl, a mije egyedül van e 
világon: életét, szivesen ontva utolsó csepp vérét az 
egyházérti dicső, vértanuságszerü harczban. 

Mikor vevé kezdetét a világnak eme meglepő 
átalakulása, ha nem ama napon, a melyen a szeplő-
telen fogantatás kihirdettetett? S ha akkor, nem 
fontos, nagy horderejű esemény-e az? 

Pius az, ki egy mentő helyt nyitott meg szá-
munkra. Vajha a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz 
tisztelete minél nagyobb mérvekben terjedne, vajha 
boldogitó szent neve minél mélyebben be volna vésve 
mindnyájunk szivébe. Vajha e szent Szűz, ki egyedül 
képes az általános béke áldásait visszaszerezni ne-

künk, előkészítené eme békét sziveinkben, s mind-
azokéban, kik áhítatosan fordulnak hozzá! 

Tömörüljünk Krisztus Jézus helytartója köré, 
ki, midőn az örök igazságokért harczol, egyszersmind 
a társadalmi rendet is védi. Legszentebb érdekeink, 
anyagi, társadalmi és családi javaink a pápa szabad-
sága- és függetlenségével állnak és buknak. Azon 
világi hatalomnak, melyet a gondviselés ajándéko-
zott a pápáknak, kettős czélja vagyon : az egyik az, 
hogy a szellemi joghatóság teljes és korlátlan gya-
korlása biztosittassék, a másik az, hogy példa adassék 
az emberi nemnek, minőnek kelljen egy bölcs és 
igazságos kormánynak lennie az Isten rendeltetése 
szerint; azon nap, a melyen a pápa Romát elhagyni 
kénytelenülne, szomorú lenne és sötét emlékezetű 
örökre : a legvadabb zsarnokság ütné föl fejét legott, 
az egész világon. 

Tudom, hogy az egyház Krisztus Ígérete sze-
rint, nem fog elveszni soha, tudom, hogy e világot, 
melyen most mint viaskodó harczol, túl fogja élni 
mint, diadalmaskodó. 

De ezen nagyszerű igéret, melyet Krisztus je-
gyesének tőn, nem szól egyszersmind a társadalmi 
rendnek is. — A népek és nemzetek kigyógyithatók 
mindenféle bajból, csak a keresztény alapeszmét 
tartsák fönn sértetlenül, s ezért a keresztény nem-
zetek gyógyíthatók, úgymint az egyes halandó, ki, 
midőn vétkezett, a penitencziatartás, a bűnbánat és 
töredelem által segithet magán ; — de midőn maga 
az alapeszme felforgattatik, midőn a hithagyás álta-
lánosan uralkodik, akkor a Mindenható rendkivüli 
eszközökhez nyul, — példa rá a vizözön. 

Ha tenát egyes nemzetek gyógyithatók is, az 
egész világ nem az, mihelyt a kereszténység alap-
eszméitől elpártol. S ezen elpártolás már jó messzire 
haladt, mindenünnen hallatszik a szellemi forradal-
márok vad kiáltozása, a kormányok nagy része utá-
nuk indult, s a pápait kivéve, valamennyi az örvény 
szélén áll. 

Annál inkább kötelesek a katholikusok egy 
sziv- és lélekkel sz. Péter utodjához állani, nemcsak 
vallás dolgában tisztelvén benne a szellemi tekin-
télyt, hanem kész engedelmességgel elfogadván egy-
szersmind azt is, s mind azt, a mit ő a társadalom 
üdvére nézve hasznosnak és szükségesnek itél. 

A Mindenható, mintha elfordította volna orczá-
ját, mintha többé nem törődnék az emberiséggel. — 
Szabad menetet enged a gonoszoknak, kik pokoli 
terveket kovácsolván egyesült erőkkel művelik a 
roszat, társaságokba lépvén nélküle, sőt mi több, 
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ellene. — Hanem azért szentegyházát el nem hagyá. 
Ezáltal folyamodhatunk hozzá, s ha kéréseink őszin-
ték lesznek és valóban áhitatosak, akkor könyörü-
lend talán rajtunk, s megröviditendi a kisértetés nap-
jait, vagy ha nem, legalább rendkivüli kegyelmeket 
adand nekünk annak leküzdésére. 

Ezen általános zavar és félelem közepette egy 
sajátságos tüneménynek vagyunk szemtanúi. Min-
denütt a világon vannak katholikusok, igen sok ál-
lamban ők képezik a többséget, s mégis — a hatalom 
főpolczán sehol sincsenek képviselve, leszoríttatván a 
nyilvános ténykedés teréről, szegény heloták ellen-
ségeik szemében, kik uton útfélen azt fogják reánk, 
hogy az újkor szellemét nem értjük. 

S igazuk van. — Ez az újkor olyas valami, 
hogy azt a katholikus elme könnyen föl nem fog-
hatja.— Azonban előlegesen is arról lettünk értesülve, 
hogy ily idők jönni fognak, s hogy őrizkedjünk, ne-
hogy azoknak csalfa fénye elvakitson bennünket ; 
azért a császárnak megadva,^ami a császáré, benső-
leg mindinkább az egyházzal egyesüljünk, mely 
boldog örökké valóságot igér és megszerez nekünk. 
— Ha a világi hatalmak a pápát elhagyják, sőt 
ellene fordulnak is, mi azért hiven álljunk hozzá, 
erősen eltökélve, hogy akaratához alkalmazkodni, s 
az ő utasításai szerint élni és cselekedni akarunk. 

A katholikus ember engedelmességgel tartozik 
a fönnálló hatalomnak, s szeretettel azon földnek, 
melyen született. — De a jelenleg mindent fölfordí-
tani törekvő forradalommal szemben köteles állást 
venni, és pedig egyháza főpapjának oldala mellett, 
ki a vallási és társadalmi igazokérti harczban egye-
düli illetékes vezetőnk. 

Ez egyik főkötelességünk, mely a jelenkor vi-
szonyainál fogva reánk háramlik. 

Hornig. 

Képek a franczia jelenből. 

(Folyt.) 

A mi az általános tanszabadságot illeti, a katholiku-
sok Francziaországban is jó ideig ellene voltak ; de végre 
is nem maradt más választani valójok, ha az ifjúságnak 
legalább még egy részét megmenteni, gyermekeiket keresz-
tényileg nevelni és az államiskolák egyedárusága által ter-
jesztett erkölcsi kórtól megóvni akarták. Es valóban csak 
is a katholikusok nyerhetnek a teljes tanszabadság által, 
egyedül az ö iskoláik szabadulnának fel a kormány nyo-
mása alól ; a felekezetlen iskolák nem nyernének semmit, 
mert hisz már nincs mit nyormok, a mire törekedtek — el-
érték ; csak egy fúrja még agyokat : hogy ellenségeik még 
mindig élnek sőt harczolnak is. 

Csakhogy bizony nehezek e harczok, mert egyenlőt-
lenek a fegyverek. íme Lille-ben öszeül a tanács, s 13 sza-
vazattal 9 ellen elhatározza az e városban nyolcz iskolát 
vezető 32 iskolatestvér 700 fr. évi fizetését 510-re leszállí-
tani azon esetre, ha az illetők az államvizsgát rögtön letenni 
vonakodnának. 

Az iskolatestvérek főnöke, miután azonnal belátta, 
hogy ezek csak initia dolorum, hogy az egész ügy csupán 
az ő végleges elbocsáttatásukra van kicsinálva — fölszólí-
totta a tanácsot, engedné meg, hogy a dologhoz ők is hozzá 
szólhassanak ; midőn azonban ezen indítványát a tanács 
egyenesen elvetette, a főnök társai nevében határozottan 
fölmondta az államvizsga letételét s ennek következtében a 
további tanítást is. A város erre nagy zavarba jö t t ; honnan 
vegyenek most elő egyszerre annyi tanárt ! Segített azonban 
e bajon a praefectus, a mennyiben t. i. néhány hónappal 
előbb megtartatta a képezdének vizsgálatát és a kikerült 
nem teljes képzettségű fiataloknak kezébe nyomta a tanári 
bizonyítványokat. 

Ezen eljárással azonban a katholikusok épen nem 
voltak megelégedve, s mintegy 8,000 családatya által aláirt 
protestatiot nyújtottak be a tanácsnak, melyben ettől a vá-
rosnak azon föltétel alatt átadott két épületet, hogy ebben 
iskolatestvérek tanítsanak, vissza követelték; ezen felül 
aláirások utján, nem különben egyeseknek kisebb nagyobb 
jótékony adományai és butorfölajánlása valamint a cambraii 
érseknek lillei háza átengedése által annyira mentek, hogy 
jelenleg már a katholikusok jótékonysága által fentartott 
8 iskolában ismét iskolatestvérek tanitanak ; ollenben az 
oly nagy költségbe korült világi iskolák ez által teljesen 
fölöslegesekké lettek, ugy hogy az újdonsült tanítók az elő-
adások helyett akár sétálni mehetnek, miután még a leg-
szegényebb munkáscsaládok is inkább hozzá járulnak vala-
mivel a katholikus iskola-alaphoz, csakhogy ne legyenek 
kénytelenek gyermekeiket a közösiskolákba küldeni. 

Hasonló, sőt nagyobb bajok- és akadályokkal kell még 
küzdeniök a lotharingi katliolikusoknak különösen Metz 
püspökségben. A kormány által kinevezett tanácsosok itt a 
hitet közvetve támadják meg az által, hogy a hitoktatást 
német nyelven oly lakosság közt tiltják meg, hol 400,000-
nek ez az anyanyelve ; mire nézve a kormánynak az általa 
kinevezett tanítók nagyon is kezére vannak. A degermani-
zátióban ugyanis már annyira előre haladtak, hogy a lelké-
szeknek, ha azt akar ják, hogy növendékeik a katekizmust 
megtanulhassák, mindenekelőtt a németolvasásra kell őket 
tanitaniok ; csak hogy a kormány még ezt sem türi, miután 
— úgymond — a hitoktatás nem az iskolába való ; és igy 
nem marad számukra más hátra, mint növendékeiket a kellő 
hitoktatásban, vagy a templomban, vagy valamely pajtában, 
vagy a hol épen elférnek — részesíteni. Sőt a kormány em-
berei még az egyik világi iskola-főigazgató által előterjesz-
tett s öt községtanács tagjai által aláirt kérelmet is nyújtot-
tak a senatus elé, melyben a kath. lelkészeket az iránt pa-
naszolták be, hogy ezek a gondjaik alá bizott franczia a jkú 
gyermekeknek a hitoktatást német nyelven adják, melyen 
pedig ezek nem értenek, és igy a fiatal sarjadék elől a hit 
út ját épen azok zárják el, kiknek egyedüli főkötelessége azt 
előmozdítani. A senatus természetesen a kérelmezők értei-
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mében nyilatkozott, és a potitiot a kormány figyelmébe 
ajánlotta. 

Igy gondoskodik a kormány Algierben is a katholicis-
musról ; csak hogy itt más mód- és eszközöket választott 
terve kivitelére: Minden előtt ugyanis eltörölte az érseki 
felsőbb tanodák növendékei stipendiumát ; azután pedig, 
hogy ezen iskolák fönállását még kétségesebbé tegye, Bli-
dach és Algier között fölállitott egy u j vasutvonalat, melyen 
az utóbbi város császári lyceumát látogatni kivánó blidah-i 
ifjúság ingyen szállíttatik ; sőt mint a cultusminiszter ebbeli 
rendelete egyenesen kimondja : a vaggonokban szivarozha-
tik is. Ily rendszabályok következtében az érsek kénytelen 
volt ugyan az iskolapénzt fölebb emelni, de viszont a fran-
cziaországi segélyforrásokból még egy másik collegiumot is 
állíttatott, melyet szintén egyháziak kezelése alá helyezett. 

Azonban nem csak a fiatal csemetéket : az ifjú nemze-
déket iparkodik a kormány a hitetlenség csábmérgével el-
kábítani, ezzel még nem elégszik meg, hanem még azoktól 
is el akarja rabolni az egyedüli hü tanácsadót — a hitet, 
kik annak még birtokában vannak. Kiváló gond- é3 szor-
goskodást fejt ugyanis ki a szabadkőműves páholyok ter-
jesztésében. Igy nevezte ki előbb Magnan marechalt a fran-
czia páholyok nagymesterévé ; csak hogy miután ez azelőtt 
még tagja sem volt a szabad-kőmiveseknek, és igy e homályt 
szerető társulatok mibenlétéről — czéljáról kellő ismeretek-
kel sem birt : ennek következtében az lett kinevezésének 
eredménye, hogy alatta biz nem igen szaporodott sem a ta-
gok, sem a páholyok száma. Sokkal nagyobb eredménynyel 
dicsekedhetik utóda : Mellinet tábornagy, kit szintén a kor-
mány tett nagymesterré ; ez már jobban érti, miként kell a 
kormány kézséges kezét megragadni s kellően felhasználni. 
Csupán csak 1867-ben nyilt 32 uj páholy, mely szám az 
utóbbi években hihetőleg szaporodott még nehánynyal ; mit 
annál inkább föltehetünk, miután Francziaországban már 
megszűntek a páholyok egyedül a gazdagokat befogadni. 
Ezrekre megy a jobbmódu munkások, kézművesek, fiatal-
emberek, tanulók és apróbb gyárosok száma, kik e bagoly 
természetű társulatok veszélyes elveit követik. Innen ma-
gyarázhat juk ki a fönebb felhozott s példával illustrait jele-
neteket is a munkások gyűlésein. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
r r 

ZAGRAB, april 2-án. Kedden estve érkeztek ide a 
kir. magy. egyetem hittudományi karának küldöttei dr. R u-
z s i c s k a J ános é s D u l á n s z k y Nándor tanárok ; hogy a 
bibornok-érseket 50 éves hittudorsága alkalmából, a kai-
nevében, tiszteletteljesen üdvözöljék s neki az ezen örven-
detes eseményre kiállitott igen diszes jubiláris oklevelet át-
ad ják . 

0 eminentiája, kinek palotájában a küldöttek kitűnően 
kegyes vendégszeretettel és mondhatni collegialis szivélyes-
séggel találkoztak, daczára gyöngélkedő, jóllehet néhány 
nap óta szemlátomást javuló egészségállapotának, még az 
est késő óráiban kivánta fogadni az érkezetteket, s velők 
csaknem egy óra hosszant, 81 éves aggkorát és betegeske-
dését tekintve valóban meglepő, minden iránt élénken ér-

deklődő szellemüdeséggel és kegyességgel társalgott, ismé-
telten kifejezvén, „mennyire nagyrabecsüli a karnak e fi-
gyelmét, és mily igaz örömet okoz neki, hogy tudorsága e 
félszázados ünnepélyét megélhette." 

A következő nap azzal telt, hogy a küldöttségi tagok 
az ő eminentiája által vezetnökül kegyesen melléjök rendelt 
érseki szernök és hozzájok csatlakozó egykori tanitványaik 
kíséretében a csinos Zágrábnak, sz. László királyunk által 
góth stylben épült tisztes ős székesegyházát és egyéb neve-
zetesb középületeit, délután pedig a párját ritkító nagy-
szerű Jurjaves- parkot látogatták meg. 

A díszoklevél ünnepélyes átadása csötörtökön reggeli 
10 órakor történt. A midőn is az összes káptalan és nagy-
számú papság teljes diszben megjelenvén, Ruzsicska János 
ékes, köztetszést aratott jeles beszédben *) tolmácsolá vala-
mint a hittudományi kar tiszteletteljes érzelmeit, ugy a 
tudományos érdemek, erények és dicső tettek hosszú sorát, 
melyekkel ő magassága az „alma mater" által egykoron 
halántékaira fűzött tudori koszorút, munkás élete folytán 
kiékesitette, terinékitette. „Sicut sollicita cunctorum S. 
Mater Ecclesia, quos olim ad aram indissolubili fidei conju-
galis vinculo sociavit, eosdem jugum hoc sacrum semiseculo 
fideliter portantes iterum ad invocationem Spiritus Sti so-
lemnitor benedicit : ita alma scientiarum mater speciatim 
autem facultas nostra theologica Te Eminentissime D. 
doctrina et virtutibus fulgentem, qui ante decern iam lustra 
Doctoris Ss. Theologiae laurea redimitus magnam Vineae 
Domini portionom salutari laborum tuorum sudore et per-
rara fortuna seculo dimidio rigando, juratam in solemni tua 
in senatum sapientum cooptatione fidem, „me veram Jesu 
Christi theologiam ad usus vitae humanae traducturum et 
semper fidelcm Ecclesiae romanae cultorem futurum" viri-
liter exsolvisti, — hodie in termino decern lustrorum refuso 
annulo doctorali sibi rursus oppignorare et eruditi capitis 
tui tempóra non jam auspicantis sed consummatae Scientiae 
decore insignia recenti laurea cingere gestit" etc. 

Nem időzhetünk ez ékes beszéd mellett, melyet sze-
retnénk egészen kiirni, és melyben a hittudós, a főpap, a 
ri tka honpolgár és alattvaló, a bőkezű alapitó érdemeihez 
méltólag ecseteltetik. Igazat mondott szónok, midőn zár-
szavaiban ekép szól : „Laurea haec 50 annorum sudoribus, 
doctrina et virtutibus rigata en pretiosis meritorum Tuorum 
fulgurat gemmis. Juvenis olim eam ceu laborum nactus es 
praemium, accepisti virentem : Tu eam fecisti frugiferam 
utrique reipublicae et Archi-Dioocesi Tuae perquam utilem. 
Accipe igitur nunc, senectutem rectefactorum conscientia 
iucundam ágens, eam, ceu gloriae et honoris coronam, ama-
bilibus Virtutibus Tuis emicantem. Sit haee laurea perenne 
in tabulario A. Dioecesis Victoriae Tuae in palestra litera-
ria felicissime reportatae, triumphis 50 annorum ornatae et 
ditatae tropliaeum, sit virtutum Tuarum munimentum. — 
Még főt. Král j nagyprépost félsz, püspök is üdvözlé a fö-
káptalan és egyházi megye nevében a jubiláris tudort. 

Azután pedig ő eminentiája látszólag megindulva, fe-
jezté ki köszönetét a magy. kir. tudományegyetem és annak 
hittani kara iránt ezen, mint mondá, őt igen megtisztelő és 

*) Közlendjük. Szerk. 
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megörvendeztető figyelmeért, mely mélyen meghatja. Vala-
mint, ugy mond, a kir. tudomány-egyetemben 50 év előtt 
történt tudoroztatásától számitja azon rendkívüli kedvez-
mények és kitüntetések sorát, melyeken őt az isteni gond-
viselés átvezeté és nem reméllett módon tetézé : ugy most, 
élte alkonyatán is talán ép a m. k. egyetem ezen megtisztelő 
kitüntetése képezi a végesillámot, mely sirba szállta előtt 
még egyszer és utoljára vigasztalólag megörvendezteti. Min-
dig dicsőségének tartá, hogy tudori koszorújának tagja és 
folyvást élénk érdekkel és rokonszenvvel kisérte phásisait 
és emelkedését. De éltének folyama oly irányban vezette és 
vállaira oly kötelmeket rakott, melyek között mindeddig 
nem volt módjában a kir. egyetem és annak hittani kara 
irányában táplált nagyrabecsülését kimutathatni. Ha azon-
ban az Isten életben tartja, reméli, miszerint alkalma leend 
még ez irányban is eleget tenni szive rég táplált óhajának 
és tettleg bebizonyíthatni, mennyire hive és tisztelője azon 
egyetemnek, mely őt tudorrá avatá. 

A diszebéd alatt, melyre a főt. káptalan, a tanári 
testület, a tudományos akadémia elnöke és egyéb leginkább 
egyháziak voltak hivatalosak, — ő eminentiája a magy. k. 
tudomány egyetemet és annak hittani karát köszöntvén fel : 
Dulánszky Nándor emelt poharat, kiemelvén a tudományos 
törekvésrei buzditó hatását s igy magok a tudományokrai 
üdvös visszahatását is annak, midőn azok egyes művelői 
oly dicső pályát futnak meg, melynek szakadatlan emelke-
déseiről nemcsak az igaz tudomány deritő világossága, de 
azzal párhuzamosan a magasztos erények és tettek jóté-
kony áldása s az állás és méltóságok oly fényes ragyog-
ványa sugárzik szerte egy oly hosszú emberkoron át, mi-
lyennel az Isten ő főmagasságát mindnyájunk örömére fen-
tartá. — E tudományban kitűnő, — polgári, országnagyi 
és főpapi erényekben gazdag, áldásos életnek déli verőfénye 
ugyan Horvátországon állapodott meg : de eredeti fényét 
Magyarországból vevé és végsugarait is arra veti vissza. 
Bár láthatárunk borús és a népeknek a Krisztus hit- és 
szeretetben alapuló biztonsága ingadozik : mégis másfelül a 
dicső horvát és magyar nemzet régi hit- és szeretetbeni leg-
újabb egyesülésetaián egy uj boldog aera korányául tekint-
hető, melynek határszélén ő eminentiája, mintegy a meny-
nyei és földi hazaszeretet kettős ragyogványával ékeskedő 
patriarka áll, ki nem csüggedván el a múlton, most is bi-
zalommal int a jövőbe" stb. 

A zágrábi fogadtatás mindenkor kedves emlékben 
leend a kiküldöttek előtt s némi vigaszul szolgálhat a hittani 
karra nézve is ama megaláztatások közepette, melyekkel 
saját helyén illettetik. — Horváthország sóváran vár ja 
egyeteme legfelsőbbhelyi szentesítését. Egyelőre két karból 
— a hit- és jogtudományiból álland. S tehát itt is, főleg 
egyházi áldozatkészségből alakuland magva a jövő teljes 
egyetemnek, ép akkor, midőn nálunk a katholicismusnak 
az állam javára tett, szűkkeblű féltékenységet nem ismerő 
áldozatait akkint erőködnek magyarázgatni s a közvéle-
ményt is azon irányban praeoccupálni, hogy a katholikusok 
által katholikus alapokból, az apostoli király és eddigelé 
katholikus állam védnöksége alá helyezett egyetem, mivel 
ily értelemben állami már is felekezet nélküli ; — még 
pedig ugy, hogy abban a hittani kart már is mint nem oda 

tartozót tekintik és vele mint a többi karokkal nem egyen-
jogú ideig-óráig megtűrt mostohával bánnak. 

PÁRIS. A jelenkori caesarismus sokkal ravaszabb és 
félelmesebb a hajdaninál. Nem elégszik be azzal, hogy az 
egyházat fejében, intézvényeiben, pásztoraiban és hozzátartó 
hiveiben üldözi : ki akar ja rántani talajából csemetéit is és 
igy azt mindenkorra megsemmisiteni. A kormányok alat-
tomban vagy nyiltan de csaknem mindenütt és engesztel-
hetlenül harczolnak a kath. oktatás ellen. A modern kor-
mányok, a törvényhozás ravasz és faggató intézkedései által, 
melyeknek mindenüvé betolakodó perfidiája százszorta ve-
szélyesebb a hajdankori zsarnokok üldözéseinél, — az ifjú 
nemzedéket foglalják le, hogy azt ha nem az egyház nyilt 
ellenévé legalább indifferenssé képezzék. 

Párisban a különféle karokban mintegy 6—7000-re 
tehető a hallgatók száma. Ezek közöl mintegy 4—500, na-
gyobbára egyházi intézetekben nevelt ifjú az egyház hivé-
nek tekinthető; de a többi áldozatul esik. S igy az egyetemi 
oktatásból kikerült 100 ifjú közöl 3 legfeljebb 4-ről mond-
hatni, hogy keresztény maradt. — Ez eléggé mutatja, mily 
jelentőséggel és befolyással bir a vallási tekintély a közép-
oktatásra nézve. A főbb oktatásban észlelhető eme szomorú 
jelenség oka azon egyedáruskodásban rejlik, melyet a tör-
vényhozás az egyetemekre nézve megállapított, és melynél 
fogva azokat kizárólag azon elv szerint kezeli, mely az egy-
házat egészen elválasztja az oktatástól. A hitszónok csak 
épen hogy eltüretik az egyetemnél. Az orvosi tanok és Páris 
egyleti-gyülekezeteinek botrányos nyilatkozatai egészen az 
egyetemi oktatás gyümölcse. 

Ausztriában, az egyház miután 70évigajozefinist icus 
üldöztetéseket szenvedte : ma végkép kiűzetik az iskolák-
ból, melyeket létrehozott, alapítványokkal ellátott és fentar-
tott. A kiküszöbölés tényleg még mindenütt nem hajtatott 
végre ; de elvileg el van határozva. Ha csak valami szeren-
csés fordulat nem történik, az egyház elvesztendi azon kevés 
befolyását is, melyet neki a jozefinismus még meghagyott. 

Spanyolország, melynek helyzete Narvaez és Gonzales 
Bravo kormánya alatt, vallási tekintetben javulásnak indult, 
ma semmi reménynyel sem kecsegtethet. A legvallástalanabb 
tanárok a jelen kormánynak legkedveltebb egyénei. Portu-
gálban az egyház határozottan ki van zárva az iskolából, 
melyet keresztény- és nemzetellenes kormány vett egészen 
birtokba. Az uj nemzedék, ezen egykor oly katholikusér-
zelmü országban, le van tépve az egyház kebeléről. Olasz-
országban a forradalmi kormány és a titkos társulatok szö-
vetséges közreműködése mellett, az iskolák elkeresztényte-
lenitése gyorsan halad. 

Belgiumbanakeresztényelloneskormány a közfilléreket 
egy nyomasztó antikatholikus tanrendszer meghonosítására 
áldozza. E hathatós segélynek és azon ezer módoknak,melyek 
egy kormánynak mindig rendelkezésére állnak : tulajdonitan-
dó, hogy a vallásos iskoláknak nap-napra nehezebbé válik a 
velökkeli versenyzés. A legújabb statistikai adatok nagy 
szaporodását mutat ják ki a felokezetnélküli iskoláknak — 
és tehát szint ily arányban való apadást a vallásos iskolák-
nál. — Bajorhonban, hol az egyháznak az iskolára való 
befolyása fél század óta, mióta azt az állam monopolizálja, 
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ugy is igen csekély : — uj, még ellenségesebb, törvény van 
készülőben. Az elv, mely szerint az egyház végkép kitiltas-
sék az iskolából, már fel van állitva. S a kötelező tanláto-
gatás mellett, mely itt érvényre van jut tatva, e törvények 
Ausztriában és Bajországban sokkal veszélyesbek mint 
Francziaország- és Belgiumban. 

Nem kedvezőbb a helyzet a vegyes-, protestáns- és 
katholikusoktól lakott országokban. Nem Orosz- és Len-
gyelországról szólunk, hol az üldözés rendes institutióvá 
emeltetett. Badenben is teljesen ki van zárva az egyház az 
iskolákból, melyek legnagyobb része confiskált egyházi ja-
vakból tartatik fen, — s legfeljebb ha egy kis katechetikai 
oktatás engedtetik meg az áldozárnak. A pénzbírságok és 
egyéb erőszakoló eszközök elég hatályosak arra, hogy a 
szülőktől gyermekeiket elragadják s azokat reá kényszerít-
sék, hogy gyermekeiket vallástalan iskolákba küldjék. Han-
nover és Hessen nagyherczegségében az egyházi befolyás 
még meglehetősen fenáll ; mig ellenben Schveitzban a kan-
toni kormányok versenyeznek a központival, hogy azt mi-
nél határozottabban távol tar tsák az iskolától. 

Poroszországban tűrhető állása van az egyháznak az 
oktatást illetőleg. Csakhogy itt a katkolikus iskolák száma 
nagyon kevésre van szorítva. I t t sem hiányzik azon egy, 
bár kisebb számú de elég tekintélylyel biró párt , mely annak 
kizáratásán fáradozik. Hollandban a kormány kezeli az 
oktatást : oly közömbös iskolákban, melyek senkit sem elé-
gítenek ki és az államnak roppant pénzébe kerülnek. A ka-
tholikusoknak csak nagy nehezen engedik meg saját pén-
zükön, s miután a közös iskolákra bőven adóztak, egy egy 
külön iskolát állithatni. — Angolhonban hála egy oly tör-
vényhozásnak, melynek eredete katholikus időkre vezethető 
vissza, a helyzet kielégítőbb. A nyilvános iskolák vallási 
alapítványokból keletkeztek és az egyházakra támaszkod-
nak, — a katholikusok sem levén akadályozva benne, hogy 
tanintézeteket állitsanak és azokat erejökhöz képest kezel-
jék és gyarapítsák. Iskoláik ugyan nem élvezik azon elő-
nyöket, melyeket az államegyházéi ; de legalább senk i sem 
kényszeríti a katholikus szülőket arra, hogy gyermekeiket 
protestáns iskolába küldjék. 

Ime ilyen az egyház helyzete a polgárosult Európában? 
melyet ő emelt az öt világrész elsejévé. Mindenütt meg van 
fosztva legitim jogainak legalább részétől, — és az igazság-
talanság sokhelyütt nyilt üldözéssel űzetik. A katholikus 
ifjúság legtöbbnyire s még katholikus országokban is, erő-
szakosan el van ragadva az egyháztól. 

Pedig nem vethetni szemökre a katholikusoknak, hogy 
nem védelmezték volna ügyökot. S ha törekvéseket siker 
nem koronázta, ennek oka csak abban található fel, hogy 
érdekeiket mindenkor a hatalom iránti tartozó tisztelet kor-
látai között, békés, törvényes eszközökkel védelmezték és 
soha nem erőszakoskodtak. Francziaországban 40 év óta 
sürgetik az oktatásszabadságot ; s alig hogy egynémely 
megkönnyebbítést tudtak kivívni elemi és közép-tanodák 
felállithatását illetőleg. A fensőbb oktatás az állam kizáró-
lagos, megközelithetlen monopoliuma. A most folyamatban 
levő s a fensőbb oktatás szabadságára irányzott kérvénye-
zésnek is ez idő szerint aligha leend eredménye; de az ügy 

legalább szőnyegre van hozva s reméljük, hogy mindig 
előbbre fog haladni. 

Az olasz-, spanyolországi, portugalli és belgiumi küz-
delmeket elég egyszerűen megemlítenünk. A katholikusok 
itt is megteszik kötelességöket. Ausztriában 4—5 százezer 
katholikus tiltakozott a vallástalan törvények ellen ; s a 
püspöki kar is hathatósan felszólalt s figyelmeztetett az 
ezekben rejlő veszélyekre. Bajorországban 6 ezer kath. köz-
ség közöl 4 ezer emelte fel szavát az u j iskolatörvény ellen. 
Badenben 30 év óta foly a harez s a katholikusok minden 
törvényes eszközt felhasználtak. Poroszországban 3—4 
százezer kath. családatya szólalt fel az iskolák confessionalis 
jellege mellett. 

Igen könnyen szaporithatnók az adatokat századunk 
ezen egyik legnagyobb az oktatás szabadsága a család és 
az egyháznak a nevelésre való jogai fentartása melletti küz-
delmei kiderítésére. Az oktatás kérdése jelenleg európai kér-
dés. A katholikusok, kik Francziaországban ez időszerint 
az oktatás szabadsága mellett harczolnak, egy ugyanazon 
ügyet védik az összes világon levő testvéreikkel, és ezek vi-
szont ő velők. Vegyük jól szivünkre ezen közösséget, a kath. 
ügy ezen solidaritását : s az egyház ereje tízszeresen gyara-
podni fog az ügy érdekében. 

IRODALOM. 
„Grundriss der Einleitung in das Neue Testament von dr. 
J o s c p h L a n g e n , or d. Professor der katholischen Theologie 
an der Universität zu Bonn. Freiburg (im Breisgau), Her-

der'sche Verlags-handlung. 1868." 

(Folyt.) 

Mire legott előszavában czéloz a t. szerző : 
„Ich richtete — igy szól a többi között — mein Stre-

ben dahin, nur das entweder literar-historisch (aus allen 
Arbeiten dieses Faches, welches seit langer Zeit mit fast 
beispiellosem Eifer cultivirt wird) oder für die Gegenwart 
noch Bedeutende zusammen zu stellen, das Wichtige in den 
Vordergrund zu rücken, dem Untergeordneten aber nur 
eine untergeordnete Stellung an zu weisen. Auch die Lite-
ratur habe ich nach diesem Principe auszuwählen versucht, 
in dem ich die hervorragenderen Arbeiten namentlich auf-
führte und daneben die Quellen für weitere literarische 
Nachveise bezeichnete. So blieb, zumal für den Anfänger, 
die Übersichtlichkeit gewahrt, und wurde doch dem Leser 
Gelegenheit geboten sich eventuell in den Besitz des ganzen 
literarischen Materials zu setzen, welches irgend eine Spe-
cialfrage behandelt. Letzteres glaubte ich um so mehr be-
achten zu müssen, als nicht in Compendien und angelernten 
Resultaten, sondern in selbständigen Detail-Untersuchungen 
sowohl das Heil für die Wissenschaft als auch für deren 
Jünger jene geistige Diseiplin zu finden ist, welche ihn das 
Wahre vom Falschen zu unterscheiden befähigt. — Mit der 
Darstellung des vorhandenen Materials habe ich natürlich 
durchwog die Aeusserung meiner eigenen Ansichten verbun-
den, doch konnte dies ebenfalls nur in compendioser Form 
geschehen, und muss ich deren ausführliche Begründungen 
dem mündlichen Vortrage resp. monographischen Bearbei-
tungen vorbehalten". . . . 
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Szakítsuk meg itt a gondolat-fonalat és fogjunk a 
szóban levő könyv tartalmának ismertetéséhez, kijelentvén 
azonban egyelőre azt, miszerint az ilyetén munkánál főké-
pen az anyag elrendezése és felosztása az, a mi belőle ismer-
tetőleg közelebbről bemutatható. Mert az efféle müveknél, 
hol az irodalmi készlet oly nagyszerű, sok tekintetben, úgy-
szólván, teljességgel nem történhetik az ismertetés akként , 
mint más irodalmi termékeknél, tudnillik szakadat nélküli 
kivonatban. Mire nézve azt talán mondanunk is fölösleges, 
hogy mi nagyánt arra fogunk szorítkozni, miként itt-ott 
kiemeljük az anyag körül a feldolgozásmódot, valljon meny-
nyire ügyelt a t. szerző a helyes rendre, és mennyire tanús-
kodik erről a munkának foglalata is, valamint ama ponto-
ka t helylyel-közzel, melyek a műnek figyelmes megszemlé-
lése- és átolvasásánál, mint sajátosbak inkább tűntek ne-
künk föl. 

A t. szerző a kellő egymásután tekintetéből főleg a 
t á rgyak természetes összefüggését tar tá szem előtt. Szerénte 
már a tárgyak természetes kapcsolata azt kiváná, hogy az 
„Einleitung in das N. T." tar talmának első felében legczél-
szerüebben a különös rész „specielle 'Einleitung" vagy is|az 
egyes szentiratok eredete, czélja, tartalma, nem különben 
történelmi igazsága, hová a valódiság (yvtjaiórijs), megmásit-
lanság (integritás) és az irók jelleme, hitelessége (a£tojrcffr<.'a) 
számíttatik, — tartozik. A másik felében pedig az úgyne-
vezett általános rész „allgemeine Einleitung in das N. T.", az 
az újszövetségi szentirat alatt ismeretes könyvgyűjtemények 
története együttvéve tudományos okoknak alapján, jöjjön 
szorosabban tekintet alá. 

De talán nem lesz helyén kivül azt, a mit a t. sz. e 
beosztásra nézve mond, rövideden jeleznünk : 

„Da die einzelnen Schriften des N. T . für sich ein Gan-
zes bilden, und auch wieder als Bestandtheile einer Samm-
lung in Betracht kommen, so zerfällt die Einleitungswissen-
schaft zum N. T . in zwei Theile. Der erste Theil, die spe-
cielle Einleitung, behandelt die Entstehung und den Cha-
racter jeder einzelnen Schrift. Der zweite Theil, die allge-
meine Einleitung, befasst sich mit der Geschichte und dem 
Character der unter dem Namen des N. T. bekannten Li-
teratur, als einer Gesammtheit. Im ersten Theile kommen 
darum alle Fragen zur Sprache, die sich auf Zeit und Ort 
der Abfassung, Aechtheit und Unverfälschheit, besondere 
Tendenz und Richtung der einzelnen Schriften beziehen. 
Der zweite Theil behandelt die Geschichte der Verbindung 
der einzelnen Bücher mit einander, aus welcher der neutes-
tamentiche Kanon entstand, — die Geschichte der Erhal-
tung und Verbreitung der zum neutestamentlichen Kanon 
verbundenen Schriften in der Ursprache, wie in den alten 
und neuen Ubersetzungen ; endlich die kirchliche Bedeut-
samkeit der kanonischen Schriften des N. T . — die Lehre 
von der Inspiration des. N. T." . . . 

Hogy a munkának két részre és ugyan két főrészre 
felosztása lőn megállapitva, a t. szerző imént idézett szavai-
ból napfényvilágosan kilátszik. Mielőtt azonban a t. sz. e 

különös részre „Specielle Einleitung in die Schriften des N. 
T." térne át, jól találá szükségesnek magáról az „Einlei-
tungswissenschaft" fogalmáról, nem különben annak litera-
turájáról, vagyis a tudomány eredete- és állapotáról a ré-
gieknél úgy, mint az ujabbaknál szólani. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Prímás ő herczegsége főmegyéjének espereseivel 

tanácskozmányokat tar t a népiskolák és egyéb fontos tár-
gyak ügyében. 

— Egyházunk világi hívőinek egyik kifogástalan pél-
dányképe, ki előttünk nem rejtheté el kesergő könyeit az 
egyház szomorú helyzete fölöt t , pészaki b. B a j z á t h 
György, élete 78-ik évében elhunyt. Áldott, hitbuzgó jó 
lélek volt hiven gyakorolva mindazon erényeket, melyek az 
élö hitből, egyházszeretetből fakadnak. Szép koszorút fűzött 
ő a bold. Szűz tiszteletére. Szeretjük hinni, hogy a nagy-
irgalmasságu sz. Szűz gyengéd tisztelője számára kieszkö-
zölte az örök üdv hervadhatlan babérját . Nyugodjék bé-
kében ! 

— A csanádi növendékpapság m. gyakorló iskolája 
által fordított „Lady Bird" czimü regény már megjelent 
díszes kiadású két kötetben. A regények közt mindenesetre 
az ártatlanabb olvasmányok közé tartozik. 

— A „M. Állam" igen sokat foglalkozik a „Religio"-
val, de csak ugy, mint az állam szokott most a vallással, az 
egyházzal; resteli annak őrködését, vagy leczkézi és szo-
rongatja. A múltkor nagyon kijöt t a contenanceból, hogy 
oly szarvashibát fedeztünk föl, melyet nem vett észre és 
mely az egyház egyik actusát képes nevetségessé tenni. 
E fölfedezésünkért puritanus, silány élczeskedő és cynikus 
czimekkel illettettünk egy lélekzettel. Legújabban pedig 
mélyen elszomoritottuk szegényt, hogy az egyetemről ugy 
ir tunk a mint van, és nem mint ő gondolja. Azt tudjuk, 
hogy nagy hibául rovatik föl, hogy mindenről ugy irunk, 
mint az életben van és nem rej tünk semmit ködfátyol-
képekbe ; de ez már a religionak természete ; az államé 
pedig, mivel politikából él, takargatni , a dolgokat más szí-
nekben főltüntetni. Az egyetem saját ügyében megteszi a 
teendőket, ebben a ,M. A.'-nak sem útmutatására, sem bölcse-
ségére, sem leczkézésére nem szorul, és talán többet vivand 
ki, ha lehet, mint azok, kik sonant et crêpant, tantumj ut 
sonent et crepent. 

— Troplong halálát közeledni érezvén a halotti szent-
ségeket föladó lelkészhez ekkép szólt : Ha az ember sokat 
látott, sokat megélt és végre a halál kapujánál áll, akkor 
ismeri meg, hogy csak egy igaz, tudniillik a katechismus. 
— Ha igy van, miért nem foglal el e kis könyv első helyet 
a tudósok könyvtárában ? 

— A bajor alsóház bizottmánya a birodalmi tanácso-
sok azon határozatát, hogy a községekben a plébános legyen 
a szegény-ápolóegylet bizottmányának elnöke, nem pedig a 
polgármester, nem fogadta el. Persze, több humanismus és 
kezelési hűség is van egy polgármesterben, mint a lelkész-
ben ; exempla docent. 

— Majdnem bizonyosnak t a r t a t ik , hogy a franczia 
császárné a kis herczeggel ez évben meglátogatandja Romát. 
Tudniillik a császári család aug. 15-ét az idén Ajaccioban 
fogja tölteni, hol éppen 100 év előtt született Napoleon ; 
innen azután a császárné Romába fogna rándulni, kikérendő 
a pápa áldását a kis herczegre, mint keresztfiára. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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TARTALOM : Jubiláris beszéd, 
jelenből. — Egyházi tudósítások. — 
gyesek. — 

— Képek a franczia 
Irodalom. — Ve-

Jubiláris beszéd. *) 
Emiuentissime ac Reverendissime Domine Car-

din ali s ! 
Archiepiscope, Domine Benignissime ! 
Quod in fastis almae nostrae scientiarum matris 

invenire frustra quis niteretur, festiva hac solemni-
tate laetum nanciscitur eventum, dum Tibi Antistitum 
Croatiae'Summo, dignitate non minus ac meritis emi-
nentissimo R. Scientiarum Univ. Hungarica, impri-
mis autem facultas eius tlieologica se ipsam inaudito 
hactenus honore condecorare volens jubilare SS. theo- » 
logiae doctoris diploma profundissima cum venera-
tione offert. Ea re sicut sollicita cunctorum S. Mater 
Ecclesia, quos olim ad aram indissolubili fidei con-
jugalis vinculo scciavit, eosdem jugum hoc sacrum 
semiseculo fideliter portantes iterumad invocationem 
Spiritus S. solemniter benedicit : ita aima Scientia-
rum mater speciatim autem facultas nostra theolo-
gica Te Domine Eminentissime doctrina et virtutibus 
fulgentem — qui ante decern iam lustra Doctoris 
SS. theologiae laurea redimitus magnam Vineae Do-
mini portionem salutari laborum tuorum sudore et 
perrara fortuna seculo dimidio rigando, juratam in so-
lemni tua in senatum sapientum cooptatione fidem : se. 
me v e r a m J e s u C h r i s t i a t h e o l o g i a m ad u s u s 
v i t a e h u m a n a e c o n s t a n t e r t r a d u c t u r u m 
et s e m p e r f i d e l e m E c c l e s i a e R o m a n a e 
c u l t o r e m f u t u r u m , viriliter exsolvisti, hodie in 
termino decern lustrorum refuso annulo doctorali 
sibi rursus oppignorare et eruditi capitis tui tempóra 
non iam auspicantis sed consummatae seientiae de-
core insignia recenti laurea cingere gestit. 

Nec mirum, dulce enim et decorum est laudare 

*) Tartotta ft. t. dr. R u z s i c s k a János H a u 1 i k 
György bibornokhoz a jub. tudori oklevél átadásakor. 

viros gloriosos in generatione sua (Eccl. cap. 44). Certe 
laeta sunt solatia tuos Domine Eminentissime in 
bono certamine transactos recolere annos. in animum 
revocare labores, arduas contentiones altae aetatis 
corona cumulatas contemplari, quin etiam gloriosum 
in Te ornamenta honoris certatim conferre, qui in-
signe omnino Doctorum theologiae es ornamentum ! 
Lauream decoris Tibi tribuere, qui huius laureae 
decus es et lumen splendid um !•' • 

Sed quis tuas contentiones, rtuos labores, tua 
laborum mérita, vir tûtes, doctrinamque brevi com-
plectatur sermone? A parentibus piis pie educatus 
iam cum lacté ut ita dicam virtutem suxisse vide-
baris ; ab incunabulis namque angelica puritas, obe-
dientia erga parentes, modestia morum, devotionisque 

census in Te enitebant; in suscipiendis literarum 
rudimentis ingenio usus promto atque ad majora sub-
sequentibus temporibus capessenda perquam idoneo 
iucunda quadam oris svavitate iam tune excellebas ! 
Vix puerum exutus iam tune praesenseras „ n i h i l 
p r e t i o s i u s esse C h r i s t o , in quo o m n e s 
t h e s a u r i s a p i e n t i a e et s c i e n t i a e s u n t 
a b s c o n d i t i " (1 Cor. 2,3.) iam tune praesenseras 
gaudia huius mundi esse umbram hominis, gloriam 
mundi festum breve, potentiam eius vas figuli. Quo-
circa cum gaudio exclamans : 

Nil tuum dixeris, quod potes perdere 
Quod mundus tribuit, intendit rapere 
Superna cogita cor sit in aethere 
Felix qui potuit mundum contemnere. 

(Jacoponus in Threnodia.) 

coetui et ordini clericorum secularium aggre-
gari voluisti, ut instar tenerae arboris ad semina-
rium tot virorum piorum, doctorum, sanctorumque 
illocatus per insitionem intellectus et cordis arbor 
fieres nobilitata suis temporibus ad varias vineae 
Domini partes elocanda. In Collegio Pazmaniano 
aetate quidem iuvenis, sed ingenio maturus, cunctis 
affabilis, zelo igneus, animoexcelsus, quavis laborandi 
diligentia diligentior omnibus sociis pal mam eripuisti. 
Sacerdotio subinde initiatus missa iam ad aratrum 
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manu non ad ea, quae retro sunt, respexisti, sed ad 
ea, quae ante properasti ; d o c t r i n a m m a g i s, 
q u a m a u r u m e l e g i s t i (Prov. 8). Tali consilio 
quid quaeso excellentius, quid homine christiano, 
quid Sacerdote dignius? Iam Tullius (Offic. 2.): 
„ S a p i e n t i a n i l e s t o p t a b i l i u s , a i e b a t , n i l 
p r a e s t a n t i u s , n i l h o m i n e d i g n i u s . " Sala-
mon rex non aurum, non divitias, non terrenam gló-
riám a Deo petiit, sed sapientiam postulavit, ut sciret 
populum dirigere et iudicare et placita erat oratio 
eius in conspectu Domini (2 Parai. I. 7 — 13). Et 
merito: S a p i e n s q u i p p e , p r a e d i c a n t e S. Am-
b r o s i o (epla ad Simpl.) n o n m e t u f r a n g i t u r i 
n o n p o t e s t a t e m u t a t u r , non a d t o l l i t u r 
p r o s p e r is , non t r i s t i b u s m e r g i t u r : u b i 
e n i m s a p i e n t i a, i b i v i r t u s a ni mi, ib i con-
s t a n t i a ac f o r t i t u d o . S a p i e n s e r g o i d e m 
es t an imo , non m i n u i t u r , non a u g e t u r 
r e r u m m u t a t i o n i b u s , sed m a n e t p e r -
f e c t u s in C h r i s t o , f u n d a t u r c a r i t a t e , 
r a d i c a t u r f ide . " Seneca ait: S a p i e n s ad 
o m n e m in c u r sum i n v i c t u s et i n t a c t us 
e s t (epla 60). 

Nunc facultas theologica Te Domine Eminen-
tissime aetate quidem iuvenem sed virtutibus incly 
tum, doctrinae et sapientiae radiis coruscantem 23. 
Mártii 1819 doctoris theologiae ornavit laurea. Do-
ctor creatus doctum Te probasti Doctorem scientiam 
fundens cum svavitate semper fidelis omnique ac-
ceptione digni sermonis. Quum igitur talis tantusque 
esses quis miretur Te Domine Eminentissime ad 
subsellia munerum utriusque reipublicae gravissi-
morum non tam vocatum, quam raptatum ? muneri-
bus publicis condecoratus probe sciens „V i r t u t e m, 
S. Bernardo teste, m a t r e m e s s e g l o r i a e et 
a u c t o r i t a t i s" (Serm. 6) ïn o m n i b u s te i p s u m 
p r a e b u i s t i e x e m p l u m b o n o r u m o p e r u m 
in d o c t r i n a , in i n t e g r i t a t e , in g r a v i t a t e 
(Tit. 2,7) tuam domum, tuam faniiliam ita compo-
suisti ut quasi lucerna lucens coram liominibus lu-
ceret ; in Te omnium dirigebantur oculi, domus tua, 
conversatio tua, quin tota vitae ratio quasi in specula 
constituta magistra erat publicae disciplinae (S. 
Hieron. ad Nepot.) Sicque non tam laurea Tibi, 
quam Tu laureae vita tua, doctrina tua insignem 
contulisti honorem, doctrina inquam, quae eo erat 
salubrior quo vita earn contestans rectior, qui enim 
recte vivunt, vere docent. 

Et si vitam tuam lustrem illustrem, quam Emi-
nentissime Domine emensus es, vitam veri theologi, 

a quibus egregiis ordiar facinoribus, aut quibus fi-
niam, nescio. 

Thronus tuus episcopalis est ambo sacer, unde 
oves jugiter resonantem audiverunt, audiuntque dul-
cem boni pastoris vocem — est cathedra magistra 
vitae et oíficiorum, unde profundissimae et utramque 
rempublicam foecundantis sapientiae erumpunt flu-
rnina. Namque Tu Domine Eminentissime arctissimo 
fidei, caritatis et observantiae vinculo cathedrae S. 
Petri, mirifice obstrictus, nullisque periculis deterri-
tus, cum immortali tui nominis et ordinis laude pro-
prium ministerium implens non desinis tum voce, 
tum sapientissimis scriptis literis imprimis pastorali-
bus urbi et orbi notissimis, argumento gravissimis, 
orationis elegantia, sententiarum varietate et copia, 
rationum vi et pondere SS. Gregorio M. Leone M. 
Gregorio Nazianzeno et S. Hieronymo dignissimis 
Dei eiusque S. Ecclesiae et apostolicae sedis causam, 
jura, doctrinam et justitiae atque humanitatis ratio-
nes impavide defendere, falsas inimicorum hoc aevo 
viventium — quos inobservationibus ad concordatum 
Austriacum et vere et eleganter animadvertisti non 
tam incendiarios horrere, quam eos, qui ad sopiendum 
incendium promti concui'runt — doctrinas refellere. 
et impiis eorum conaminibus viriliter constanterque 
obsistere.— Roma pugnat,Tu fortiter praeliaris ; Roma 
plangit,Tu moestus lacry maris ; Roma eget,Tu munifi-
cus sucurris ; Roma recreatur,Tu sancto diffluis gaudio 
sic quoque verum Te monstrando theologum, verus 
enim theologus non est, nisi sit vere romanus. 

Nec minorem in eo locasti curam et operám, ut 
clerus iunior pietati parem Scientiae Sanctorum co-
gnitionem compararet,. Iccirco sacratiores scientias 
ex limpidissimis probatissimorum autorum fontibus 
hauriendas atque ita proponendas disposuisti, ut 
alumni quae legerent videant; quae didicerint intel-
ligant, et ad ea quae viderint et intellexerint subin 
implenda convalescant ; bene autem noscens philoso-
phiam obiter delibatam a Deo abducere, vere et 
plene imbibitamad Deum adducere, inLyceo Archi-
episcopali impensis maxi mis philosophici cursus duas 
classes aperuisti. Porro Convictum pro puellis edu-
candis comparata ampla domo introduxisti, de tuo 
plene instruxisti et providisti, non secus iuvenibns 
studiis diligentem operam navantibus sed pauperibus 
subsidia largissima manu praebes opportuna. In 
Archidioecesi tua, quam paterno praesuleis guber-
nas manibus , urbes oppida totidem sunt pieta-
tis tuae, munificentiae tuae monumenta pubi ad 
omnem scientiam, probitatem , virtutemque infor-
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mandae, viduis atque orphanis sublevandis po-
sita. 

Sed nonne vera veri theologi virtus est: diligere 
decorem domus Dei et splendorexn loci habitationis 
ejus ac fomenta et oblectamenta praebere dolorum. 
Et in hoc eminenti virtute quis eminentior Te Do-
mine Eminentissime, qui — fere dixissem — cardinem 
agendorum tuorum in exornandis Altissimi templis 
reponendum non censuisti solum, sed et, si ita loqui 
fas est — prodiga dispensatione exequutus es — qui 
ad commiserationem pronissimus misericordiae vi-
scera cunctis pauperibus et vexatis promte aperis et 
dilatas benefaciendo, si c o r ex a u r o h a b e r e s et 
h o c i n t e r p a u p e r es et l i t e r a r u m c u l t o -
r e s d i s t r i b u e r e s . 

In caram Urbem Zagrabiensum nova et nova 
ornamenta congerere, eiusque civium castis deliciis 
prospicere cupiens nemus voluptuarium impensis 
prorsus grandibus et curis fere incredibilibus insti-
tuisti. Singularis in augustam domum pietatis, fidei 
et adhaesionis, in caram autem patriam et bonum 
publicum amoris et zeli quam plurima eaque certis-
sima dedisti specimina. Sanctionum canonicarum cu-
stos, eas quemadmodum ipse inviolabiliter observas : 
ita a tuis quoque observari curas. Yerus es apostolus 
Christi, vera gloria Pastoruin! Roma virtutes tuas 
omnino theologicas in purpura Tibi collata amplius 
fecit resplendescere, amplius effulgere; a visitandis 
liminibus apostolorum adversa valetudine et pro-
vecta nimis aetate pohibitus relationes de statu Ar-
chidioecesis tuae sanctionibus canonicis praescriptas 
praestas religiosissime, acuratissime ac iccirco S. 
Pontifex, Yicarius Jesu Christi Te Uteris apostolicis 
benignitatis plenis honorât, benedictione apostolica 
solatur et confirmât. O m n i t u b a o p e r u m t u o -
r u m d o c u m e n t a c l a r i o r a , v i t a q u e m u n d a 
i p s a q u e l u c e f u l g e n t i o r est . (S. Chrys. Horn. 
15 in cap. 5 Matth.) B e n e v i x i s t i , r e c t e do-
c u i s t i , m a g n u s v o c a b e r i s in r e g n o coeo-
rum. (Matth. 5.) 

Sed iam abrumpo non meritorum et illustrium 
factorum sed verborum seriem, ne diploma iubilare 
novum hoc virtutis tuae in scientiis sanctis docu-
mentum, quod offerendi honorificam sustinemus pro-
vinciám digno suo longius privetur honore. Laurea 
haec Eminentissime Domine! ôOannorum sudoi'ibus, 
doctrina et virtutibus rigata, en pretiosis meritorum 
tuorum fulgurat gemmis. Juvenis olim earn ceu la-
borum nactus es praemium, accepisti virentem : Tu 
earn fecisti frugiferam, utrique reipublicae et Archi-

Dioecesi tuae perquam utilem. Accipe igitur nunc, 
senectutem rectefactorum conscientia iucundam 
agens, earn, ceu gloriae et honoris coronam, amabi-
libus, turpis fustus nesciis virtutibus tuis emicantem. 
Sit haec laurea perenne in tabulario A. Dioecesis 
victoriae tuae in palaestra literaria ante 10 lustra 
felicissime reportatae, triumphis 50 annorum ornatae 
et ditatae trophaeum, sit virtutum tuarum moni-
mentum. Profecto talia monumenta sunt summis 
antistitibus digna: P e r q u a e s p i r i t us et v i t a 
r e d i t b o n i s P o s t m o r t e m d u c i b u s . (Horat.) 

Vive diu felix, sospesque cum gaudio sancto 
portans coronam, qua mater tua scientiarum regina 
hodie Te c ingit. cingit Te, qui theologus vere dici 
mereris; quapopter sicut honos nomemque tuum 
semper laudesque manebunt, ita et Tu Doctor jubi-
late plu^quam nestoreos vive 'recolasque annos, tan-
dem coronam honoris hodie capiti tuo impositam 
consequatur corona gloriae sempiterna in coelis. 
Dixi. Ad multos annos. 

Képek a franczia jelenből. 

(Vége.) 

Valóban bámulatos és meglepő, mily borzaszsó egy-
kedvűség és könnyelműséggel veszik föl és terjesztik az 
úgynevezett „bourgeoisMapok, — melyekhez pedig a kath. 
lapokon kivül úgyszólván az egész sajtó-irodalom tartozik 
— a socialistieus és communisticus elvekot ; részben azért, 
mert magok is ezen elveket vallják, részben pedig azért, 
mert félnek a fölizgatott népet komolyan feddeni, de részint 
még azért is, mivel ők magok sincsenek tisztában — hol és 
hogyan kellene kezdeni, miután a józanabb princípiumok 
alapja vagy rég kisikamlott lábaik alól, vagy pedig — ami 
még inkább vádolja a kormány atheista iskoláit — soha 
nem is birtak ilyennel. Igy tehát a „bourgeoisie" tanács 
nélkül kétségesen nézi az általa nagygyá nevelt s előtte most 
magasan fölemelkedő s hajmeresztő monstrumot, mely őt 
már-már elnyeléssel fenyegeti ; de mit tegyen saját roszul 
nevelt szülöttével ? javitani — miután maga sem jó — nem 
tud, tehát neveli, illetőleg neveletleniti tovább ; mert hogy 
onnan kérne segélyt, honnan egyedül kaphatna, ahhoz a 
„bourgeoisie"-nak sem kedve, sem belátása, de még kevesebb 
az önmagát legyőzni tudó lelki ereje. Néhánya, söt azt lehet 
mondani — a legnagyobb része e ,népnevelőknek' legalább 
halála óráján még is annyira megtörődik, hogy nem szé-
gyenei a kereszthez mászni, de sőt vannak olyanok is, kik 
előbb elhagyják a hamis utat ; de ez még mind igen kevés, 
úgyszólván semmi, ha tekintetbe veszszük, hogy a nép, a 
tömeg azért még is meg marad a régiben, folytatja elkese-
redett támadásait az egyház ollen, mig végre vak dühében 
maga magát föl nem emészti. 

Párisban az irók két részre oszoltak ; az egyik fele-
kezet „Société de gens de lettres", a másik pedig „Société 
des auteurs dramatiques"-nek nevezi magát. Mind a két 
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stárulat igen közel kapcsolatban áll egymással, miután igen 
sok tagja az egyik társulatnak egyszersmind tagja a másik-
nak is, és a mi a fő : közös czélra, az olvasóközönség kizsák-
mányolására törekszenek mind a ketten ; s ugyanazért, hogy 
valaki a társulatba fölvétessék, nom kivántatik egyéb, mint 
hogy tákoljon össze néhány ivet, s tállalja oda a közönség-
nek. Tartalma, iránya, belbecse nem esik kérdés alá ; ő ele-
get tett saját irói és a társulat követelményének, s igényt 
tar t rá, hogy általa fölvétessék. 

Ily férfiak kezében van jelenleg Francziaországnak 
úgyszólván egész liberális sajtója ; kik egymás tekintélyét 
csak is kölcsönös magasztalások- és dicsérgetésekkel birják 
föntartani; s mint zárt körű testület, nagy nyomást gyako-
rolnak a színigazgatók- és kiadókra is. 

Magától érthető, hogy ezen emberek magokat mind 
meg annyi népnevelőknek és erkölcs-szónokoknak tekintik, 
kiktől tehát joggal elvárja az ember, hogy mint ilyenek jó 
magaviselet és erkölcsös életmód által ki is tűnjenek. E he-
lyett azonban úgyszólván egy társulat tagjai sem viselik 
magokat oly illetlenül a közgyűléseken, mint épen a Société 
des gens de lettres emberei ; rendes tárgyát képezik ezek 
összejövetelének a leghaszontalanabb személyeskedések, dü-
hös irigykedést lehelő czivakodások és veszekedések, melyek 
nem ri tkán, sőt legtöbbnyire ténykedések — alias — ütle-
gelésekkel végződnek, szóval : csúfolják, gyalázzák, pofoz-
zák és döngetik egymást a szó szoros értelmében, mintha 
mind meg annyi csavargók- és csirkefogókból alakult volna 
a par excellence ,gens de lettres' társulata ; és ez eljárásukat 
más nap még ama páratlan szemtelenséggel is tetézik, hogy 
a történteket lapjaikban a legnagyobb hűséggel olvasóik 
elé terjesztik. 

Ezek aztán irodalmi férfiak ! Ezek nevelik a népet : 
gyönyörű példáikkal s [lapjaikban közzé tett méreghatásu 
radicalistico-democraticus és socialistico-atheisticus elve-
ikkel ! 

E lapok közé a „Lanternc"-nén kivül különö-
sen tartoznak még a „Réveil," „la Démocratie," „le 
Courrier de 1' Intérieur" és „Barbare," mely utóbbi szerint 
még maga Robespierre is tul mérsékelt volt ; továbbá a „la 
Cigale," mely ugy szólván minden emberi méltóságból ki-
vetkőzve programmját, melyből azonban a legvadabb ki-
fejezésekot csak pontokkal jeleljük — a következőleg szer-
kesztette : 

„A nemzetközi munkásegyleteknek, — ezen egyletek 
orgánumává adja ki magát — valamint minden más socia-
listicus társulatnak egyedüli főczélja : az élősdiek és a pá-
r iák kiküszöbölése. . . . De van-e oly élősdi, kit azzal (a 
kath. pappal) lehetne összehasonlitani, ki a hazugság fegy-
verével rabolja el a szegények és özvegyek filléreit ? De hol 
van továbbá nyomorultabb paria, a keresztény-páriánál ? . . 
Isten és Krisztus voltak minden időben a tőke védbástyái 
s egyszersmind legelkeseredettebb ellenségei a munkás osz-
tálynak. Isten és Krisztus okai, hogy a nép még mindig rab-
bilincsekben nyög. Miután ugyan is a népet hazug remény-
nyel és képzelot-szülte paradicsommal elbolonditották — 
egyszersmind rábir ták, hogy a föld szenvedéseit ellenállás 
nélkül, sőt örömmel elviselje. . . . Csak ha minden hitet el-
söpörtünk, midőn minden valamint keresztény ugy más hit-

fogalmat kiirtottunk : fogjuk a politico-socialisticus idealist' 
melyre egyedül törekszünk, elérhetni. Jézus pedig meny-
nyoi birodalmát, ezen a proletariusok mézesmadzagát, tartsa 
meg magának. . . . Mi egyedül az emberiségben, ezen a hit 
ezredéves áldozatában hiszünk. Mi saját legszentebb kötel-
meinknek lennénk árulóivá, ha csak pillanatra állapodnánk 
is meg a szörnyek üldözésében, kik az emberiséget nyomor-
gatni mindekkorig meg nem szűntek." . . . Ezek az utolsó 
brüsseli congressus elvei. Irtóháboru Isten és Krisztus ellen, 
irtó-háboru az ég és föld despotáinak! Ez a nagy keresztes-
hadnak harczriadója." 

Ily szellemű, ily egyoldalú otromba s istentelen irányú 
a franczia — különösen a nép- és féltudósoknak szánt — 
lapok legnagyobb része ; mihez, ha még meggondoljuk, hogy 
e nem annyira ponyva-, mint inkább ördögi irodalom nem 
csak hogy örvend a legjobb keletnek, hanem mint a már 
többször emii tett „Lanterne" még a betiltás után is 100, sőt 
120 ezer példányban csempésztetik be Francziaországba, s 
olvastatik mindenki által a legnagyobb mohósággal — mon-
dom, ha ezt meggondoljuk, lehetetlen, hogy közel fejünk 
fölött ne lássuk az önterhök miatt már már szakadozó vi-
har-telt fellegeket. Valóban jelek és csodák mutatkoznak 
mindenütt a politikai és társadalmi élet égboltozatán, me-
lyeket csak vagy azok nem látnak, k ik rég elvesztették lel-
ki-szemők-világát, vagy pedig kiknek kötelességök volna 
ugyan, de gyöngeségből, tehetlenség- szóval bármely okból, 
elég sajnos, látni nem akarnak. 

A hirlapokra nézve még a következőket jegyezzük 
meg. 

Rochefort, a Lantorne-k,Diogenes'név alá rejtőzött szer-
kesztője, közelebbről megtekintve nem hasonlit annyira az 
ó-kori ,lámpásos-emberhez,' mint inkább a bögölyhöz, me-
lyet ha százszor elhajtunk a ló nyakáról, százegyedikszer 
ismét vissza száll, és ú j ra szivja a szegény pára vérét. Igaz 
ugyan, a bögöly utálatos állat, de ravasz é3 tud röpülni is. 
Az ostorcsapások, melyek által elűzetik, magát a szegény 
lovat találják, és igy csak ennek fájdalmát kettőztetik. 

Rochefort magában véve az irodalom terén soha sem 
is vált volna hiressé, lia a körülmények őt azzá nem teszik. 
Vannak találó s szúró ötletei, de irálya rosz. Semmi sem 
szent előtte, sőt a császár sem az egyedüli, kit sárral do-
bál. Ama nézetet, melynél fogva az egész társadalom erköl-
csileg megrothadt, saját példájával látszik legvilágosabban 
bebizonyítani. 

Magát a lapot illetőleg itt csak a 13-ik számot említ-
j ü k mint olyant, mely mielőbb szétküldotett volna, a „Lan-
terne" teljes betiltását vonta maga után. 

Rochefort ugyanis o számban Napoleont in effigie egye-
nesen az akasztófára függesztette, miután t. i. lapja borité-
kán az ,L. N. ' betűt a ,Lanterne' szóban, egymásba font kö-
telekkel ugy a lámpafára húzta, hogy az első tekintetre ki-
tűnt, miszerint azt aka r ja mondani : „A lámpafára L.(ouis) 
N.(apoleon)nal !" 

E tett képezi Rochefort főérdemét, melyért a naphő-
sévé avattatott . Az u j Diogenes lámpásának kioltása nagy 
esemény volt a parisiak előtt. Róla beszéltek a tuileriákban, 
róla a miniszterek bureaux-iban, a delnők boudoirs-jaiban, 
a kávéházakban, a boulevardokban — szóval mindenütt 
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folyton csak Rochefort nevét lehetett hallani. . . . Lapja 
ugyan egyszer s mindenkorra confiscáltatott ; ö maga is 
nyomoztatott ; de fatalis dolog az az oroszlányra nézve, ha 
nem rösteli karmait a kis egérre kinyújtani, hogy össze 
zúzza, és ha az egerecsko még is megszabadul. Igy történt 
az uj Diogenessel is. Es most lapja, minden rendszabályok 
daczára — jóllehet csupán becsempészve: de még is min-
denki által a legnagyobb mohósággal olvastatik. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Ö es. k. ap. Felsége a sz. Péterről nevezett bodrog-monostori cz. 

apátságot B e I h á z y Imre körmöczbányai plebanus és sz. széki ülnöknek 
méltóztatott díjmentesen adományozni. 

LONDON. 1869 marczius 1-je örökre nevezetes nap 
maradand Angolországra nézve, és a parlamenti évkönyv 
egyik legemlékezetesebb lapját képezendi. E napon terjesz-
tette ugyanis Gladstone az alsó ház elé ama törvényjavas-
latot, melynek czélja Irland vallási elnyomatását meg-
szüntetni. 

A feladat igen nehéz és oly sok érdekbe ütköző volt, 
hogy már is híresztelték, miszerint Gladstone visszariadt 
annak nagyságától s a helyett, hogy általános az egészre 
kiterjedő javaslatot nyújtana be, csak egyes részleges javí-
tásokkal fogja beérni. E mende-mondákat fényesen megczá-
folta marczius elseje ; s minden, ki a javaslatot hallotta 
vagy olvasta meg van lep31ve azon hatályos és egyszerű 
megoldás által, melyet a javaslat előad. A politikusok és 
írók, kik a kielégitő megoldás iránt kétségeskedtek, nem 
vették eléggé számba ezen államférfiú lángeszét és igazsá-
gos lelkületét. Gladstonnak a nemzeti igazságszolgáltatás 
egy nagy tényét kelle valósítania s ő azt becsületesen akará 
teljesíteni. Ez az, a mi feladata megoldását annyira könnyité 
és egyszerüsité, hogy a Disraeli pártiak, kik Irland elnyo-
matása- és aprotestantismus uralkodásától vannak elfogulva, 
magok sem tartózkodhatnak ineglepotésöket és csodálkozá-
sukat nyilvánitani. 

Oly nagy volt a kivánesiság hallani a miniszteri ja-
vaslatot, hogy az ellenzék nem bátorkodott meddő vitatko-
zások által hátráltatni annak részleges előadatását. Egyetlen 
ülés elég volt reá, hogy elfogadtassák az indítvány, mely az 
irlandi egyház beszüntetését foglalja magában, s mely egy 
erre vonatkozó bilinek kiállítását és ennek első felolvasását 
határozza. A királyné, hogy a ministerium feladatán köny-
nyitsen, tudtára adta az alsó háznak, miszerint az érsekek 
püspökök- és egyéb egyházi méltóságbeliek kinevezésére 
való jogáról, melytől annak értelmében elesik, — önkint le-
mond. Ekkint az e végre ő felségéhez intézendő felirat ideje 
is megtakarittatván, lehetségessé lőn, hogy Gladstone azon-
nal előterjesztheté törvényjavaslatát. 

Egy egyetlen bili rendbehozza mind azon kérdéseket, 
melyek a hivatalos egyház eltörlésével kapcsolatban vannak 
u. m. a javadalmak visszavételét, a maynoothi kath. semi-
narium és a presbyterianusok évi járadéka szabályozását. 
Azonkivül még egy szép összegről intézkedik, mely mindezen 
érdekek kielégittetése után az állam rendelkezésére fen-
ni arad. 

A bili azonnal törvénynyé válandik, mihelyt az abban 
foglalt intézkedések adoptáltatnak ; de csak 1871 jan. 1-től 
kezdve fog teljes hatályba lépni. A bili elfogadása és élet-
beléptetése közé tehát mintegy 15—18 havi átmeneti időköz 
esik ; mely a végre adatott az irlandi államegyháznak, hogy 
ez alatt az uj viszonyok szerint rendezkedhessék. Ezen idő-
közben szabadon hihatja egybe az egyháziakat és világia-
kat , hogy tanácskozzék és mint független testület tetszése 
szerint megalakuljon és szervezkedjék. A netán megürülő 
egyházi méltóságokat ugyan, ezen idő alatt, még a királyné 
adományozza ; de csak a püspökök előterjesztése szerint s a 
nélkül, hogy a kinevezettek javadalmaik ezutáni kárpót-
lására igényt tarthatnának. 

1871 január 1-től kezdve az egyház és állam közötti 
hivatalos viszony megszűnik. Az egyház elesik minden az 
állam részéről élvezett előjogaitól és nem tarthat igényt a 
javadalmakra vagy bármely más anyagi élvezetre, melyben 
eddig részesült. Püspökei nem fognak többé a lordok ka-
marájában helyt foglalni, székeik elvesztik állami érvényü-
ket, és a praelatusok mindennemű eddigi hivatalos jelentő-
ségüket. Irland anglikán egyháza ugyanazon színvonalra 
nyomatik le annak többi confessioival és nem lesz többé, a 
mi volt, a hatalmas, tekintélyes állam-egyház. 

Az egyházi javakat , melyeket felületesen véve, legalább 
400 millió frankra tehetni, az állam fogja kezelni egy bizott-
ság által, melynek tagjait a parlament jeleli ki és kik a tör-
vény szövegében névszerint is elősoroltatnak. E bizottság 
fogja eszközölni a fizetéseket és a mennyire a rendes könyv-
vezetési „haben — und soll" engedi, tartozik minden törvé-
nyes igényeknek eleget tenni. Az egyháziak az őket megil-
lető dijakat és ha visszalépnek, nyugdijaikat tőle fogják 
húzni. A székesegyházak és egyéb templomoknál valamint 
a különféle egyházi hivataloknál alkalmazott laicusok illő 
kárpótlást nyernek stb. A bill o tekintetben igen bőkezüleg 
intézkedik. 

A maynoothi seminarium évi 650 ezer franknyi tartós 
dija beállittatván az ezen kamatoknak megfelelő tőke fog 
tulajdonául adatni s azon felül mintegy 500 ezer frank, egy-
szer mindenkorra, melyeket Gladston, mint a nevezett semi-
narium által építkezési költségek fejében felvett kölcsön 
törlesztésére szolgáló összeget külön indítványba hozott. A 
presbyterianusok, kik évi 1.250,000 frankot húznak, szint-
ezen elv szerint kárpótoltatnak. Ehhez képest a maynoothi 
semináriumnak 9—10 millió, a különféle presbyterianus 
községeknek pedig mintegy 19—20 milliónyi tőke fog ren-
delkezésül adatni. 

Az anglikán egyház, a személyeknek kijutó kárpót-
lásokon kivül, megtartja teljes tulajdonjogát mind azon do-
nátiókra nézve, melyek javára 1660 óta tétettek. Ezenado-
mányzások, melyek a liquidáló bizottság aprólékos vizsgá-
latának tárgyát képezendik 12—13 millió frankra tehetők. 
Ezenfelül birtokában marad az összes épületeknek, melyek 
jelenleg az anglikán cultusnak szentelvék, de ugy, hogy 
azok fentartási költségeit sajátjából tartozik viselni. Csupán 
12 monumentális és müépitészeti tekintetben kitűnő egyház-
nak jó ka rban tartását fogja a kormány maga költségein esz-
közölni. Az előbbiek közül kétségkivül igen számos épület 
el fog hagyatni sőt leromboltatni, hogy legalább az anyag 
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értékesíttessék, miután az anglikánok nagyon csekély száma 
nem birná el azok fentartási költségeit. Az utóbbiakra nézve 
pedig a művészi tekintet nem látszik nekünk elég fontos in-
dokoknak arra, hogy országos költségen gondoztassanak. 
Következetesb lenne az összes cultusépületek fentartási ter-
hét azokra bizni, kik azokat használják. Igazságosabb lett 
volna az építészet e remekeit azoknak adni át, k ik azokat 
egykoron emelték. E müvek katholikus emlékek. Ugyanis 
túlságosan terjedelmesek ezen kathedrálisok a csekély szá-
mú anglikánoknak; mialatt a nagyszámú katholikusok 
szentegyházai szinte mindenütt elégtelenek a hivők befogad-
hatására. Vagy ha már azokat eredeti tulajdonosaiknak 
mind visszaadni nem a k a r t á k ; méltányos lett volna, hogy 
legalább egyik-másikát bocsátották volna azon cultus hasz-
nálatára, mely Er in régi dicsősége emlékeinek képviselője. 
Egyébiránt reméljük, hogy e pontra nézve Gladston mun-
kálata még javíttatni fog, vagy legalább, hogy a jövő fogja 
kijavítani azt, a mi a jelen körülmények között kivihetlen-
nek tetszik. 

A föld-birtokok, melyek eddig az államegyház hasz-
nálatában voltak részletenkint eladatnak, a vevőknek a fize-
tési részletekre nézve előnyös határidők fogván megállapit-
tattani. Minthogy pedig az eladandó földek értéke 3/4 részben 
hypothekául elfogadtatik s a befizetés csak mintegy 23 év 
folytán történik : az anglikán egyház ezek egy részét magá-
hoz válthatja ; legnagyobb részben mégis a jelenlegi farme-
rek kezére kerülnek, minthogy ezek a többi vevők előtt el-
sőséggel birnak. 

Ezek főbb vonalaiban Gladston javaslatának részletei. 
A tárgyalás folytában talán egy pár javítás még fog ra j ta 
eszközöltetni ; de egészben véve már is mondhatjuk, hogy 
ez kielégítő megoldását nyúj t j a az i r landi egyházi viszo-
n y o k n a k ; és el kell ismernünk, hogy a jeles államférfiú meg-
felelt azon bizalomnak, melyet multévi ígéretéhez kötöt tünk. 

A liquidáló bizottság, melynek tagjai száma még nincs 
meghatározva, 10 évre kap felhatalmazást, mint a mely idő 
elégséges az ügynek teljes rendbehozatalára. A 400 millió t 
meghaladó egyházi vagyonérték következőleg alkalmaztatik. 
1. Egyházi dignitariusoknak élethosszig-

lani di jakra 122.500,000 frc. 
2. Közpapoknak ugyan e czélra . . . 20.000,000 „ 
3. Patronatusi jog megváltására . . . 7.500,000 „ 
4. Magán donátiok megtérítésére . . 12.500,000 „ 
5. Világi hivatalnokok kielégítésére . . 22.500,0 00 „ 
6. Építkezési költségek megtérítésére . 6.250,000 „ 
7. A maynoothi seminarium és a presbyte-

rianusok számára 27.500,000 „ 
Összesen 218.500,000 frc. 

A még fenmaradt közel 200 millo fölösleg hova fordí-
tásának eldöntése is elég kényes természetű volt ; s az ez 
iránti vélemények százfelé ágaztak. Egyikök szegények di-
jazására kívánta szánni ; mások irlandi vasutakra, vagy 
utak építésére; földek javí tására stb. Gladston itt is elta-
lálta az igazat. Ugy találta, hogy ez összegnek Irland nyo-
mora enyhitésére kell fordíttatnia. Javaslatában tehát azt 
ajánlja, hogy kórházak, szegényházak, vak siketnéma-inté-
zetok, tébolydák stb. felállítására forditassék. Ez csakugyan 
a legméltányosabb módja is a visszatérítésnek, hogy midőn 

az államegyház Irlandból eltűnik : a szegényeknek, betegek s 
nyomorékoknak nyujtassék legelsőbben lehető s< gitség. 
Kölönben is a javaslat e pontja teljesen egyező az irlandi 
kath.püspöki kar óhajtásával,melynek az 1857-ki feliratában 
kifejezést adott, midőn az államegyház eltöröltetését és ja-
vainak elvonatását kérvényezvén, többi közt igy szól : a 
törvényhozás e javaka t az ország nyomorainak enyhitésére 
forditandván csak azon czélt fogja valósitani, a melyre e 
javak eredetileg adományoztattak és katholikus időkben 
alkalmaztattak. Az összeg ugyan korántsem elégséges Irland 
könyeinek beszáritására. De egyelőre elég, hogy az elv fel 
van állítva. Azon méltányos érzület, mely e bilit sugalta, 
idővel többre is rásegitend bennünket. 

Azon napon, midőn e javaslat törvénynyé leend, Anglia 
a restitutionak, vallási, politikai és társadalmi tekintetben 
egy oly fontos és nemes elhatározásnak müvét valósítja, 
melynél dicsőbbre a reforinátio ideje óta, évlapjaiban nem 
akadunk. 

K E L E T - I N D I A . Batut jézustársasági atya, Madurá-
ban missionárius, következőleg írja le a pogány hinduk 
közötti hitterjesztés módját : 

Délnyugatra Madurától egész a Ghattok lánczolatáig 
tág vidék terül el, mely az „orzók országának" neveztetik, 
mert e kaszt egykoron e vidéken királyságot alkotott s 
jelenleg is a népesség nagyobb részét képezi. Emberemlé-
kezet óta nem volt itt még katholikus missionárius, s ugy 
látszik, hogy társaságunk atyái, k ik régente a madurai 
missiot alapították és igen messzire kiterjesztették, sem 
hatoltak ide be. Legalább sem leveleikben sem e vidék em-
lékeiben nem akadunk annak nyomára. 

A hogy Laborthére atya Madurában helyettesithetett, 
legott kezembe vettem vándorbotomat s egyenesen e bálvá-
nyozó nép felé tartottam. Ime ezen utam leírása. Amint va-
lamely helységhez érek, valamely árnyékos fa alatt letele-
pedem s mig két apró szolgám valamiféle ebédet készit 
gyékényemen elhelyezkedem és kissé kinyugszom magam. 
Ruházatom, hosszú szakállam, európai arczom csakhamar 
számos kiváncsit csal elő, kik félénken, bizonyos távolságra 
közelednek felém. De megszólításomra mind közelebb jönek, 
neki bátorodnak s rövid idő alatt meglehetős számú hallga-
tóság által látom magam környezve ; melynek azután be-
szélhetek a mennyit csak birok, s mely elhallgat a meddig 
csak akarom. Hallgatóságom tiszteletteljesen, kar ja ika t ke-
resztbetartva és állva soha félbe nem szakit, ha csak nem, 
hogy helyeslését nyilvánítsa. A bátrabbak kérdéseimre is 
felelnek, de mindig röviden és udvariasan. Ha elvégeztem 
beszédemet, elbocsátom őket. Ezután az egy-kétkatechista , 
milyeneket mindig magammal viszek, bizalmasabban ma-
gyarázgat ja nekik a mondottakat. Az első látogatókat azután 
mások is követik s igy az egész délelőtt folytonos beszél-
getésben telik el. 

Délután a községi előkelők is meglátogatnak, de kissé 
ünnepélyesb módon. Legelőbb is egy küldött sompolyog in-
cognito katechistámhoz és besúgja neki, hogy a nagyok 
óhaj t ják az idegen suámit látni. A katechista az üzenetet 
tudtomra adja. Mire beegyezésemet nyilvánítván : a küldött 
csakhamar ismét eltűnik. Kevéssel azután egy komoly cso-



port közeledik ; — néha zene kiséretében, legtöbbnyire 
azonban csendben. A főnök középen lépdel ; kezében réz-
edény, bétel levelekkel, banangyümölcs- és czukorral meg-
töltve. Magamra veszem felöltőmet, felteszem fövegemet és 
szalmateritőmön komolyan elhelyezkedve várakozom. Kö-
zelembe érkezvén, a főnök oly közel a hogy csak lehet, le-
teszi lábaimhoz a rézedényt és mindnj ájan kezeiket fejők 
fölé emelve csendben üdvözölnek. Ezután megszólamlok : 
Minden jó rendben van-e önöknél ? Mire a főnök, kezét elébb 
tiszteletteljesen szájához illesztve, felel : a suami jóvoltából 
és kegyességéből minden rendben van. S egy pár szokásos 
kérdés után a társalgást a vallási térre vezetem. Beszédemet 
és érveléseimet nem egy tökéletesen képes követni. Kérdé-
sekre ri tkán merészkednek ; de ha én kérdezem őket, nyilt 

elfogulatlansággal felelnek ; — és soha a legcsekélyebb fel-
háborodás vagy bosszúság jelét sem mutatják, még akkor 
sem, ha bálvány tiszteletük legkényesebb pontjai t érintem. 
H a látom, hogy ideje a társalgásnak véget vetni : kijelentem, 
hogy visszavonulhatnak. 

Ekkor katechistám előveszi a rézedényt és félre int-
vén őket kiosztja köztük bétel-leveleket s a gyermeksereg 
közt a czukoradományt, mely után azonban gyakran egy 
egy komoly férfi is k inyúj t ja kezét. A kiosztás megtörtén-
vén ezer kér désekkel ostromolják a katechistát , melyeke* 
előttem csupa tiszteletből tenni nem bátorkodtak : Honnét 
jő ? mily ország, — mily kasztból való suámi ? van-e atyja? 

anyja, testvérei? feleséges-e? mióta van országunkban? 
mivel táplálkozik stb ? 

Ha másnapra is maradok, estve a szent miséhez te-
szünk előkészületeket, hogy azt jókor, mielőtt a kíváncsiak-
tól meglátogattatnám,elvégezhessem. Egy tamariskok ágaira 
alkalmazott függöny a szentélyt képezvén felállítom hord-
ható oltáromat. Azután máshova távozunk és körölbelül 
szintúgy teszünk mint itt. 

E szives fogadtatásból és a pogányok rokonszenvéből 
talán azok tömeges megtérésére vagyunk hajlandók követ-
keztetést vonni ? A dolog nem oly könnyen megy ; s kivált 
itt tapasztalja a hitküldér, mennyire elégtelen az emberi 
törekvés és mily igen szükséges a fensőbb hatás. Az első és 
gyakran sok utóbbi látogatás nem eredményez egyebet, mint 
hogy a kereszténységet megismertese, s a katechisták mind 
jobban és bizalmasabban fogadtatnak. Csak később akad 
egy-egy kiválasztott, ki szemeit megnyit ja az igazság előtt. 
Igy történt, hogy mintegy három évi hitküldérségem ideje 
alatt a jó Isten megáldván működésemet vándor utaimon 
mintegy 800 pogányt keresztelhettem meg ; sőt különféle 
helyeken hat kunyhó szentegyházat is állitottam fel, melyek 
mintegy központul szolgálnak az itteni keresztények va-
sárnapi gyülekezeteinek. Ezen imahelyek egyszersmind 
szállásom midőn e helyeket meglátogatom, és melyeknél a 
szent misét végezve hitoktatásaimat folytatom és a többi 
pogányokkal is érintkezem. Mielőtt e kis szentegyházakat 
felállítottam volna, mindazokat, kik megkereszteltetni kí-
vántak, kénytelen voltam Madurába rendelni, hogy ott a 
szükségeseket megtanulják — a mi igen terhes és körül-
ményes volt. Ha az ima kiváltkép szükséges, az anyagiak 
sem nélkülözhetők. Ime mire van e tekintetben szükségünk 
midőn a pogányok megtérésének eszközléséről van szó. A 

megtérések rendesen családok szerint történnek. Midőn tehát 
valamely család keresztelésre jelentkezik, mindenekelőtt 
szükség, hogy annak tagjai a legszükségesbekre oktattas-
sanak u. m. hogy megtanulják a keresztvetést, a miatyánkot, 
üdvözletet, hiszekegyet és a tízparancsolatokat. Mindezek-
nek érteményét is csak ki kell előttük fejteni, azután ismé-
telten emlézni, s a káté rövid foglalatját megismertetni. 
Azonban reggtől estig szakadatlanul csak nem lehetvén őket 
szellemileg ekkint foglalkodtatni, sem pedig mindezeket sa-
j á t lakhelyökön eszközölni : kell hogy a legközelebbi missio-
állomásra rendeljük be őket és itt legalább is egy hétig ma-
rasztal juk. De katechuménjeink legalább is kilencz tized-
része igen szegény : az egész idő alatt tehát, mig csak okta-
tásuk tart , magunknak kell őket tartanunk, táplálnunk. 
Azonfelül többnyire csak valamiféle rongyba vannak bur-
kolva : illő-e hogy ily ruházatban vezessük őket a kereszt-
ség szentségéhez ? Tehát ruháznunk is kell őket — igaz 
csak durva vászonnal, — de ezt is saját pénzünkön kell 
vennünk. 

Katechumenjeink, oktatva és megkeresztelve, boldog-
sággal ragyogó arczczal térnek vissza falvaikba. Csakhamar 
egy u j katechumén-karaván érkezik ugyanazon helységből. 
Urunk ugyanis az evangéliumot kovászhoz hasonlitá, mely 
az egész tésztát áthat ja . Az ujonkeresztoltek rokonai s ba-
rá t ja i elcsodálkozva a változáson, mely ra j tok véghezment 
s mindazokon, miket tőlök hallanak: szinte elhatározzák 
magokat s egymásután jönek. Egy kis keresztény község 
létesül, melynek szentegyházra, — valamiféle imahelyre, a 
hova gyülekezhessenek van szüksége. De a hitküldéqnek is 
meg kell őket koronkint látogatnia, még pedig katechisták 
kiséretében, mint a kik nélkül a térités müvét eme pogány, 
elvadult nép között eszközölni teljes lehetetlenség, mert ök 
közeledhetnek csak bizalmasan hozzájok, ők magyarázzák 
meg nekik a hallottakat, s vésik be emlékezetükbe ; — ők 
já r ják be a szerte vidéket, — szóval nélkülözhetlenek. Ezek 
és a missionárius számára is kell hogy legyen hova száll-
hassanak és a miből eltartassanak. A segély, melyet a hit-
terjesztő társulattól kapnak , csak a missionárius személyé-
re, a bennszülöttek collegiumának fentartására, az isko-
lákra és nagyobb szentegyházak építésére adatik és mére-
tik ki. Vajmi kívánatos volna, hogy ezen első és legnélkü-
lözhetlenebb szükségokre is gond fordíttatnék ! 

IRODALOM. 
„Grundriss der Einleitung in das Neue Testament von dr. 
Joseph L a n g e n , or d. Professor der katholischen Theologie 
an der Universität zu Bonn. Freiburg (im Breisgau), Her-

der'sche Verlags-handlung. 1868." 
(Folyt.) 

Az is megjegyzésre méltó, mit a t. szerző az „Einlei-
tungswissenschaft in das N. T ." viszonyára nézve egyéb 
tudományokkal szemben mond. — Ime idézzük tehát a t. 
sz. szavait : 

„Sie (die Einleitungsw. vom N. T.) ist also von den 
übrigen Hülfswissenschaften der Exegese, von der Philolo-
gie, Hermeneutik und Kritik, Chronologie und Geschichte, 
Geographie und Archaeologie, endlich der Theologie des 
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N. T. zu trennen." — Mely álláskijelölés annyival fontosabb-
és indokoltabbnak látszik, minthogy arra nézve ujabban is 
ellentétes nézetekkel találkozhatni. — Igy nem oly rég ideje 
annak, hogy egy különben jóra való hasontartalmu iratban, 
melyet, leplezetlenül mondjuk ki, igazságtalanság nélkül 
nem lehet mellőzni (t. i. „Introductio iuc. Scriptorum — 
auctore T. J . Lamy. Mechlin. Dessain 2. partes. 1866. 
1867."), — igénytelen nézetünk szerint nincs e tan helyesen 
előmutatva ugy sem, mint alkatrésze a szentírás értelmezé-
sére szolgáló tanulmányoknak, ugy sem, mint viszonylag 
önálló tudomány. 

A tudomány literatúrájának szintérbe léptetésénél rö-
videden ugyan, de fölötte sokat mondólag já r el a t. szerző-
Miután ugyanis annak eredetét és mibenlétét a kath. egy-
ház hajnalkorában, és azontúl, midőn egy sz. Irén (+ 202) 
lyoni püspök, Tertullian (f 220), alex. Kelemen (f 220), 
Origenes (f 253), alex. Dénes (+ 265) és az ő példájokra a 
későbbi idők atyái és egyháztanitói az apostoloktól és ezek 
tanítványaitól, vagyis az egykorú kathol. ker. egyháztól 
szóval közölt irányadó elveket, pontokat hátrahagyott ira-
taikban inkább csak följegyezték, az utódák által beható 
vizsgálódás és tanulmányozás után főihasználandó anyagul 
lerakták, mintsem hogy rendszereznék és, mint mondani 
szokás „iuxta regulás artis" egybeállították volna, jelezé ; 
folytatólag kimutatja, miszerint az igazi „Einleitungswis-
senschaft zum N. T." megállapítása, bevégzettsége csak 
későbbi korban eszközöltetett. Ez okra nézve, nem feledi 
észre venni, hogy, noha hálás szívvel tartozik az ujabb idő 
a roppant kitartásu hittudoósok, névszerint a szentírás ér-
telmezése körül egész életén át lángelmüleg búvárkodott — 
sz. Jeromosnak és egynél több ez érdemben is ragyogó ké-
szültségü úttörőnek, kik az isteni kinyilatkoztatásnak ezen. 
becses forrásából az igaz; ágokat oly megragadólag fejték 
vala k i ; mégis a tulajdonértelmü „Einleitungswissen-
schaft"-ot megállapítottan — a Jézus Krisztus egyháza lé-
tesítésétől hosszabb idő leforgása után kell keresnünk. 

Adván már igy a t. sz. tárgyának fogalmát, valamint 
föltüntetvén általában azokat, a kik oly sok érdemet sze-
reztek e tudomány körül, rendkívüli tudománykészlettel 
egész életüket és az égiekért hőn verő szivöket szentírási 
búvárkodásoknak szentelék, és neki kiváltképen e mun-
kálatának kifejtésében nagy segedelmére valának: hozzá-
fog a „különös rész" tárgyához, szemmel tartván azon egy-
másutánt, mely szerint az újszövetségi szentirat könyvei is 
osztályoztatnak. — Ugyanis az újszövetségi szent könyvek 
épen ugy, mint az ószövetségéi, tartalmuk szerint törté-
nelmi (historici), tan vagy didaktikai (doctrinales, didactici) 
és prófétai (prophetici) könyvekre oszthatók föl. 

(Foly. köv.) 

VEGYESEK. 
— O szentsége a pápa m. L i p o v n i c z k y I s t v á n 

k. kinevezett nváradi püspök úrhoz kegyteljes választ mél-

tóztatott intézni, melyben örömét fejezi ki, hogy ő mlga 
ezen főpásztori székre emeltetett. A főpásztor személyére 
vonatkozólag mondatik : „In eisdem Tuis litteris enitet 
egregia Tua erga nos et hanc apostolicam sedem pietas et 
observantia, eximium catholicae religionis Studium et Chri-
stiana humilitas, qua impulsus Te imparem tanto oneri 
sustinendo existimas, atque emni ex parte se prodit sacer-
dotatis zelus, quo omnes pastoralis muneris partes explore 
cupis, omnem Tuam spem in Deo unice collocans." 

— Pápa ő szentsége aranymiséjének örömnapján a 
hozzá való szeretet és ragaszkodás minden lehető nyilvánu-
lásban tört ki. A gazdag adományokon, föliratokon, albu-
mokon stb kivül a különféle egyletek, intézetek körükhöz 
mért ünnepélyes ovatiokat rendeztek. A m. k. egyetem va-
sárnap 10, A Szent-István és Sz.-László-Társulat 11 órakor 
tartott díszesebb isteni tiszteletet, melyen H a y n a 1 d Lajos 
ő exclja és m. K o v á c s Zsigmond pécsi püspök is jelen 
voltak. Délután a központi papnövendékek academiája nyúj-
tott élvezetet az egyházi és világi férfiakból álló számos 
hallgatóknak. A sz. Istvánról nevezett ősrégi esztergomi 
papnöveldében szintén szavalattal, örömzengzetekkel ülték 
meg a világünnepet, és kedves emléklombokat adtak ki IX . 
Pius életéből. A nagyszombati érseki főgymnasium dalár-
dája és zenekara april 10-én délutáni 6 órakor tartott szé-
pen rendezett akadémiát. Az esztergomi irodalmi egylet ré-
széről IX Pius élete adatott ki Z á d o r y János kellemesen 
vonzó tollából. Istené legyen a dicsőség ezen örömteljes 
napért ! 

— G r ö n d ö c s Benedek apát ö nsga könyvtárt rende-
zett uj-kigyósi hívei számára és 100 frtot tett lo alapitvány-
képen, hogy annak kamatjaiból is szereztessenek könyvek. 
Jótékony neve az élők könyvébe van írva ! 

— Gróf Schönburg a protestantismust elhagyva ka-
tholikus lett, a patronatusa alatt levő prot. községek most 
tiltakoznak ellene mint patrónus ellen, és egyházi ügyeiket, 
javaikat rendezni, kezelni is fogják. — Nálunk bizony na-
gyobb a türelem, active szintúgy mint passive. 

— A romai emporiumban föltalált márvány-oszlopok 
közül egy igen szép keletit a szent atya V i c a r i Herman 
freiburgi érsek siremlékeül szánt. Az örök üdvön kivül ez 
legszebb jntalma az elhunyt hősnek ! 

— B u i s s o n genfi expastor egy röpiratot adott ki , 
melyben azt vitatja, hogy a biblia tévedésekbe vezet és az 
erkölcstelenséget mozdítja elő. Ezt bebizonyítandó Lothnak, 
T hamar-, Bethsabenak stb. történelmére hivatkozik, és he-
lyesli azon módot, mely szerint a kath. iskolákban tanít-
tatik a biblia, mindezeknek tudniillik elhallgatásával. E 
miatt őt Paul orth. plébános vitatkozásra szólította föl, 
addig Godet hittanár igyekszik szintén egy röpiratban be-
bizonyítani az ószövetség szent jellegét. Buisson véleményét 
igen sokan osztják. 

— Pfalzból irják, hogy a neustadti várostanács elha-
tározta, miszerint temetés alkalmával a városon keresztül 
sem énekelni, sem imádkozni nem szabad. — Ha az ember 
majomtól származik, szentségek nélkül múlik ki, pap se 
szükséges már temetéséhez, legjobb lesz éjjel kivinni az 
undorító hullát, ekkor senkinek sem alkalmatlankodik. A 
humanismus nem sokára ezt is megteendi, az inhumánus 
élők iránti figyelemből. 

— A lefolyt esztendő alatt Bécsben con vertált 12 ; a 
protestantismusra eltért 46, a schismára 3, a mosaismusra 
visszament vagy fölvétetett 76 egyén. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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Magyarország herczegprimásának 
az ö s s z e s m a g y a r k a t h o l i k u s h i v e k 
n e v é b e n P á p a ő s z e n t s é g é h e z a r a n y -
m i s é j e a l k a l m á b ó l i n t é z e t t h ó d o l a t i 

f ö 1 i r a t a. 
Sanctissime Pater ! 

Quemadmodum raritate mirum ac illustre, ita 
magnitudine singulare DEI beneficium esse credi-
mus, redundáns in totam Ecclesiam Catholicam, quod 
quem Sacerdotem Magnum in SANCTITATE 
VESTRA Christianus orbis laetus adusque venera-
batur, EUNDEM Jubilarem etiam cernere possit ac 
salutare. 

Probe persuasi sumus BEATISSIME PATER 
vitám TUAM, quo illa est diuturnior, eo esse Eccle! 
siae Christi, cuius TU, bonis omnibus plaudentibus. 
vices in terris geris, utiliorem! t 

Ac idcirco toto corde gaudemus, quod DEUS 
ad ostendendas divitias gloriae suae longitudinem 
dierum tribuerit TIBI, cui, asperis his temporibus 
in sublimi PETRI Cathedra posito, certamen forte 
dedit, ut vinceres, nullis allisus scopulis, nullis tu-
mentium fluctuum tempestatibus obrutus, nullis ad-
versariorum laqueis irretitus, sed potius divinae 
dexterae fortitudine protectus. 

S a l v e i g i t u r , SANCTISSIME PATER! et 
fruere in plurimos annos venerandae senectutis glo-
ria, quae coelestis instar doni jam olim ab OMNI-
POTENTE DEO pietati adpromissa, nunc quoque 
dignitatis gloria pios coronat. 

C r u c e m TIBI offerimus : utpote sanctissimum 
et consolationis plenum Insigne ; certum munimen 
christiani pectoris ; non tantum passionis, sed et tri-
umphi symbol um. 

Quid etiam TIBI magis conveniret? quippe qui 
utrumque titulum gloriae nominis TUI junxisti. 

Tantum benigne fac, ut isthoc non solum fidei, 
sed etiam caritatis divinae signum, de TUO pectore 
refulgens, memoriale TIBI sit nostri quoque in TE 
amoris et filialis devotionis: in cujus vicem id unice 
ad TUOS prostrati pedes petimus, ut omnes, qui 
hanc C r u c e m, jubiláris gaudii testem, ovantes ob-
tulerunt, nempe f i d e l e s H u n g á r i á é C a t h o l i -
cos , ad sacrarium pectoris TUI admissos paternis 
TUIS affectibus inclusos retine semper. 

Strigonii die 30. Martii 1869. 
Offerentis Cleri fidelisque 

populi nomine 
filiorum minimus 

JOANNES SIMOR, m. p. 
Primas Hungáriáé et Archi-Eppus Strigoniensis. 

A nm. erdélyi püspök fölirata. 

B e a t i s s i m e P a t e r ! 

Etiam humillime subscriptus Transsylvaniensis Epi-
scopus cum obsequente clero et fideli populo peroptaret in 
eodem Sanctuario laudes Deo offerre, et votorum suorum 
precibus pro Tua diutissima incolumitate divinam Majesta-
tem exorare, in quo Sanctitas Tua jubilare secunditii Sacri-
ficium Deo immolabit ; verum quum Festum hoc jubilare 
Sanctitatis Tuae non tantum Urbis sit, sed etiam Orbis : ilia 
Dominica in hac cathedrali et aliis ducentis sex et viginti 
hujus dioecesis Ecclesiis pariter hostia laudis et placationis, 
cum exultatione et devotione cleri et plebis Deo immolabitur 
corde et animo Christo canentium gloriam in hac sacra Do-
minica boni Pastoris, cujus formám Sanctitas Tua per 50 
annos constanter expressit, et in summi Pontificatus Ca-
thedra stupefacto seculo nequam et bonis exultantibus 
praefert. 

Ut Pastor Aeternus gregem suum non deserat, sed 
per Tuae Beatitudinis pastoralem sapientiam et sollicitudi-
nem continua protectione custodiat, hoc cuncti tanquam 
mente et spiritu in Tua Solennitate praesentes atque sacra-
tissimi Solii Tui scabellis devotissimi advoluti Deum pre-
camur, precibus jungentes exile paupertatis nostrae munu-
sculum pro sublevandis afflictae ecclesiae necessitatibus apud 
nos collectum. 

Suscipe Sanctissime Domine hocce devotionis nostrae 
exiguum pignus, quod ex ista Transsylvaniensi provincia a 
dispersis inter numerosos acatholicos ovibus Tuis cum cae-
terorum Hungáriáé catholicorum donis ad beatos pedes Tuos 
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deponimus, nihil ardentius desiderantes, quam, ut no3 quoque 
benedictionis Tuae participes reddi mereamur 

Sanctitatis Tuae 
Albae-Carolinae 28-a Martii 1869. 

derotissimus filius. 

Michael Fogarassy m. p. 
cum clero et populo fideli. 

Kötelein es izgatás. 

Minden ujabb alakulással gyanakodás és féltékenység 
szokott szövetkezni. Az átalakulás ugyanis többnyire régi 
jogok vagy legalább igen megszokott viszonyok romjain 
történvén mindenkit nem elégithet ki, sem meg nem nyug-
tathat, söt, ha megelégedetlenséget nem, legalább balsejtel-
meket támaszt és mintegy akaratlanul is némi oppo3Ítiot 
idéz elő. 

Az átalakulás vezérei ezt jól tudván gyanusitanak 
minden lépést, minden tényt, mely az ujabb viszonyokkal 
teljes öszhangzatban nem látszik lenni. Előttük egyedüli, 
legfőbb kötelme mindenkinek meghajolni az alkotott szer-
vezet vagy rendszabály előtt és e kötelem oly föltétlen, 
hogy nem lehet magasb törvény, nézet és meggyőződés, 
melylyel összeütközhetnék és igy két kötelem közti válasz-
tás is merülhetne föl. Ha pedig ilyesmi történik, azonnal az 
izgatás bünlajstromába igtattatik. 

Mig valami csak mint törvényjavaslat szerénykedik, 
a mellette vagy ellene való fölszólalás teljesen jogos sőt 
szükséges is, és ha mindjárt tömörülések, fölhivások, buz« 
ebtás történik is ellene, hazafiúi és alkotmányos szempont-
ból az ily eljárásra a biin bélyegét sütni nem lehet ; ez által 
el volna itélve minden oppositio, melynek azonban, mig kellő 
korlátok közt mozog, hasznát aligha tagadhatja valaki, 
vagy legalább föltétlenül nem kárhoztathatja alkotmányos 
állami életben. 

Ha egyszer valamely törvény, a kisebbségnek termé-
szetesen nem tetsző, szentositve van : az állam és polgárok 
jóléte követeli, hogy az megtartassék. De a szentesítés által 
sem veszti el fulánkját, nem azt, mi magasabb érdekekbe 
ütközik, és mi miatt a kisebbség ellene volt; és igy a tör-
vény előtti meghajlás mellett az annak változtatására irány-
zott kérvényezésnek, alkotmányos eszközök fölhasználásá-
nak ut ja mindenkor szabad ; szabad annak, mi benne a 
magasabb érdekeket sérti, loyalis kimutatása, különösen 
pedig szabad annak, mi a törvényben kedvező, oly kieme-
lése és használása, mely a fensőbb érdeknek megfelel, ha 
mindjárt ez által még inkább kitűnnék az, mi a törvényben 
bár mily magasabb szempontból sértő vagy hátrányos. 

Ily körülmények közt a magasb érdekek megvédésé-
nek kötelmo szólal föl,és kénytelen is fölszólalni azok őreinek 
részéről és midőn ily alkotmányos jogukkal élnek, izgatás-
ról nem vádoltathatnak, hacsak az alkotmányos szervezet 
a kötelem fogalmát a szóval együtt ki nem akarja törülni 
becses szótárából. • j . • 

E szempontok tűnnek föl előttünk, valahányszor iz-
gatásról halljuk vádoltatni a kath. clerust azért, mivel ki-
mondja, hogy a jogaira hátrányos vagy eddigi ünnepeltehb 
viszonyait megrontó törvények, melyek előtt különben meg-

hajol, neki nem tetszhetnek, azok megszüntetését óhajtaná, 
azok életbeléptetésére való segédkezésben szerfölött nem 
buzgólkodik, és érvényesítése tárgyául csak azt szemeli ki 
belőle, mi reá nézve még kevesbbé súlyos van benne, a töb-
binek valósítását pedig ttiri és részvétel nélkül azon államra 
bízza, mely társadalmi szempontból szükségesnek, czélsze-
rünek tar tá azon törvényt hozni. 

Ily módon eleget tesz állampolgári kötelmének, ezen 
főiül azonban van még más kötelme is, melyet az egyház, 
hitbeli meggyőződés ró reá, és melyet az előbbinél kisebb 
becsünck, kevesbbé szentnek aligha fog valaki józanul 
tarthatni. 

Ezen kötelemérzet fényesen nyilatkozott a főpásztori 
körlevelekben, melyek ujabb törvényeinkre vonatkozólag 
eddig napfényre kerültek, és habár mindegyik kifejezte 
sajnálatát a hozott törvények fölött, azok ellen egyik sem 
izgatott, sőt békés szellemet tanúsított, lehetőleg hasznosí-
tani igyekezvén azt, mi a törvényben még némileg javára 
meghagyatott. 

Iskolatörvényeink szelleme ismeretes, czélja kétségbe-
vonhatlan ; mégis megengedik, hogy a felekezetbeli iskolák 
föntartathassanak vagy ujak alapíttathassanak ; az egyház 
e kedvezményt megragadja, érvényesíteni igyekszik, esz-
közökről gondoskodik; de mitsem törődik az állami iskolák 
szervezésével, bármily praegnantiával ecseteltetnek és irat-
nak körül a törvényben. Fogja-e ezt valaki neki rosz néven 
vehetni, az ekkép működő clerust izgatásról vagy a törvény 
iránti engedetlenségről vádolhatni ? Nincs nézpont, mely ily 
vádat igazolhatna. 

Győrnek lelkes főpapja a legelhatározottabb kifejezé-
sekkel utasította vissza a közös iskolákat híveihez intézett 
körlevelében, kiket egyszersmind a felekezeti iskolák fön-
tartására buzdit : „nem kell — úgymond — nekünk oly 
iskola, nem kell oly oktatás" stb. Mondhatná-e valaki joggal, 
hogy ő mlga izgat a szentesitett törvény ellen, midőn oly 
nyíltsággal tör pálezát a korszellemnek ez ujabb szüleménye 
fölött ? Nem kétli, hogy az államnak is van joga az isko-
lákra fölügyolni, azokat rendezni ; lehetetlen azonban, hogy 
a törvény egész tartalmát helyeselje és azért energiával sür-
geti azt, mi a törvényben még az egyház némi javára foglal-
tatik, és bizonyára nem raj ta fog múlni, hogy a felekezeti 
iskolák szervezése is kiállja a versenyt az állam által ala-
kítandó felekezetnélküli iskolákkal. 

Ki van a törvényben mondva, hogy a vegyes házas-
ságokból származó gyermekek közül a fiuk atyjoknak s a 
leányok anyjoknak vallását követik. A törvénynyel ellen-
kező bármely szerződés, téritvény vagy rendelkezés ezentúl 
is érvénytelen és semmi esetben sem birhat jogerővel. 
(12. §.) 

Nem akar juk javunkra kelleténél jobban szorítani a 
törvény szavait, hogy például csak az mondatik : ,követik', 
nem pedig ,kell követniök', hogy a téritvényekre, szerző-
désre nézve az ,ezentúl is' oly magyarázatot megtűr, mely 
szerént az előbbi szokás is föntartható volna és a szerződés 
vagy téritvény csak akkor ellenkeznék a törvénynyel, ha 
az erőszak vagy nem egészen szabad beleegyezés stb. ered-
ménye leniíe. 

De szem előtt tartva azt, hogy a törvény szerénti el-
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járás csak a törvény előtti jogerőre szükséges, azt vél jük: ez 
által nincs tiltva, hogy vegyes vallásu jegyesek jelentkezé-
sekor a kath. lelkész most is előadhatja a kath. félnek a lé-
pés veszélyességét, az egyház tilalmát, s intheti őt, hogy 
akath. jegyesét birná arra, hogy a gyermekek a kath. hit-
ben neveltessenek, mint mely az állam által szintén el levén 
ismerve az állam jogait vagy javát nem sérti, nem vészé" 
lyezteti. 

Ha minden kényszerités nélkül ily megegyezés törté-
nik, a gyermekeknek neveltetése nem ütközik a törvénybe, 
sem a szabadon egyezkedő szülőknek ezen eljárása ; annál 
kevésbbé, minthogy a 14 §. megengedi, hogy ha a szülék 
valamelyike más vallásra tér , mint melyet előbb követett, 
a 7-ik évet még be nem töltött gyermekek nemök szerént 
követhessék az áttérőt. Ez ugyan a törvénynek corollariuma? 
de látszik az egészből, hogy a törvény csak a jogérvényt 
akarja megalapitani lehető czivódások elkerülése végett? 

nem pedig a szülőknek szabad rendelkezési jogát is végkép 
megsemmisíteni. 

Midőn ekkép vélekedünk, nyiltan bevalljuk, hogy 
ugyanily eljárást követhet az akath. lelkész is ; és ha ily 
megegyezést később egyik vagy másik fél megbánná, a tör-
vény előtt az e miatt panaszkodó védelmet nem várhat. Ez 
teljesen a becsületesség, szótartás és lelkismeret dolga ma-
rad, és a lelkész eljárása inkább a proselytismus, mint a 
szigorú jog köréhez tartozik, mert ez mindig a törvény be-
tűjéhez fogja magát tartani, mely szerént a gyermekek ne-
mök szerént követik a szülők vallását. 

Ha tehát a clerus nem contra, hanem praeter legem ily 
eljárást követne, hivatása természetében rejlő kötelmét tel-
jesiti, de nem izgat ; minek ugy sem volna semmi hatása, 
minthogy a törvény maga elegendő kitérési eszközt nyújt a 
jegyeseknek ily izgatás elől. 

Nem kell tehát sem rosz néven venni, sem gáncsolni a 
clerus eljárását, ha akár az iskolában, akár a házasságoknál 
és gyermekek nevelésére nézve a hit zsinórmértékét is 
akar ja alkalmaztatni a polgári törvény és az államjólét sé-
relme nélkül; neki ez missioja, és gyökerében támadtatik 
meg rendeltetése, ha még ennyi hatáskör sem engedtetik 
meg neki. Ily ténykedésre mindegyik felekezet egyaránt föl 
van jogositva a vallás terén, és nem lehetne sok jót várni az 
oly törvénytől, mely a vallásos meggyőződést, a lelkismeret 
szabadságát is békóiba akarná verni. 

Bámulandó a türelem, és nagy részben a helyeslés is-, 
melylyel az úgynevezett oppositio a politikai téren találko-
zik; meg akar ja ingatni magát az alaptörvényt, nem tetsze-
nek neki a többi törvények sem, melyek ezen az ala-
pon hozat tak, és mig kellő korlátok közt tart ja magát 
nem annyira elveiben mint modorában, izgatásról alig vá-
doltatik. 

Ily oppositio az egyház részéről soha sem tapasztal-
ható; ö soha sem támad meg, hogy az állam helyett vagy 
annak nevében kormányozhasson ; csak természetes jogait 
védi, azok mellett szólal föl, ha azokat az állam törvénye 
által sértetni tapasztalja ; azt kivánja, hogy az állam jogos 
fölügyelete vagy befolyása mellett neki is mint correlat ha-
talomnak engedtessék hatáskör oly intézményekre, melyek 
az ö szervezetéhez vagy rendeltetéséhez is ép ugy, ba nem 

jobban, tartoznak, mint az államéhoz. Ha pedig ettől is 
megfosztatik, ha csak önmagát nem akar ja végkép tönkre 
silányitani, föl kell szólalnia, sérelme orvoslását minden 
szabad eszközzel kell sürgetnie, mondassék bár ez izgatás-
nak azoktól, kik épen az által is, hogy ekkép izgatnak az 
egyház ellen, veszedelmesebbek az államra nézve, mint az 
önvédelem kötelmétől áthatott egyháznak ilyetén méltó föl-
jajdulása. 

Ne igyekezzék az állam a kötelesség érzetét elfojtani 
polgáraiban ; örvendjen, ha ezen érzet oly élénk, hogy nyi-
latkozni mer akkor is, midőn sérelem érte. Az állam nem 
mindenható, nem is csalhatatlan, sem nem vezére a lelkek-
nek; neki a legalitás terc jutott osztályrészül. Engedje meg 
a léleknek, engedje meg a moralnak, moly a külső legalitás 
nak is legbiztosb alapja, hogy az ő törvényein kivül még 
magasabb törvénynek is hódolhasson és figyelmeztethesse 
őt, ha érdekeinek félreismerhetlenül terhes bonyodalmában 
ez ellen tévedni talált ; és ne bélyegezze gonosz izgatásnak 
azt, mi nem egyéb, mint az ő javára is irányuló szent köte-
lemnek sérthetlen sugallata, férfias bevallása, áldásos tel-
jesítése. 1-k. 

„Egyházi közlönyök" és a német „Pastoralblatt". 

A „Religio" 17. számában lelkes szózat s illetőleg in-
dítvány jelent meg az iránt : mily hiánytpótló lenne nálunk 
a megyei közlönyök megindítása. Az indítvány megtétetett, 
s hiszem benső elhatározások is létesültek i t t -ot t ; legalább 
nekem van tudomásom néhányról. Az 1870. évben valószí-
nűleg több mint 3 egyházmegyei közlönynyel lép a magyar 
katholikus klérus az irodalmi munkálkodás mezejére. 

Uraim, a mindennapi tapasztalás utal bennünket azon 
szükséglet belátására s megfontolására : hogy mai napság 
a s z ó é s g y ó n t a t ó s z é k s e g é l y é r e k e l l s i e t n i 
a z e g y h á z i i r o d a l o m n a k is . Ám tessék erről ko-
molyan gondolkozni, s ha valaki képes engem az ellen-
kezőről meggyőzni, szivesen elfogadom a „ p e r e a t " - o t . 

Azoknak, k ik ezen eszmét — egyházmegyei közlö-
nyök létesítését t. i. — szivükön táplálják s megérlelésén 
lelkesültség- és jóakarattal dolgoznak : egy legújabb, ez év-
ben megjelent lelkipásztorkodási közlönyt akarok bemu-
tatni, s rövid ismertetése által oda hatni, hogy programm-
jából átvegyük a használhatót, a körülményeinknek meg 
nem felelőt pedig egyszerűen vegyük tudomásul. 

„ P a s t o r a l b l a t t f ü r d i e D i ö c e s e E r m -
1 a n d" ez czime egy legújabb német egyházi közlönynek, 
szerkesztve B r a u n s b e r g b e n az ottani papnövelde egy 
tanára által. Egész évre 20 ezüst garas az ára, s megjele-
nik havonkint egyszer 1 — l 1 / , ívnyi tartalommal. 

Mint megyei hivatalos lap, a rovatok egy részét a 
megyei ordinariatus rendelkezéseinek tartja fönn ; itt je-
lennek meg az ordinariatus hivatalos rendelkezései az 
összes klérushoz. Mi szerintünk nagyon helyes is.*) Mert 
mig az úgynevezett „ C i r c u l a r e s 1 i 11 e r a e"-ket a na-
gyobb kerületek legtávolabb lakó lelkészei megkapják, he-

*) Ha nem csalatkozunk, némely megyékben a nyomtatott vagy 
lithografirozott körlevelekért úgyis fizetnek valamit a lelkészek nyomda-
költségek fejében sajátjokból vagy a templom pénztárából ; ez előfizetés 
gyanánt szolgálhatna. Szerk. 
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tek múlnak el (a gyakorlatban levő t á s k a-rendszer sze-
rint), sőt némely helyeken a káplánok soha vagycsak ritkán 
láthatják a legfontosabb rendelkezéseket is : addig postán, a 
hivatalos egyházmegyei lap utján mindönki gyorsan érte-
sülhetne stb. 

Rovatai az emiitett kitűnő rendezésű német egyházme-
gyei közlönynek : I. Altalános érdeküek. II. A megyei 
ordinariatus hivatalos rendeletei és rendelkezései ; itt közöl-
tetnek a római congregatiok általános érdekű fontosabb 
határozatai is kivonatban stb. 

Másodrendben aztán lelkipásztorkodási kérdésekkel 
foglalkozik, s nyilt tért nyit e rovatban a szabad gondol-
kozás- és eszmecserének, mely létesiti a lelkipásztorok kö-
zötti általános érdeklődést s a müködésbeni lehető egyönte-
tűséget. Igy vétetik aztán eleje azon szerintem viszás pasto-
ralis helyzetnek, hogy a hány templom annyi szokás. 

Egy terjedt rovat van föntartva a theologia egyéb 
ágbeli tudományos vagy practicus értekezéseknek is. Külö-
nösen a megyét érdeklő történeti kutatások összeállítá-
sának. 

Közli végre az időszerint megjelent theologiai mun-
kák lajstromát s rövid ismertetéseiket adja. 

Közlöm az eddigi 4 szám tartalmát : 
„ P r o s p e c t . Der heil. A d a l b e r t als Prediger. 

(Ezen czikksorozathoz megjegyzem, hogy adatait legna-
gyobb részben egy magyarországi tudós s nagytekintélyű 
egyházi férfiú szolgáltatja.) Következnek IX. Pius legújabb 
brevéi. Ezután hosszú sorban „Erlasse der Bischöflich-
Ermländischen Ordinariats." Ezután az irodalmi rovat. 
Végre megyei egyházi újdonságok, hitélet és személyzetiek. 

Érdekes értekezés folytatólagosan a többi számokban 
ily czim alatt : „Geschichte der ermländischen Diözesan-
Rituale." (Hasonló munkán dolgozik az esztergomi Rituálét 
illetőleg hazánk egyik legtudományosabb papja.) 

Élénken foglalkozik végre ezen egyházmegyei köz-
löny az egyetemes zsinattal is. Szóval oly helyes és tapin-
tatos szerkezetű lap ez, mely a magyar egyházmegyei köz-
lönyök fölállításánál példányul szolgálhat. —1. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
ROMA. A szent város, irják az „Augsb. P.-Ztg"-nak, 

még egy évben sem volt oly látogatott a húsvéti ünnepek 
alatt, mint ez idén; minek oka a nagyhéti szertartásokon 
kivül a szent atyának jubileumja is volt. A zarándokok 
száma 40—50,000-nek mondatott, és e számot senki sem 
tartotta túlzottnak, ki virágvasárnapján látta a néphullám-
zást Péter templomában, mely a szent atya által végzendő 
pálmaszentelésnek szemtanuja akart lenni. Az idegenek 
közt , kik a nagyszerű lépcsőzeten a szent hajlék felé tartá-
nak, figyelmünket különösen egy kis csapat ragadta meg, 
melyet a czigányok képeztek, kik csekély cautio letétele 
mellett engedélyt nyertek az egyházi állam területére lép-
hetni ; elüttetvén azon óhajtásuktól, hogy a szent atyánál 
kihallgattatást nyerhetnének, nem akar ták elmulasztani ez 
alkalmat, hogy őt legalább szent ténykedései közt szemlél-
hetnék. Képzelhetni, hogy legünnepiesb ruhájukban jelen-

tek meg, a hosszú, fodrokban lenyúló hajú férfiak ezüst 
lánczczal és tojásnyi nagyságos ezüst gombokkal diszitelt 
felsőöltönyben, mind szép alakok erős kinyomatu arczok-
kal ; az asszonyok is igyekeztek ugyan tisztességesen öltöz-
ködni, de a férfiaktól minden tekintetben igen elütöttek. 

Valamivel később mint 9 óra megjelent a pápa Péter 
templomában és körmenetileg a főoltárhoz vezettetett. A 
pápa helyet foglalván megkezdette a pálmaszentelést ; a 
pálma nem annyira ágnak mondható, mint inkább scep-
trumnak, mert a hosszú, keskeny, előbb halvány sárgává 
változtatott pálmalevelekből különféle alakokkal diszitett 
könnyű pálczává idomittatik, mely fölül mintegy koronába 
végződik. Kiosztatván a pálma megindult a körmenet, me-
lyen különös érdekeltséget keltett a jeruzsálemi patriarchá-
nak tiszteletreméltó hosszú őszszakálos alakja és egy fiatal 
görög püspök fekete szakállal és hajjal, mely a királyi ko-
rona alakú vörös mitra alól vállain hullámzott. 

A passiót három növendékpap énekelte, melyben a 
gunyolodó zsidó nép e szavai : Ave rex judaeorum, ünnepé-
lyes, lassankint emelkedő accordokban fejeztettek ki. Az 
egyház tudniillik nem akar ja utánozni a zsidó nép gúnyját 
és épen azért e szavakat majdnem a hódolat kifejezésévé vál-
toztatta. Az offertorium és praefatio közt Palaestrina Stabat 
mater-ja énekeltetett. Sanctus után a pápa trónjáról lelép-
vén az oltár előtt, melyen egy bibornok mutatá be az áldo-
zatot, térdeire hullott ; midőn a consecratio pillanata közel-
gett, hallható volt az alanti hangon kimondott katonai ve-
zénylő szó, a pápai őrség tisztelgett és letérdelt, mély csend 
állott be, és midőn az Ur teste fölmutattatott, daczára an-
nak, hogy zsúfolva volt a templom roppant hajója, legcse-
kélyebb zörej sem volt hallható. Az áldozat végeztével a 
pápa megáldván a jelenlévőket, ismét körmenetileg elhagyta 
a templomot. 

Nagy-szerdán délutáni 4 órakor kezdődött a matuti-
num tenebrarum a sixtini kápolnában. Hogy az idegenek 
rendkivüli tódulása némikép mérsékeltethessék, a meghatá-
rozott öltözék rendszabálya kiterjesztetett azokra is, kik a 
kápolna előtti csarnokba kivántak bebocsáttatni. Igy 
történt, hogy oly hölgyek, kik nem viseltek setét ruházatot 
fekete fátyollal, mindjárt a lépcsőzetnél visszautasittattak, 
úgyszintén a férfiak is, kik kellőkép nem voltak öltöz-
ködve, közöttük azon papok is, kik a Romában szokásos 
egyházi köpenyke nélkül jelentek meg. Ezen rendelkezésnél 
fogva elég nagy volt azok száma, kik visszatérni kénytele-
nittettek, a nélkül, hogy az ünnepélyből csak valamit is 
láttak vagy hallhattak volna. Sokan gyorsan átöltözködtek, 
akkor ugyan bebocsáttattak, de a helyiség már egészen 
tömve volt még az előcsarnokban is, ismét haza mentek, a 
nélkül, hogy Palaestrina dicső szerzeményéből élvezetet 
meríthettek volna. Kit ily szerencsétlenség ért, avval vi-
gasztalta magát, hogy a kővetkező napokban fog kárpótla-
nittatni. Igy jár t maga a levelező is, miért ez alkalommal 
nem Írhatván bővebben a világhírű lamentatiokról, a 
helyett oly látványt rajzol le, melyről az idegenek több-
nyire keveset tudnak, a hol tehát nincs is oly tolakodás, és 
igy könnyebben hozzá juthatni ; e látvány a zarándokok 
megvendégelése a Trinitá dei pellegrini czimü zarándok-
házban. 



Ezen intézet a pápák oltalma alatt századokról szá-
zadokra fölhalmozott adományozások, hagyatékok által 
mindinkább növekedett, helyiségei oly terjedelmesek, hogy 
az éttermek után itélve 1000 embernél több elszállásoltat-
hatik. Nagy-szerda estvéjén az megnyittatik és mindazon 
szegényebbeknek, kik az ünnepekre Romába zarándokoltak, 
három napon át ingyen élelmet és szállást nyújt , és a za-
rándokok bevezetése, ottani élelmezése különös ünnepélyes-
séggel történik. Egy hosszú terem, melynek falai emlék-
táblákkal vannak ékesítve, különösen azon pápákra vonat-
kozólag, kik az intézetet kiválólag pártolták, egy más te-
rembe vezet, hol nagyszámú urak láthatók piros köpenyké-
ben fehér elökötövel vagyis köténynyel. Ezek közt észreve-
hetők férfiak a legmagasb római aristocratia köréből és 
egy bibornok is, sőt olyanok is, kiket távol Romától a kath . 
német nagy gyűléseken mint elnököket vagy hires szóno-
kokat látott a levelező. Midőn ezen urak meglepő sora fö-
lött szemlét tartottunk, megnyíltak az ajtók, a zarándokok 
bevezettetnek, helyet foglalnak és most azon urak térdre esd-
ve a zarándokok előtt, ezen szegény, porral fedett kimerült 
utasoknak lábaikat kezdik mosni, és podig nemcsak fölüle-
tesen, hanem a szó teljes értelmében ; mit bevégezvén, meg-
csókolják a megmosott lábakat, és ez igy folytattatik, mig 
mindannyinak lába meg nem mosatik. A szegény zarándo-
koknak tett ily szolgálat igen megható, igen mély jelentő-
ségű. Az egyházfejedelmek legkitűnőbbje, a bibornok, és 
oly egyének, kiknek szavára a szolgák egész serege szolgá-
latkészen áll, alázattal térdelnek a közel- és távolról jött 
szegény zarándokok előtt, hogy lábaikat mossák, csókol-
ják ! Valóban az Urnák ily tette hívebb utánzást alig nyer-
hetne mint itt ! A lábmosás után a zarándokok az étterembe 
vezettetnek, hol gazdag asztal várakozik reájok. A bibornok 
előmondja az asztali áldást, és a zarándokokat ugyanezen 
urak szolgálják, nyájas beszélgetéssel bátoritván, viditván 
föl őket. Az étkezés után ismét a bibornok mondá el a há-
laimát, a zarándokok pedig a Mária-litániát énekelve a kö-
zös hálószobákba vonultak. A zarándoknők hasonlókép fo-
gadtatnak az épület másik részében a romai gazdag, főrangú 
hölgyek által. Mutassa fel a kereszténytelen humanismus az 
emberszeretet ily actusát. 1-k. 

r 

NÁPOLY. A s z a b a d - g o n d o l k o z ó k e l l e n -
c o n c i l i u m a é s R i c c i a r d i p á p á j o k . Ricciardi 
gróf, igy ir az Unitá Cattolica, végre közzétette az egész 
müveit világ szabad gondolkozóihoz intézett felhivását, 
melylyel ezeket december 8-ára Nápolyba szólitja, hogy a 
Rómában tartandó egyetemes zsinat ellenében — egyidejű-
leg a szabad-gondolkozók átalános zsinata ülésezzen. „Szük-
ség) igy kiált föl, hogy a szabadság és világosság régi 
és kérlelhetlen ellensége ellenében erős társulatot al-
kossunk, mely oly átalános és szintoly tevékeny legyen 
mint amaz: — az összes népek szabadgondolkozóinak egye-
tem es zent társulatát, mely a vak hiten alapuló katholicis-
mus ellenében a „szabad vizsgálat" nagy elvét és az „álta-
lános propaganda" nagy tényét érvényesítse. — Itt ugyan-
csak elfeledi Ricciardi ur, miszerint a szabad-gondolkozó-
kat , solidárisokat és kőmiveseket oly szabályok kötik, me-
lyeknél fogva „kötelességökben áll a páholyok határozatait 

teljes odaadással és z ú g o l ó d á s n é l k ü l fogadni" (Ra-
gon. Ritual do la Maçonnerie d'adoption 7. lap) és hogy „a 
veszély pillanataiban tartoznak megemlékezni arról, misze-
rint Ígéretet tettek a testvérek felhívására vérüket is on-
tani, a n é l k ü l , h o g y a f e l h í v á s n a k b á r c s a k 
o k á t i s t u d a k o l j á k " (Rituali massonici 24. 1. Valle 
di Torino). A mi a vádat illeti, mely nem u j és századok 
óta vettetik az egyház ellenébe, mintha t. i. tiltaná a szabad 
vizsgálódást ; •— csak szánakozást érdemel a tiszteletre 
méltó gróf, lia még azt sem tudja, hogy az egyház csak a 
„kételyből induló vizsgálódást", mint a mely természetünk-
kel szintúgy mint a kinyilatkoztatással ellenkezik, t i l t ja 
csupán ; de igen is helyesli, sőt óhaj t ja azon vizsgálódást, 
mely keresvo kutat és tanulmányoz. De mit is tudhat Ric-
ciardi a kath. tanból, ki még a kis gyermekek káté já t sem 
ismeri ? ! 

Igen mulatságos a következő passus is : „Midőn azon-
ban ismételten meguj i t juka pápaság elleni hadüzenetünket: 
részünkről nem fogunk u j credót fclállitani annak ellenében 
melyet a pápaság vall, mert cz, mondjnk ki nyiltan, annyit 
tenne, mint a régi impostura ellenébe egy uja t helyezni; — 
mi csak a ' lelkiismereti szabadság szent elvét valljuk és 
változhatlan dogmáit azon egyedül helyes morálnak, mely 
kizárólagosan az észre támaszkodik és azok józan érzetére, 
kiket a papság szomorú befolyása meg nem mételyezott." 
Tehát a szabad-gondolkozók számára credót alkotni, Ric-
ciardi szerint impostura lenne, s azért az ö conciliumok ki 
fogja jelenteni, hogy nem hisz semmit, mert nem tud sem-
mit és mort nom állithatna fel egyebet imposturánál ! 

De hát nem lehetne-e ezen „Ricciardi-féle credo-impo-
sturát" legalább csak annyiban előadni, hogy azon egyedül 
az észre és józan érzésre támaszkodó erkölcsi dogmák né-
mileg formuláztatnának ? Mi nem ismerjük a dogmákat, s 
annálfogva a ti conciliumotok, azonfelül hogy a pápaság-
nak hadat üzen, nagyon jól tenné, ha velünk kissé megis-
mertetné legalább erkölcsdogmáit is, hogy tud juk hányadán 
vagyunk velők ? — Egyébiránt adjuk az Antikrisztus ha-
mis pápájának zsinatrahivó bulláját egész terjedelmében, 
ugy amint azt a „Popolo d'Italia" hozza. Igy hangzik : 

„A Romában f. é. december 8-ára egybehivott oeku-
meni zsinatnak fontosságát, véleményünk szerint, nem sza-
bad kicsinylenünk. Sőt azt t a r t juk , hogy abból veszély is 
származhatik a polgárisodás, szabadság és haladás nagy 
ügyére nézve, hacsak ennek buzgó hívei idejekorán nem 
gondoskodnak. A tudatlan tömegre, melyet inkább a kép-
zelem, mint a józan ész vezérel és mely fölött, kivált pedig 
a nők fölött a papság még tettleg nagy befolyást gyakorol ; 
mély hatással fog lenni az, ha római főpapjok fölemeli sza-
vát, melyet a világ minden részeiből köréje gyülekező püs-
pökök jelenléte még nyomatékosabbá teend, s kik aztán 
mindent el fognak követni, hogy a Romában felállított pro-
grammot valósitsák ; oly programmot, moly kétségkivül 
éles ellentétben álland az emberi nem legnemesb inspirátiói-
val és annak legbecsesebb érdekeivel. Aggodalmunk növek-
szik, midőn máris észrevehetjük a titkos örömet és felbáto-
rodást, mely a papság és párthiveinek soraiban mutatkozik; 
ezen elláthatlan nagy sereg soraiban, mely annál rettenete-
sebb, minthogy egy egyetlen főnek intését vakon követi. 
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Mit tehetünk czélszerübbet, mint ha a szabadság és vilá-
gosság régi kérlelhetlen ellenségével szemben mi is erősen 
sorakozunk és az összes népek szabad-gondolkozói szent 
szövetségét egybegyüjt jük, hogy legyen az is oly tevékeny 
és oly átalános mint az övék s hogy a vakhiten alapuló 
katholieismussal szemben a szabad vizsgálat nagy elvét s 
az átalános propaganda nagy tényét lehetőleg érvénye-
sítse ? 

De hol tartsa gyülekezetét korunk e legderekabbjai-
nak társulata ? Minden tekintetek Nápolyt ajánl ják gyüle-
kezeti helyül ; u. m. mely legközelebb esik Romához ; fél-
szigetünk legnépesebb és Európának harmadik városa, s 
különben is az, melyet a dicsőség megillet, hogy egész a 
középkor sötét századjaiba visszatekintve mindenkor harcz-
ban találjuk a római curia igénykedései ellenében. 

Az ünnepélyes összejövetel idejét szinte nem választ-
hat juk jobban, mintha ugyanazon napra tüzzük, melyen a 
pápa amott túl Rómában fogja megnyitni conciliumát. Hadd 
lássa Itália egyugyanazon napon és két legkitűnőbb váro-
saiban az értelmiséget és igazságot szembesítve az elbuti-
tással és hazugsággal • hol azonban mi ismételten megújít-
ván a pápaság elleni harczüzenetünket, korántsem fogunk 
credót állítani föl a pápaság credója ollenében, ami, igazat 
mondva, annyit tenne, mint a régi imposturát egy másik 
ujjal helyettesíteni ; hanem hangoztatni fogjuk a lelkiisme-
reti szabadság szent elvét és változhatlan dogmáit azon 
morálnak, mely egyedül a józan észre támaszkodik és azon 
egészséges érzékre, melyet a papok sajnálatraméltó befolyása 
ínég meg nem rontott. 

Minthogy azonban orkölcshitünk vallása egyedül maga 
nem elégséges arra , hogy százados elleneink ellenében 
eléggé megvédjen : kell, hogy szavainkat oly tettek is kö-
vessék, melyek a világot mind intentióink magasztosságáról 
mind eszméink gyakorlati voltáról meggyőzzék. Ugyanazért 
szintazon napon, melyen Rómában a concilium egybeül, azon 
concilium, melynek világos czéljaaz ébredő szellemet babo-
náival körülczövekelni s a világot a régi barbárság felé 
visszaterelni : mi szabad-gondolkozók, mindenekelőtt az áta-
lános physikai és erkölcsi jóllét emelését tartva szem előtt, 
humanitárius egyletté alakulandunk , melynek jelszava 
leend : 

S z e r e t e t é s o k t a t á s ! 
/ 

Es egy uj, tevékeny, nem titkolódzó, hanem nyiltan 
működő kőmivességet képezendiink, mely a világ összes 
hasonérzelmüi között elterjedendvén, a szeretetnek eme 
kettős iránybani gyakorlására fog törekedni: 

1) Hogy munkát szerezzünk a munkaképeseknek, kik 
arra szert tenni nem birnak ; 

2) hogy fentartásáról gondoskodjunk mindazoknak, 
kik munkára képtelenek ; miután nem mondható mivelt 
országnak az olyan, melyben bárcsak egy ember is létezik, 
ki éhezni kénytelen. 

A mi továbbá az oktatást, a szellemnek e táplálékát 
illeti, melyet az szintúgy nem nélkülözhet mint a test a 
magáét : társulatunk czélul tűzi ki annak s kivált az elemi 
oktatásnak, lehető átalánositását. 

Ez azon mü, melyhez derekasan hozzá kell látnunk, 
mely kétszeresen áldásos leend 3 bizonyára fölérend a leg-

rettentőbb harczczal, melylyel csak a pápa és pápaság meg-
semmisitésére indulhatnánk ; mert azután bátran fogunk 
hozzá ekkép szólhatni : 

„Mi és egyedül mi vagyunk Jézus igazi tanitványai 
és hirnőkei ; mi kik lankadatlanul azon fáradozunk, hogy 
megszüntessük a szegénységet és tudatlanságot s lerontsuk 
e kettős okfejét minden bajoknak és erkölcstelenségeknek, 
melyek a világot nyomasztják és megbecstelenitik." 

Mindazokat tehát, kik jelen programmunkkal egyet-
értenek s azt elfogadják, ezennel meghívjuk Nápolyba f. é. 
december 8-ára ; és felszólítjuk őket, jelentenék ki mielébb 
csatlakozásukat, hogy számukra a befogadási jegyeket ide-
jekorán megküldhessük. 

Egyúttal felkérjük az összes hírlapokat, melyek pol-
gárisodás, szabadság és haladásnak barátjai : miszerint 
jelen felhívásunkat egész terjedelmében közölni szíves-
kedjenek. 

A levelek Nápolyba, Ricciardi gróf olasz parlamenti 
képviselőhöz, Riviera di Chiaia 57 sz. intézendők. 

Tehát a Credo nélküli pápa és egy Credo nélküli con-
cilium magokat humanitárius egyletté a lakul taknak procla-
málandják ezen jeligével : szeretet és oktatás ; és ekkép fog-
ják legyőzni a pápismus barbárságát és szétrombolni a 
babona korlátait. Ricciardinak és a szabadgondolkozóknak 
szeretetét már jól ismerjük. Az oktatás pedig, melyért buz-
gólkodik, az ,écrasez l'infame' jól ismert irányt követi s k i 
akar ja tépni szegény népünk szivéből azon egyedüli vigaszt, 
mely neki nyomora között még fenmaradt, és melyet egye-
dül hitében bir. Ez az a mit Ricciardi ur akar. De a kime-
netel nem fog megfelelni várakozásának. Mit fogunk látni '? 
Romában a halhatatlan IX. Pius elnöklete alatt a világ 
legkiválóbb értelmiségét s a sziv és léleknek Jézus Krisz-
tusbani egyelmüségét. Nápolyban pedig, a szabadgondolko-
zók pápájának elnöklete alatt, az atheusok és szabadkőmi-
vesek soknyelvüségét és minden szentet káromló éktelen 
lármáit. A nápolyi sátán-gyülekezet mellett csak annál na-
gyobb fényben ragyogand a római szent zsinat mennyei 
dicsősége ; midőn amott az ördögnek, a hazugság szülőjének, 
üvöltése fog dühöngni : emitt pedig Romában a béke, a ta-
nács, a bölcseség, az igazság és igaz világosság szent lelke 
fog uj áldást és világosságot terjeszteni. 

COCHINCHINA. A londoni „Express", Sorel hitkül-
dér tudósitása után Cochinchina nyugati részéből a keresz-
tények következő üldöztetéséről értesit : 

Thüdomot községben egy hirdetmény függesztetett 
ki, mely jelenté, hogy az országot rettenetes dögvész fenye-
geti. A jóspap, vagyis bonz, ki e hirdetményt költé, egy-
szersmind óvszerül ajánlá : a házat el nem hagyni bármi 
zaj történjék is éjnek idején ; s e hirdetmény egy példányát 
folyvást magánál tartani. 

A franczia hatóságok idejekorán értesültek, hogy e 
hirdetmény nem ogyéb megállapított jelnél, mely az általá-
nos felkelésre figyelmeztessen. A benszülöttek siettek e jós-
pap intelmét teljesiteni és tömegesen tódultak a templomba, 
hogy az ajánlott talizmánt, a hirdetmény egy-egy példányát, 
maguknak megszerezzék. E n megtiltottam a keresztények-
nek e babonás szer viseletét. Julius 9—10 közti éjén egy 



benszülött katona érkezett Sutanból s hirül hozta, hogy a 
lázadók vadászat örve alatt ezen erőségbe hatoltak, s egy 
altisztet és három közvitézt megölvén azt elfoglalták, a töb-
bieknek sikerülvén menekülniök. 

10-én értesülvén, hogy Thi-Tinh erődöt is hatalmukba 
kerítették : Bienhoa- és Saigonból rendelet érkezett, hogy 
Dános őrnagy parancsa alatt egy gyalogság-, lovasság- és 
tüzérségből álló hadoszlop készen álljon. — E csapat vasár-
nap megindult és minthogy a keresztények sokat szenved-
tek a lázadóktól, magam is csatlakoztam az expeditióhoz, 
mely először Beneatban állapodott meg, hol négy lázadót 
elfogott. — Másnap a kis hadoszlop reggeli öt órakor foly-
tatván útját , egyszerre nagyszámú anamitától látta magát 
körülvéve, kik egy ágyúlövést tevén puskatüzhöz fogtak s 
kardja ikkal — de tiszteletteljes távolságból fenyegetőztek, 
nem került tiz porczbe s az egész ellnséges tömegnek hire-
hamva sem volt. Az ellenség elfutott s csak néhány benszü-
lött holt teteme jelelte a csatatért. Csapatunknak még csak 
sebesültje sem volt és vonulásukat nyugodtan folytatva két, 
a futók által lerombolt hid visszaállítása után reggeli kilencz 
óra tájban Thi-Tinlicz értünk. Mindenütt a legborzasztóbb 
pusztítás nyomait találtuk — s az erőd és alatta fekvő fel-
perzselt még füstölgő helység romjai között irtóztató ke-
gyetlenkedések jeleit láttuk. Két keresztény nö és egy ag-
gastyánnak korommá égett hullái feküdtek közel egy kút-
hoz, mely félig be volt temetve holt tetemekkel. A szegények 
keresztény hitük végett ölettek le. Én eltemettem őket és 
szentmisét is szolgáltam e helyen. Kivégeztetésökről a kö-
vetkező részleteket tudhat tam meg : 

9-én reggel számos benszülött érkezett Dangpóból 
Tsolhangba, Thak, a fönemlitett hirdetménycsináló bonz, 
vezetése alatt s néhány közelvidéki lakos, meg három malayi^ 
kik a franczia táborból megszöktek ; és az meglepvén az 
őrséget, annak vezetőjét s három közvitézt leölvén a fegy-
verfogható bensziilötteket magok után szóliták és elűzvén 
a helyőrséget az erődöt elpusztították. Erre Thak egy csa-
patot küldött a helységbe azon parancscsal, hogy az összes 
keresztényeket befogdossa. Mi meg is történt. Az első 
Has nevezetű, ki a néhány év előtt Binhdinh-ben reásütött 
j tadar' (hitetlen) jelet viselé magán, Thak kérdésére hatá-
rozottan feleié: ,keresztény vagyok' — s rögtön megkötöz-
tetve forró vizbe dobatott. ,Istenem! Isten nevében' igy 
kiáltozott ; mialatt a népség csúfolódva lármázott ,hijába 
minden kiáltozásod, a te Istened nem jövend mégszabadi-
tásodra- — Egy másik, Tieng nevű, hasonló sorsban osz-
tozott ; de kötelékeit szétszaggatván menekülni iparkodott 
s a közel folyamba veté magát. Utolérték és szinte meg-
égették. — Hárman a rettenetes kinoztatástól legyőzetve 
megtagadták hitüket és elvevén az óvszert (ama hirdetményt) 
a seregbe állíttattak. Ezon elpártoltak kettőjétől birom e 
részleteket, melyeket Gia fogságunkba esett egyik lázadó 
főnök vallomásaival egybevetve hiteleseknek tarthatok. Ez 
utóbbi volt épen ki az említett két keresztény kivégeztetését 
eszközölte és más kettőt saját kezével ölt le nem irtózván 
kését mártani egy anyába sem, ki keblén csecsemőt tartott . 

Másnap a bonz valamonnyi befogdosott keresztényt 
lefejeztetett és hulláikat kútba dobatta ; számszerint 24-ot, 

12 férfit, 4 nöt és 8 gyermeket. Ez utóbbiak előbb szüleik 
szemeláttára élve lánzsákra szúrattak. — Mintegy 12 ke-
resztény elmenekült; de hova? nem tudatik. 

IRODALOM. 
„Grundriss der Einleitung in das Neue Testament von dr. 
J o s c p h L a n g e n , ord.Professor der katholischen Theologie 
an der Universität zu Bonn. Freiburg (im Breisgau), Her-

der'sche Verlags-handlung. 1868." 
(Folyt.) 

Ezek elmondása után szól a t. szerző közelebbről a 
történelmi könyvekről, melyek a Máté, Márk, Lukács és 
János által irt négy evangeliom (örvendetes hír), — igy 
neveztetve, mivel Jézus Krisztus életének leírása mellett 
egyszersmind a Jézus személyében megjelent Világüdvözitö 
ohajtott eljövetelének örvendetes híradását is magokban fog-
lalják, — és a Lukács irta apostolok cselekedetei (v. ö. 7. 1.) 
Névszerint figyelmet és gondolkodó észszel sz. M á t é t és 
evangélistát szemügyre veszi 9— 30. 1., sz. M á r k o t, kiről 
Patrizi (De Evang. pag. 33 et Comment, in Marc. pag. 233), 
Molini (De vita s. Marci) é; Danko ellen (Hist. Rev. Div. 
N. T. p. 274) — megjegyzi, hogy az ugyanazon Márk, ki a 
szentírásban János Márknak (ap. csel. 12,12) neveztetik; 
következőleg Márk sz. Péter apostol tanítványa épen nom 
különböztetendő meg Pál apostol hasonnevű kísérőjétől ; — 
tárgyalja 30—40.1. — Sz. L u k á c s r ó l pedig szól 41—51. 
1. — Minden evangélistánál, jól tudván a t. sz., hogy vala-
kinek eszméivel kellőképen megismerkedni anélkül, hogy 
annak életére általán, különösen pedig szellemi életére no 
tekintsünk, — lehetetlenség, előrebocsáttatik egy kis élet-
rajz, melyben föltáratik : valljon mivolt ezen szent író hiva-
tása előtt, és mint müködék ezentúl földi életpályájának be-
fejeztéig ? 

Majd alkalmat vesz magának a t. szerző (51 — 60. 1.) 
azon észrevételre, hogy, mig általában mind a négy evangé-
lista között (azért nem is annyira négy külön álló ovange-
liomnak, mind inkább „négyalaku egy evangeliom"-nak 
tekintendők, miként azokat a szent atyák is gyakean 
(èvayyèXiov Tsrçâfioçcpov) híják) legnagyobb részben az ösz-
hangzás tökéletes, ugy, miszerint a hit és történet lényegén 
kívül, mely szükségesképen mindegyikben kell hogy ugyan-
az legyen, másban is egybevágnak ; addig különösen hárman 
közölök, tudniillik Máté, Márk és Lukács vagy mindegyiitt, 
vagy kettenkint gyakran megegyeznek tárgyakban, előadási 
rendben, söt helyenkint szavakban is. — Kérdi most sz. : 
,honnét van az a különös tünemény, miszerint e három, sor-
rendben következő és szövegeik összehasonlitása folytán 
„synopticus"-oknak nevezett evangélista majd igen-igen 
közel áll egymáshoz, olykor pedig mégis szétágazik ?' 

Könnyű volna, úgymond, azt felelni : ott, hol szorosan 
összetartanak, az utóbbiak követték és át í r ták az elébbiek 
munkáit ; hol pedig egymástól eltérnek, ott kiki saját czélja 
és akarata szerint j á r t el . . . . De hátha azok az eltérések 
oly sajátságosak, hogy független irókra mutatnak, kiknek 
t. i. annyira különbözniök ugyanazon tárgyak előadásában 
nom lehetett, ha irásközben az elébbiek munkáiból szede-
gettek ? . . . . Azután az ily modorú átirás mellet egykét szó 



kikapása után ismét saját szavaikat és adataikat tették, 
meg újra visszatekintvén, az idegen anyagot magokéval 
folytonosan vegyitették, néha elhomályosították volna. S 
miután a vezért soha sem nevezik, a dolog majd olyan szint 
mutat, mintha készakarva takargatnák olvasóik előtt a 
tilosba járást Főleg Lukácsra nézve csaknem lealacso-
nyító azon állitás, miszerint ő kettőből (Máté- és Márkból) 
szedegetett, és többször azon egy elbeszélésben hol ide, hol 
oda kandikált vo lna . . . . Ezt Lukács tenné, ki minden evan-
gélistánál legtudományosabb készültségű, ki, mint maga 
mondja, híven és hitelesen akar értesíteni a szent tények 
felől, s evangéliumának több oly adatokat köszönünk, me-
lyek a többi evangéliumokban hallgatással mellőztetnek; 
azon Lukács, ki a legékesebb görög iró és sok tényt na-
gyobb körülményességgel ad elő, mint a két előbbi evangé-
lista vagy még szigorúbb időrend szerint ? ! Mit szóljunk 

már e közel rokonságnak, mely a három szent irónál nagy 
részben észrevehető, megfejtésére ? . . . . Léteznek már e 
tárgyról terjedelmes magyarázatok, jeles munkálatok, jó-
és évszakaratu vélemények. 

Van azonban a t. szerző magyarázatához egy kis meg-
jegyzésünk (57. 11.) Nekünk ugyan is a sok fejtegető nézet 
közöl a három első evangeliom rokonságának eredetére leg-
több világot vetnek és magyarázatához helyes utmutatást 
nyújthatnak a következő az ujabb időben egynél több által 
védett pontok : 

a) Krisztus Urunk cselekedetei és tanai, szóval hirdet-
tettek és ültettettek át az elődöktől a későbbiekre. Tehát 
Márk és Lukács, mielőtt irták a szent cselekedeteket és ta-
nitmányokat (evangéliumot) élőszóval hirdetni már nem 
egyszer hallották, és kétség kivül magok is hirdették. In-
nét eredt a megszokott elbeszélésnek, rövid előadásban bi-
zonyos tárgy- és szóismerete. Kivált Máté könyvének megje-
lenése és olvasása után, mely alkalmasint némi keretet adott 
a szóbeli hirdetésnek. Ezen visszaemlékezések azután Márk 
és Lukács előadási modorára rokonszint nyomtak. — Hogy 
pedig a három evangelium többször megegyez Urunk mon-
dataiban, az onnét is természetes, mert ott a szavak az élő 
igehirdetésből vétettek, mely Krisztus Jézus sok mondatát 
öszhangzólag megtartotta. — De másrészt az, hogy az evan-
gélisták még az Ur szavaiban is itt-ott egymástól elütnek : 
nem utolsó nyomaték az átírás ellen. 

b) Mind a megegyezést, mind a különbözetet nyiltan 
és tartózkodás nélkül a Szentlélek különös befolyása- és 
oltalmának lehet és kell tulajdonítani. Azért neveztetnek e 
müvek isteni okmányoknak, mert szerzőik azokat a Szent-
lélek különös vezetése alatt irták, mely az elmét szintúgy 
izgatta, mint az akaratot, és a tárgyak kiszemelése, valamint 
az előadásból folyó következmények iránt nem volt közönyös. 
Hogy a Szentlélek eme segélye és befolyása irás közben is 
működött, méltán következtetjük azon támogatásból, mely-
lyel az apostolok az üdv tanának élőszóval hirdetésekor 
birtak. Mert, ha az égi tanitmányok hirdetésében ily vezető 
láthatatlan kéz által csalhatatlanok voltak, nem hibázhat-

tak, midőn Írásban hirdették. Mivel nem találhatni okot, 
miért kellene írásban nélkülözni e vezetést ? A Szentlélek 
eme működése, mely a szent irókat könyveik írásában kü-
lönös módon támogatta és vezette, sugallat, ihlet-nek ^inspi-
ration, ,&eonvsv<JTÍA') mondatik, és a Szentlélek ilyetén befo-
lyása alatt megirt könyvek, sugalmazott könyveknek ne-
veztetnek. — Valóban, ha hiszszük a sugallat tevékenységét, 
mely irás közben abban nyilvánult, hogy a szent irók a sok 
közöl épen azt, és oly módon irták le, azon kifejezésekkel 
és fordulatokkal, mint az Isten tervének megfelel, a nélkül 
azonban, hogy saját egyéniségök teljesen elnyomatott s vak 
eszközök gyanánt szolgáltak volna; — nincs szükségünk 
annak keresve keresett igazolására : valljon miért kaptuk 
ily alakban a szentkönyveket? csak a történeti szempontot 
el ne téveszszük. (Foly. köv.) 

VEGYESEK. 
— Prímás ő herczegsége a szentatya aranymiséje al-

kalmából az esztergomi jótékony egyletnek 200 frtot mél-
tóztatott küldeni a házi szegények javára. 

— H a y n a 1 d Lajos érsek ő exclja mult hétfőn fog-
lalta el a magyar t. akadémiában székét fölolvasván egy 
részletet a már jelzett „Bibliai Flóra" czimü müvéből. A 
főpap nevét, az általa kezelt tárgyat megemliteni annyi, 
mint kimeriteni mindon dicséretet, melylyel tudomány és 
ragyogó előadás elhalmoztathatik. 

— Esztergom fénynyel és lánggal ülte meg a szent-
atya jubileumi ünnepét, méltólag ahhoz, ki örökegy tanit-
mánya által fénylik és erényeivel besugározza az egész 
világot. Ehhez járul a nemes tüz, melyet ő herczegsége gyúj-
tott hallgatóinak szivében magasztos eszméket szikrázó be-
szédével. Fáklyás-zene, kivilágítás fejezte be az ünnepélyt, 
melyen a megyei tisztikar is részt vett. 

— Az ,Unita Catt. ' legújabban igen szép lapidaris 
föliratokat nyújt olvasóinak ő szentségére vonatkozólag, me-
lyekből néhányat a M. Á. is közölt. 

— A bécsi hittani kar két tagot küldött Romába, 
hogy ő szentségét a facultas nevében jubilaeuma, napján 
üdvözölje. Miért nem a pesti is ? kérdezhetné a M. A. ; mily 
passivitas ! Ha tetszik, igazolja magát facultasunk az inqui-
sitio előtt ; a rector ugy hiszi, hogy ő nem tartozik a papir-
állam fóruma elé. 

— De már csakugyan fölhagyunk a M. A. emlegeté-
sével a) mert ő maga óhajta, reményű is, minek jelét eddig 
nem igen adta, b) mert a puritanus, cynikus czimekhez most 
már a nazarenust függeszti, mit mi dicsőségnek és köteles-
ségnek is tartunk ; az igazi nazarenusnak pedig egyik kö-
telme a kímélet és engedékenység még a pogányok iránt is ; 
c) mivel nem akar juk, hogy miattunk még bővebb legyen a 
lexikon, melyet polémiájának fűszerezésére alkotott a ki-
válólag kath. napilap. Két hónap nem sok, könnyen megfe-
lelhetünk remenyének és nyuj that juk e vigaszt elszomoro-
dott collegánknak. 

— A szentatya csakugyan mellén viselte a magyar hí-
vektől neki fölajánlott becses mellkeresztet ; a páratlan ke-
gyességü főpap valóban atyailag teljesité a kérelmezők esdő 
óhaját ; ily hódolati adomány szentebb helyen még nem nyu-
godott, mint a magyar pietas e gyönyörű záloga. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o e s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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T A R T A L O M : A választási szabályok. — Megáldan-
dók-e a vegyes házasságok ? — Egyházi tudósitások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

A választási szabályok. 
Az autonómiára vonatkozó választási szabályok 

O Felsége legkegyelmesebb helybenhagyása után 
nemrég közzététettek és igy a nyilvánosság tárgyává 
lettek. 

Bármennyire örvendünk az érdekeltségnek, 
melyet azok a sajtó kezelőiben is keltettek : lehetet-
len egyszersmind nem sajnálkozni a fölfogás és Íté-
let fölött, melylyel ezen ad hoc választási szabályok 
irányában találkozunk, s mely zavargó előfutójául 
tekinthető a tanácskozmányoknak, melyeknek föl-
adatuk leend végmegállapodást eszközölni. 

A democraticus szempont, melyből most min-
den intézmény kiindul, fektettetik itt is alapul, mely 
annál kevesebb tartósságot igér, minél távolabb van 
az a szervezettől, mely egyházunknak sajátságos 
tulajdona, és melyet ki szem elől téveszt az autono-
mikus intézmény összeállításában, nem annyira az 
egyház óhajtott autonómiáját, mint inkább annak 
ujabb, szokatlanabb és alkalmasint megszokhatla-
nabb korlátozását tűzi ki czéljaul. 

Kezdetben a világiak attól tartottak, hogy ha 
az autonomia a papság és hivők számát tekintve oly 
arányban szerveztetnék, mint ezen intézmény meg-
penditésekor és alakulásának körrajza szerint vázolva 
volt, az nem lenne egyéb, mint ujabb kiadása a volt 
dicasterialis kezelésnek az egyházi ügyekre, vagyon-
ra nézve, csakhogy mit akkor a dicasterium tett, ez-
után a püspökök körébe tétetnék át, és igy a világi 
hivőknek legfőlebb tudomásul adatnék, mi történt 
az illető kezelők által a hivőket is érdeklő ügyek 
menetére, elősegítésére nézve. Ezen sejtelem idegen-
kedést szült, a lelkesültebbeknél pedig azon óhaj-
tásnak kölcsönzött erélyesb kifejezést, hogy kerülve 
a bizalmatlanságot, melynek a papság részéről sej-
tett ezen törekvés biztos jeléül vétetett, a világi 

hivők számaránya czélszerübb öszhangzatba hozat-
nék az autonomicus tanács öszletének tagjaival. 

A püspöki kar, mint a közlött szabályokból ki-
tűnik, ezen igényt annyira szembe vette, hogy két-
szer több világi tagot tervez, mint papot, és igy re-
ményleni lehetett, hogy a számarányra vonatkozó 
óhajnak megnyugtatólag eleget tett. 

A sziv azonban feneketlen edényke az ő kívá-
nalmaiban, és ha a teljesülést nem tagadhatja, a 
módozat ellen tesz legalább csintalan kifogást, mely-
lyel óhajának teljesülését nyerte, és igy teljesen ki-
elégítve soha sincs. 

Némelyek, még a méltányosbak közül is, sze-
rették volna, hogy a most már szentesitett szabályok 
nyilvánosb tanácskozmány tárgyává tétettek volna; 
ez azonban sem az indítványozótól, sem a gyűléstől, 
Wlyben az inditvány tétetett, nem követeltetett, és 
a dolog természetével is ellenkezni látszik, mert hisz 
épen arról van szó, kik lehetnek a tanácsnak tagjai, 
kik tanácskozhatnak érvénynyel? 

Ily követelés azonban még nem baj, hanem az 
már megdöbbentő, midőn gáncsoltatik az, hogy a 
leendő előkészitő gyűlésnek tagjai az ország kath. 
püspökei ; gáncsoltatik pedig leginkább azon alig 
qualificálható oknál fogva, mivel, mint mondatott, a 
püspökök akadályozói voltak mindenkor minden 
reformnak, és épen azért kártékony lehet az ő jelen-
létük az előkészitő kath. gyűlésen. 

A kath. egyházat és a reá bármikép vonatkozó 
viszonyok rendezését józanul a püspökök közbejötte 
sőt közreműködése nélkül képzelni is alig lehet; az 
egyház és annak minden ügye annyira egybe van 
forrva nálunk a püspöki hatalommal, hogy ki ezt 
mellőztetni óhajtja a vallási érdekek, az egyházi vi-
szonyok rendezésében: vagy nem ismeri az egyház 
természetének megfelelő lényeges szervezeti fokokat, 
és azért az autonomiához tulajdonképen nem is szól-
hat, vagy akaratjának tisztaságában, minden esetre 
pedig helyes irányában méltán kételkedhetni. 

Ha a főpapok annyi concessioja után is a szám-
arányra nézve, még oly bizalmatlanság üthetné föl 
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vészes fejét a hivők körében, hogy azoknak az ily 
tanácskozmányokból való egész vagy részletes kizá-
ratását óhajthatnák : akkor nem értünk még meg az 
autonomiára, és jobb volna meg sem kezdeni azt, mi 
biztos romlására lehetne rövid idő múlva a legszen-
tebb ügynek, nagyobb romlására kétségkivül, mint 
volt az eddigi, korántsem dicsérendő járszalagon 
való vezetése az egyház azon ügyeinek, melyek 
most az autonomia körébe lennének vonandók. 

Szerencsére azok, kik ily ferde igényekkel lép-
nek föl, nem a mi nyájuukból valók, s ha több volna 
bennök a szerénység, ügyünkbe nem avatkoznának. 
Nekünk eszünk ágába sem jut csak távolról is be-
avatkozni a tőlünk elváltak ügyeibe, miattunk sza-
badon szervezkedhetik a protestánsok gyülekezete 
ép ugy mint a zsidók congressusa, de nekünk min-
denki jóakaratú (?) tanácscsal akar szolgálni, és mi 
még rosszabb, mindenki teljes avatottságot affectál 
érdekeinkben; pedig tulajdonképen sem jót nem 
akar, sem kellő fogalommal nem bir a tárgyról, mely 
fölött magas szemölddel tart imperátori szemlét. Ki 
ügyünkről akar szólani, okuljon először bele; a mi 
nálunk rendezendő leszen, még analógiával sem bir 
a kath. egyházban, és épen azért kétszeresen kell 
szem előtt tartani a kath. egyház szervezetét, jogait 
és tanait. 

Fönakadtak azon is, hogy az egyháziak követ-
jöket magok választják; szerintük itt is be kellene 
folyni a népnek, és az egyházi követek választásá-
ban is részt vennie. De hát az egyháziak is a népet 
fogják ott képviselni? nincs-e magának, az egyházi 
ügynek is oly képviselőre szüksége, ki: egyedül an-
nak sugalmazása alatt áll távol minden küldöttségi 
mandatumtól? A hivőknek elég alkalom nyujtatik 
nagyobb számú követjeik megválasztásában saját 
érdekökre — ha az elvált lehetne az egyházétól — 
tekintettel lenni és annak megóvásáról gondoskodni. 
E szabadság, e körültekintés engedtessék meg az 
egyháziaknak is annál inkább, mivel a számarány 
ugy is olyan, mely a papi követek ilyetén megvá-
lasztása mellett sem szülhet aggodalmat. Minden ily 
túlságos ellenőrködésnek, féltékenységnek hátteré-
ben a bizalmatlanság vagy uralgási vágy áll, mely 
ha már most ily aggodalmakban nyilatkozik, bizony 
kevés kilátást mutat a jóra, minek elérése czéloz-
tatik. 

A választói képességre nézve okvetlenül kellett 
bizonyos föltételről gondoskodni, és erkölcsi ügyről 
levén szó kétségkivül erkölcsi súlyra is kellett fek-
tetni e képességet, s azért mondatik, hogy ily „ké-

pességgel bir minden nagykorú, önálló, tisztességes 
keresetmódu ker. kath. férfiú, ki az egyház és iskola 
iránti törekvéseit teljesiti". Gyengédebben már alig 
lehetett kifejezni a qualificatiot, és a szavak eléggé 
ruganyosak arra, hogy kiterjesztethessenek vagy 
megszorittathassanak. Különben sokszor megtörté-
nik és a tapasztalás itt is be fogja bizonyítani, hogy 
azok, kik jámborok, eléggé pontosak vallási kötel-
meik teljesítésében, kevésbbé erélyesek az érdekek 
megvédésében, emelésében ; mások ellenben lan-
kadt buzgalmukat épen ott érzik fölmelegülni, hol 
érdekek, jogok megvédéséről, körülsánczolásáról van 
szó, habár ker. kötelmeik teljesítésére nézve nagyon 
egyéni nézettel birnak. Ugy hiszszük, e buzgalmat 
némi pótlékául vehetnők a kevésbbé nyilvánuló hit-
érzületnek, vagy legalább jeléül a még végkép el 
nem hamvadt vallási meggyőződésnek, és igy követül 
megválasztható az ilyen is, kiben tán épen ezáltal e 
pislogó hitszikra örvendeztető lángra fog lobbanni. A 
ki hová való, oda állítandó; sokszor a jól megválasz-
tott egyik állás a többire is képességet nyújt ; kivált 
most kezdetben a diseretio, kell, hogy uralkodjék. 

Sok áldozattal fog szövetkezni a közreműködés, 
mig minden rendezve lesz, a gyűlés helyére való 
utazás, ottani tartózkodás időt és pénzt egyaránt 
igénybe fog venni; örvendenünk kell, hogy találha-
tunk, kik az áldozat megtevésére hajlandók a szent 
ügyért, mely a lelkesültséget nagyobb mérvben 
csak még később lesz képes kifejteni, fokozni ; min-
dig, de különösen ily körülmények közt in patientia 
possidebimus animas nostras. 

A töretlen uton minden lépés göröngyökbe fog 
ütközni, el lehetünk készülve, hogy minden egyes 
tett gáncsra fog bukkanni ; mindez azonban tartósan 
nem fogja hátráltatni a haladást a jól átgondolt és 
biztos kézzel kitűzött czél felé. A tanitó egyház kar-
öltve fog itt járni a tanuló egyházzal, de soha sem 
tévesztve szem elől, hogy a tanitó több a tanulónál, 
mely, ha számra nagyobb is, annak hatalmával, ren-
deltetésével soha sem birhat és azt nem is igényel-
heti fölbomlás nélkül. 

Az idők és körülmények csodaerejének kell tu-
lajdonítani, hogy ily expedienshez kénytelen folya-
modni az egyház; és a tanitó egyház opportunitás 
parancsolta hajlamát azok, kik azt hallgatni kötele-
sek, nem zsákmányolhatják ki bármilyen érdekök 
kielégítésére, mely áldásos soha sem lehet és sikert 
csak felonia utján Ígérhetne magának. 

A választási szabályok alkalmazásánál, érvé-
nyesítésénél kedvező alkalom fog nyilni az ügyről 
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kellő fogalom, szükséges tájékozás közlésére; ne 
mulaszszák el az illetők azt czélszerüleg fölhasználni. 
A szolgálat, melyet ekkép az egyházérdekeknek te-
hetnek, nagybecsű és hosszú időn alapítja meg az 
egyetértő vagy eshetőleg aczivakodó ténykedés sza-
kadatlan sorozatát. 

Ne csalatkozzunk, kétélű fegyver az, melyet az 
autonómia nyújt, melyet, ha öszhangzatos kezek for-
gatnak, Sión falainak biztosságot szerezhet ; de ha 
egyik tényező a másik kezéből akarja kicsavarni, 
mindkettőn mély sebet ejthet. 

Ez nem lehet czéljok azoknak, kik azt nyújtják, 
és k'.k óhajtják, elfogadják, de szükséges, hogy egyik 
meg legyen győződve a másik jóakaratjárói, melyet 
kétségbevonni nem szabad a legvilágosabb tények 
czáfolhatlan bizonyitéka nélkül. 

Önmegtagadás és áldozat a kereszténység szel-
leme; erre mindenütt szükség van és azért a közös 
érdekek rendezésénél sem mellőzhető. A tényezők 
melyikénél szükséges ezen üdvárasztó érény és me-
lyik által gyakorlandó nagyobb mértékben ? alig 
mondható meg. 

A választási jog és ténykedés még a legszűkebb 
téren is bizonyos souverenitási actus, melyben leg-
szebben nyilatkozhatik a rendezett önérzet, mely 
mig egyrészről el nem aljasul, más részről másnak 
lealacsonyitására sem irányul, tisztelvén másban is 
azt, mit saját dicsőségének tart. Éppen azért hisz-
szük, hogy világi hivőink, midőn a választási szabá-
lyokban gyökeredző szabadalmukat fogják kath. 
önérzettel gyakorolni: azt az egyház érdekei ellen 
nem fogják fölhasználni, sem követelni, hogy a ki-
sebb számú papság az egyházi érdekek megvédésé-
ben a meghunyászkodók szerepére legyen kárhoz-
tatva. 1—k. 

Megáldandók-e a vegyes házasságok 

A lefolyt 1865/g évi országgyűlés a törvényesen bevett 
keresztény vallásfelekezetek viszonosságáról alkotott tör-
vényezikkelyben katholika egyházunknak oly döfést adott, 
mely életerét sérté meg. Mindenkép emlékeztetik vallásun-
kat , hogy uralkodó czimét elveszité, s mintegy visszator-
lásul a mult silány dicsőségéért, legszentebb jogait sértik, 
méltányos kivánatait figyelemre sem méltatják. S mindez 
akkor történik és ott, midőn és hol a szabadság kiki szá-
mára biztosíttatik, a liberalismus hóditva előbbre halad. 
Csak az egyház az, melyet bilincsekbe verni óhajtanak ; 
csak a lélek az, melyet lenyűgözni s elnémitni kívánnak. 

A kath. egyház a vegyes házasságokat mindenkor 
tilalmazta azon számos lelki veszély miatt, melyek belőlök 
igen könnyen származnak. S csak fontos okokból ott, hol a 

kath. vallású jegyesre nézve a hithagyás veszélye fen nem 
forog s a születendő gyermekek kath. hitbeni neveltetése 
biztosíttatik, adott fölmentvényt s engedte meg az ily há-
zasságot. 

Az anyaszentegyház ez óvatos eljárása és körültekintő 
gondossága elég indokolt s hitelveiböl vont legszigorúbb 
következtetésen alapszik. A kath. jegyes ugyanis nem lép-
het házasságra nem-katholikus féllel oly föltétel alatt, hogy 
gyermekeik nem szerint a szülök vallását kövessék, a nél-
kül, hogy egyszerre a sola salvifica hitczikkelyt lábbal ne 
tapodná ; mig a protestáns szabad vizsgálaton felépült val-
lás igazságai mellett lelkiismeret furdalásnélkül mondhat le 
gyermekeinek saját vallásában leendő neveltetéséről. A be-
vett vallások ez elvi egyeztethetőségét a honatyák figye-
lembe sem vévén a liberalismus nevében a r. k. anyaszent-
egyház elveibe ütközö törvényt alkottak kimondván, hogy : 
„a vegyosházasságokból származó gyermekek közül a fiuk 
atyjoknak s a leányok anyjoknak vallását követik." Mi bír-
hatta az országgyűlést e törvény szerzésére, nem tudom 
magamnak megmagyarázni. Nem a vallásfelekezetek közt 
óhajtandó béke, mert a téritvények korában is bizton el-
mondhattuk, hogy más vegyes vallású lakosokkal népesí-
tett országokkal szemben honunkban a legnagyobb béke s 
nyugalom uralkodott ; nem a lelkiismeret szabadságának a 
kormány részérőli teljes biztosítása, miután ez felesleges, a 
téritvények gyakorlatilag már rég megszűnvén jogérvé-
nyüek lenni. Hacsak nem azon bal u j államelv, hogy a gyer-
mekek nem a szülőké, hanem az állam-é, és igy azok mi-
kénti neveltetése az államot illeti. De ki nem lá t ja , hogy ez 
a szülői szent jog legkegyetlenebb megsértése, s a szabadság 
ürügye alatt vad zsarnokság. 

S ez által az egj házat, mely az állam törvényeinek 
eddig buzgó megtartója s hü őre volt, a legkényelmetlenebb 
helyzetbe hozták s azon térre vitték, hol összeütközésbe 
jön. 

Bármit határozzon a vegyes házasságokról és az azok-
ból születendő gyermek neveltetéséről az állami törvényho-
zás : az egyház híven ragaszkodik örök elveihez. Reversa-
lisok nyilatkoztassanak érvényteleneknek, azokat az egyház 
követelni (?) soha meg nem szűnik s azok pontos megtar-
tására felügyel. S hol a téritvény megtagadtatik ott meg-
vonja áldását de azért nem akadályozza a házasságot. 

A 38 t. cz. 12 §. szerint már most a téritvények jog-
érvényen kivül helyeztetnek, s ezek daczára is a születendő 
gyermekek nemök szerint különböző vallásban volnának 
oktatandók. Igy elvette az alkalmat, hogy a kath. fél gyer-
mekeit kivétel nélkül saját hitében nevelje, s lelkismeretét 
kinos kényszerrel gyötri. 

A püspöki kar székhelyeire térvén a hozott u j vallási 
törvényeket alattas lelkészeikkel megismertették, s egyúttal 
utasítást kapcsoltak hozzá : mily utat-módot kell követni 
netán a vegyes házasságok körül. A küldött utasítások sze-
rint a honi törvény el vévén a kath. féltől a szabadságot 
mindkét nembeli magzatait saját hitében nevelhetni, a ve-
gyes házasságok csak szenvedőleges jelenlét mellett történ-
hetnek, vagy ha a jegyesek többre becsülik, a nem kath. fél 
papja előtt kelhetnek ünnepélyes szertartás mellett egybe. 

Igen ez áll ha téritvény nem adatik. De tegyük fel az 
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esetet — a mint már előttem is történt — hogy a nem kath. 
fél minden felszólítás s biztatás nélkül, saját tapasztalattól 
indittatva kész téritvényt adni, sőt oda nyilatkozott, hogy 
téritvény nélkül is nője vallásában akar ja neveltetni gyer-
mekeit s kéri a kath. paptól az egyház áldását. S miután 
az egyház szolgája figyelmezteté a törvényre, mely buzgó 
szándékának gátot vet, s lehet, hogy ő a törvény ilyetén 
áthágásaért büntetést szenvedend; ő mindezt békével türi s 
feleségeért, gyermekeiért örömmel veti magát mindezeknek 
alá. Mit tegyen most a lelkipásztor ? megtagadja-e az áldást 
az ily jegyes pártól, mely az egyház minden kívánalmát tel-
jesiti ? összeadja, midőn a vegyes hit, mint tiltó akadály 
fenforog ? Az egyház-megyei hivatal a vegyes hit akadá-
dályátóli fölmentvényt már megvonta, s a törvényre utasi-
tott. A lelkész tehát a legkényesebb helyzetbe jutot t . Ha 
összeadja ugy vét az egyház szabályai ellen, mely a vegy. 
hit akadályától fölmentvényt kiván ; ha nem, ugy a felek 
által sértetik, s méltán, miután fel nem tehető, hogy e tör-
vény hozatala után az egyház a nemkath. irányában ke-
gyetlenebb s türelmetlenebb legyen. 

Szerintem minden oly vegyes házasság, hol a gyerme-
kek neveltetése téritvény által biztosíttatik, szabadon meg-
áldandó. S hogy ezt impune lelkismerete furdalása nélkül 
tehesse a leikész, a püspököknek továbbra is ki kell szol-
gáltatni a fölmentvényt, vagy kinyilatkoztatni — mint ez 
több megyében dívott — hogy hol az egyház kívánalmai 
teljesíttetnek, a fölmentvény tacite megadottnak tekinthető 
és a jegyesek ünnepélyes áldással eskettethetők meg.*) 

Szalai Kálmán 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
NAGY-VÁRAD, apr. 11-én. A mai szent ajtatosság 

mely szentséges atyánk IX . Pius pápa félszázados papságá-
nak örömünnepére tartatott székesegyházunkban, a lehető 
legünnepélyesebben ment véghez. 

Ez ünnepély által a világ-egyház feje, Jézus Krisztus 
helytartója iránt ró t tuk le fiúi kegyeletünk adóját, midőn 
Isten egyházába össze gyűlve, s arczra borulva adtunk hálát 
Isten ő szentfelségének, hogy fő lelkipásztorunkat oly hosszú 
élettel megáldá és ama nagy szerencsében részelteté, hogy 
papságának 50-ik évét ünnepelhette: könyörögtünk egy-
ogyszersmint az örök Istenhez, hogy a mi szent hitünk di-
csőségére s javára a mi atyánkat, az ő szent fiának földi 
helytartóját tartsa meg a legjobb egészségben, hogy vele 
együtt áldhassuk s imádhassuk Istenünket Urunkat , a mi 
lelki boldogságunk kútfejét és gyámolát. 

Es a mi e szent ajtatosságot emlékezetesebbé tette, a 
teljes bucsu volt ; igen sokan találkoztak, kik ezen szent aj-
tatosság alatt azon kiváló kegyelemben, mely részökre az 
Isten országának örök boldogságát megszerzé, a legszentebb 
buzgósággal törekedtek részesülni. 

Megható volt továbbá a szent beszéd,melyet H o v á n y i 

*) A „Kötelem és izgatás" czimü czikkiink talán nyújthat ez ügy-
ben némi tájékozást. Jó volna minél nagyobb praecisioval fogalmazni a 
törvényt, de az arra vonatkozó utasitást is. Szerk. 

Ferencz ő mlga oly ész- és szivreható kenetséggel mondott ; 
kiemelve ez ünnepély jelentőségét, és azon három okból, 
melyek miatt a teljes bucsu engedtetik, kiindulva ecseteié 
azon nagyon is korszerű intézkedést, melyet szentséges 
atyánk pápasága alatt mint valódi jó pásztor az erkölcste-
lenség gátlására, a hit-élet előmozdítására, s a világ béke 
fentartására tett ; úgymint 1-ör 1854-ben a boldogságos Szűz 
szeplőtlen fogantatásának ünnepélyes kijelentése által mint-
egy felhívni akar ta a világot a romlottságnak okára, hogy 
igy eleve felismerve azt, az abból eredő bajoknak, melyek 
oly válságos helyzetbe ju t t a ták a világot, elejét vehesse az 
isteni kegyelemhez fordulva, mert valamint a boldogságos 
Szüzet Isten kiváló kegyelme óvta meg az eredendő bűntől, 
ugy mi is az eredendő bün maradványait , a testi gonosz 
vágyakat az Isten malasztja segítségével küzdhet jük le. 2-or 
1862-ben a japani vértanuk szentté avatása által hitközö-
nyösségünkből akar t felébreszteni, mely miatt elhanyagol-
ván legszentebb keresztényi kötelmeinket, nem csak nem 
vagyunk méltók a keresztény névre, de azt gyáván elárul-
ván büntetésre vagyunk méltók, a helyett, hogy azt állhata-
to san^ megvallva a civilisationak őseinkhez méltó utódaiként 
lépnénk fel. 3-or 1866-ban szent Péter és Pál 18 százados 
emlékünnepének megülése által Jézus egyházáhozi hivségre 
akará a világot felbuzditani, mely az igazság és egység kö-
zéppontja : hogy az élet tengerének viszontagságai közt 
azon hajóba jussanak, mely biztosan viszen a béke révpart-
jához. Ily gondviselésszerüleg intézkedett szentséges a tyánk 
a világ üdvét eszközlendő. Adja Isten, hogy azon nagy ter-
vét is, ér t jük a közönséges zsinatot, melytől nagy leikenem 
kevesbbé vár ja a világ újjászületését, szerencsésen sikerül-
jön végrehajtania. 

Ily módon törekedtünk leróni szivünk legőszintébb 
hódolatát, szentséges atyánk, lelki föpásztorunk iránt. Vall-
jon ki is volna képes a nagy, szent, jeles, halhatatlan fér-
fiak érdemeit méltányolni, mint Jézus isteni egyháza, mely 
Istentől van küldve az igazság, az erény hirdetésére ? Talán 
a világ, korunk ? mely még a jó és rosz között sem akar 
különbséget tenni, mert akkor kárhoztatnia kellene azt, a 
mit az egyház kárhoztat, dicsőiteni, a mit az egyház dicsőit 
és igy az Isten igazságáért küzdő férfiak érdemeit elismerni. 
De ők ezt nem teszik ! Bár mily gonosz és elfajult legyen is 
valaki, csak az úgynevezett liberalismus hőse legyen, azt 
bálványozzák. Valóban nem lesz érdektelen ide igtatni azon 
sorokat, melyekkel ecseteli ezek seregét halhatatlan Szécsé-
nyink : (Hun. 151.1.) „Nem csak azon mélységre sülyedtünk, 
hol honszeretet, hazai erkölcs, köz-erény, dicsőség-vágy s 
halhatatlansági remény nem létezik, vagy csak oly gyéren 
csillog, mint a nagy Chimborassoban elszórt gyémánt, nem 
ily mélységre sülyedtünk csak, mely helyzetünkhöz képest 
még magas; de a szégyennek azon legmélyebb fenekén ülünk, 
hol jó és rosz közt határ többé nincs, hol nem létezik azon 
fal, mely bün és erény, gyalázat és becsület közt szokott 
állani, hol minden keresztül-kasul hányva és zavarva a 
lélek legszebb tulajdoni, honszeretet, közerkölcs, közerény, 
dicsőségvágy, halhatatlansági remény nem ékességei a lé-
leknek többé . . . de mint annyi atributumai a kikaczagott , 
de még is szemet szúrt ábrándozásnak, melynek ennél fogva 
szárnyait szegni, erét vágni, fejét vizikaturázni kell." 
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Mi tehát mint Jézus egyházának hivei tudjuk, mi az 
igazság és hamisság, azért tud juk méltányolni az Isten szive 
szerint oly jeles férfiak érdemeit, minő IX . Pius pápa, ki 
egyszersmind az igazság és szentség kútfejének, Jézus Kri-
sztusnak, földi helytartója, s ezen méltánylatunkat az egész 
világ előtt készek valánk nyiltan bevallani : gúnyoljon bár 
a világ, hisz azon világtól, melynek kebléből minden neme-
sebb és jobb érzés kihalt, gyaláztatni dicsőség. 

Megemlítendő továbbá azon szerény ünnepély, mely a 
növendék-papság által délután rendeztetett. Kik szintén te-
hetségűktől kitelhetöleg törekedtek az ünnep magasztos 
voltát örökíteni, különféle nyelveken tar tván dicséretre 
méltó felolvasásokat, szónoklatokat és zengedezvén énekeket, 
miből kitűnt , hogy a nagy pápa öröm-ünnepe mennyire 
képes még az ifjabb keblek szent érzelmeit is fölheviteni, 
tettre gyulasztani : ugy hogy nem tudjuk a gyönyörű diszit-
mények vagy lelkes előadások azok, melyek a szentatya 
iránti lelkök buzgóságát jobban tolmácsolják, vissza tükrö-
zik. Ez ünnepélyre megjelenni kegyeskedett a gör. szer. 
püspök, P a p p-S z i l á g y i József ő mlga , ugy szinte a 
ngos kanonok urak közül többen, s egyébb érdemteljes egy-
házi férfiak. Végre püspök ő mlga igen velős latin beszéddel 
buzditá a növendékeket, hogy lelki tehetségeiket szorgal-
masan kiképezve törekedjenek a szent ügynek buzgó és 
bátor harczosai lenni. — Adja Isten, hogy az intést s a je-
les beszédekre mondott éljeneket eredmény koronázza. 

M. 

NÉMETORSZÁG. Németország századok óta nem 
volt színhelye oly egyetemes és erélyes vallási nyilatkozás-
nak, milyenre ott a szent atya jnbileuma nyújtot t alkalmat 
a katholikusoknak. A nyilatkozás e nagyszerűsége egymaga 
elégséges arra, hogy a pápa ezen örömünnepét korunk 
epochális eseményekint jelezze. Közöljük az erre vonatkozó 
adatokat, amint azokat összeszedhettük, de valószinü, hogy 
többeknek nem jutot tunk tudomására. 

A katholikus németek átalános fölirata több mint egy 
millió aláírást mutat fel ; melyben a paderborni egyházme-
gye 117.000, a münsteri 112.000, a boroszlói 94.418, a 
rottenburgi 60.591, a ratisbonni 60.000, a würzburgi 58.040, 
a luxemburgi 37.690, az ermelandi 36.289, a müncheni 
35.000, a bambergi 30.267, a limburgi (Frankfur t városa 
nélkül) 29.950, a mainzi 28.300, a speyeri 24.056, az eich-
städti 18.100, a fuldai 17.376, a hildesheimi 12.841, a drez-
dai 2.936 aláíróval szerepel. 

A kulmi egyházmegye, melyből elkésés miatt csupán 
a danzigi kerület adta be aláirásait 5.200-at számit. Az 
augsburgi, freiburgi, kölni és trieri ivek nem érkeztek még 
be a központi bizottmányhoz. A gnesen-poseni megye nem 
csatlakozott a németországiakhoz. A drezdai apostoli hely-
nökség ivén ő felsége a szász király, Albert trónutód és 
György herczegek nevei olvashatók. Mindegyik megye alá. 
irásai egy külön a pápai szék és az illető megye czimereivel 
díszített füzetet tesznek ki, melyeknek első, pergamén lapja 
gyönyörű, Beker Péter, f rankfurt i festész által készített 
rajzolatok és emblemák között az egyházmegye nevét és az 
aláírók számát tünteti fel. 

A feliratokhoz csatolt pénzbeli ajándékok is tekinté-

lyes összeget képeznek. Sajnál juk, hogy mindeddig csak 
egynémely megye pénzadománya összegéről van tudomá-
sunk. A münsteri gyűjtemény 24.000, a boroszlói 20,000 
(belőle 1.033 a berlini katholik^soké), a paderborni 19.000 
tallér; a rottenburgi 41.356 f rank, a hildesheimi 9.000 fr., 
a drezdai 2.038 tallér, a fuldai 3.232 forint. Bajorország 8 
egyházmegyéé 72.000 frt . Azonban a legtöbb megyében 
még csak april 11-re liatároztatott az átalános gyűjtés. 
Minthogy a legnagyebb megyékből, p. a kölniből, mely 
1868-ban 300.000 frank péterfillért küldött, az adatok még 
hiányoznak, feltehető, hogy a szeretetadományok tetemes 
összeget képezendnek. 

Az oldenburgi katholikusok mindössze 72.000-en 3000 
tallérral já ru l tak az e nap emlékére Oldenburgban felállí-
tandó „IX. Pius kórházra". Ezenkívül a német tanulók is 
1000 tallért gyűjtöttek a Greifswaldban épitendő templom-
ra. A bajor gymnasiumi tanulók 800 frtot, s a kereskedelmi 
egyletek ifjai 2.760 frtot. 

A kath. főnemesség igen szép példával ment elő. Több 
mint 150-en, köztök 13 herczeg, tüntette ki ebbeli buzgó-
ságát. Siléziában Ballestrem gróf 800 tallért adott ; s fia, 
a porosz hadseregben lovas-százados önmaga szedte az ado-
mányokat a mult vasárnapok egyikén Boroszló egyik plé-
bániatemplomában. Bécsben Thun Leo gróf és több főúr 
buzgólkodott; valamint Prágában is , hol a főnemesség 
gyűjtötte az aláírásokat és adományokat. Örömmel jegyez-
zük fel, hogy ez alkalommal sok, különben nem épen buzgó 
katholikus vigasztaló reményekre jogosító készséget tanú-
sított. 

A kölni dómot ábrázoló festmény, melyet az ottani 
bizottság 4000 frankon vásárolt, már elküldetett Romába. 
Keretje a kölni, trier-, münster és paderborni egyházak czi-
mereit s a következő feliratot viseli : „Sanctissimo Pat r i 
Pio Nono, Summo Pontifici, per decern lustra Sacerdoti, 
grato pioque animo fideles filii Dioecesis et civitatis Sanctae 
Coloniensis, Romanae Ecclesiae fidelis filiae." — Egy négy 
láb magasságú feszület, melynek fából faragott talapja tö-
visek közötti liliomot képez, s mely századok óta a torony 
alatt lappangva, a mult évben, midőn a toronyépitési mun-
kálatok foganatba vétettek, elővétetett, — szinte ajándokul 
hozatik ; s tudjuk mily politikai jóslatok csatlakoznak a 
k ölni torony felépüléséhez. 

Azon vallásos ünnepélyeken kivül, melyeket az érse-
kek és püspökök rendeltek el megyéikben, még egyéb nagy-
szerű tüntetések is készültok e napra Németország kath. vá-
rosaiban u. m. Kölnben, Aachen, Koblenz, Krefeld, Münster, 
Paderborn, Boroszló, Mainz, Limburg, Freiburgban s több-
helyütt. Például Boroszlóban ezer fáklyásból álló menet 
vonuland végig a városon és állapodandik meg a püspöki 
lak előtt, hol beszédek fognak tartatni. A város előkelői, 
tanárai és hivatalnokai állnak a rendező bizottság élén. 

Ha a föliratok némi ra jzát aka r juk adni, legelőbb is 
az egyetemes németországi adresse vonja magára figyel-
műnket. Bőrhártya czimlapjának homlokán legfelül e fel-
írás áll „Pio IX Sacerdoti Jubilari", alul pedig sz. Bonifácz 
van ábrázolva arany trónon ülve és evangeliomot tar tva 
kezében. A trónból származási fa nyúlik szét, melynek 
ágai, időrendben Németország egyházmegyéit mutat ják. Az 
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initiális P. botüben IX. Pius pappászenteltetése van festve 
és az L (50) betű gyakran és ügyesen van alkalmazva a 
körczifrázatokban. Az első lap, melyen a „Beatissime Pa-
ter" megszólítás van irva, sz. János evangélistát, IX. Pius 
védszentét, tünteti elő Pathmos szigetén s a vadász és a 
fogoly legendáját, a latornak János általi megtérítését. A 
harmadik lapon, melyen az egyetemes zsinatról történik 
emlités, sz. Péter bazilikája áll s fölötte a leszálló Szentlélek. 
Azon helyen, hol a szeplőtelen fogantatás proklamatioja 
említtetik, gyönyörű „Immaculata" kép áll. Az utolsó a 
kőszálra épített egyháznak rajzát viseli ; a szentegyházban 
IX. Pius fehér miseruhában, tiárával fején, kezében kehely 
és ostya. Fölötte az áldozatbárány, melynek vére a kehely-
be foly s körülötte szent ostyák, melyek az oltárt körül-
folyják ; mig a távolban virányos mezők tárulnak. Az egész 
XI I I . századi stylben van tartva. 

Rajnai Poroszország s Westfália maltai lovagrendje 
vitézei külön föliratot nyúj tot tak be, melyen sz. Péter és 
János képe, egy Immaculata, a rendnek czimere és IX. Pius 
látható, amint a lovagrendnek u j szabályokat ad. Tud juk , 
hogy a mostani maltai vitézek a világban élve képeznek 
egy társulatot, mely betegek segélyésével és katholikus czé-
lok felkarolásával foglalkozik. 

Németország kath. tanulóinak adresse Aachenben ké-
szíttetett Schmitz által középkori stylben. A czimlapon 
felül a szeplőtlenül fogant b. Szűz képe, mint „Sedes Sa-
pientiae", jobbról a hit és jogtudomány, balról a bölcsészet 
és orvostudomány jelvényezve. A kezdő P betüben a szent 
atya arczképe „Tu es Petrus et super hanc Petram aedifi-
cabo Ecclesiam mearn. Ecce Sacerdos magnus, qui in die-
bus suis piacúit Deo et inventus est justus" igen leleménye-
sen alkalmazva. A négy sarokban sz. Mihály főangyal, 
Németország védője, sz. Bonifácz, Katalin és Ágoston ké-
pei. A szöveg fölött a pápai czimer, a Tata Giovanni ház 
és a jövő zsinat ábrázolvák. A fölirat fehér atlaszba van 
kötve, színarany czifrázatokkal ékesítve s a lap közepén 
Pio IX. P. M. kiverve. 

A katholikus legényegyletek albuma Koblentzben ál-
líttatott ki Deckers kölni meg Klein bécsi művészek közre-
működésével. 

A münsteri egyetem feliratát Heiss rector magnificus 
fogja átnyújtani . 

A prágai egyetemében különösen ki van emelve ennek 
azon előjoga, hogy a zsinatokon mindig képviseltette ma-
gát. Egyébiránt tudjuk, hogy hála az Ausztriában divatos 
jelenlegi liberalismusnak, ellene tiltakozás is készül, mely 
abból indul ki, hogy a prágai egyetem nem lehet katholikus 
jellegű. 

A prágai papság egy ezüst ereklyetartót ajánl fel a 
szent atyának, melyet Zeidler strahovi és Bemard ossegi 
premontrei prépostok és Mayer egyetemi tanár visznek Ró-
mába. A prágaiak ily műtárgyat szállitva Romába, ugy 
látszik, nem tar tanak a modern barbároktól, kik az örök 
város kincseit szomjazzák s ezzel egyszersmind azon tör-
hetlen bizalmuknak is adnak kifejezést, hogy Roma nem 
leend a garibaldiak prédája. 

ROMA, april 11-e. E napon, a „Jó pásztor vasárnap-
j án" ünnepelte IX. Pius az egyház jó pászora aranymiséjét. 
Mindenünnen az egész keresztény világ minden vidékeiről 
siettek e napot ünnepélyessé tenni. Feliratok készültek ; 
gyűjtések rendeztettek ; s az egész katholikus világ áhítatos 
buzgalommal borult az oltárok zsámolyára, hogy Istennek 
dicső pápaságáért, hálákat adjon. 

Honnét a tisztelet és ragaszkodás e rendkívüli jelei ? 
— kérdi a Monde — A kath. világ mindig igy tisztelte fejét. 
De ha e tisztelet és szeretet IX. Pius személye iránt foko-
zottabban nyilatkozik, ez talán onnét van, hogy a pápaság 
napjainkban kiválólag bántalmaztatik minden tekintetben, 
csak annál nagyobb varázszsal hat a hivők lelkeire. 

Talán az isteni gondviselés érthetöleg adott válasza ez 
azoknak csacsogásaira, kik az egyháznak, az Isten orszá-
gának, végét, vagy közel végét hirdetik ? . . . Vagy a ke-
reszténységnek harsány tiltakozása azon támadások ellen, 
melyekkel a szentszék zaklattatik ? . . . Vagy hálanyilatko-
zása azon sok számtalanoknak, kik IX. Piust látva, vele 
érintkezve, szavain felbuzdulva vigasztalódva s varázsló 
jósága által lebilincseltetve távozván Romából, rokonaik és 
barátaik körében lelkesitőleg magasztalták annak magasz-
tos lelki nagyságát, kit Isten napjainkban arra kiválasztott, 
hogy egyházát kormányozza ? Csakugyan IX. Pius a világ 
legmegközelithetőbb souverainje. Nincs fejedelem, ki annyi 
sziveket hóditott volna meg mint ő>. Pápai trónra emeltetése 
óta ezeren és ezeren érintkeztek vele és érezték magokat 
meghatva kegyteljes szavai, felbátorítva és fellelkesítve sze-
meinek égi varázsa által, és csüggtek áhítattal a jkain a 
megnyugtató tiszta igazság és jóság e közlékeny eszközén, 
melyen, midőn az elhallgat, leirhatlan mosolyban ömlik szét 
a hit és béke azon mennyei biztonsága, mely keblében honol. 
Látogatói százezrei mindegyike számára készen tar t Pius 
egy egy jóakaratú megszólítást, egy alkalmas imát, egy 
szívből fakadó s szívhez járó ötletet ; s midőn ezek egyik-
másika évek múlva ismét színe elé kerül, meghatva veheti 
észre, hogy még csak nevét sem feledé el a jóságos feje-
delmi atya. 

Ily tulajdonok mellett, melyek az atyáé és jóp ásztoré, 
de milyeket világi fejedelmeknél nem igen szoktunk meg, 
könnyen megérthető, hogy Pius elbűvöli, hálára és tiszteletre 
ragadja és odaadó ragaszkodásra indítja mindazokat, kik 
öt látták. De mindezeken kivül van egy más valami, a mi 
senki másban fel nem található, a mi kizárólag őt illetvén 
egészen sajátos érzelmekkel tölt el irányában : s ez egyházfői 
méltósága. Nem csak IX. Pius személyét tiszteljük benne, 
hanem a pápát, vagyis e világon azon egyedüli hatalmat, 
melyet semmi meg nem alázott, nem csökkentett ; melyet az 
ócsárlások el nem homályosítottak, a támadások meg nem 
ingattak ; s mely a fenyegetőzések előtt meg nem hajlott. 
Mialatt a királyságok belesodortatva az ingadozó vélemé-
nyek árjába, elvesztették egykori fényöket és szilárdságu-
kat : a. kőszál, melyre az egyház van építve, folyvást uralg 
a hullámok felett, melyek ugyan koronkint elborították, de 
soha el nem merítették ; s a forradalom nyolczvan évi ostro-
mai és harczai után ma is azon egyedül biztos pont, melyre 
a zaklatások közt elfáradt megállapodás után sóvárgó em-
berek szemei irányulnak. 
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Mindnyájok, vagy csaknem mindnyájok kebelében él 
a tikos érzet, hogy Romából s egyedül innét jöhet az üdv-
Némelyek világosan látják ezt, mások csak homályosan 
sejtik ; de mindannyian beismerik, hogy a hatalmat nem 
lehet csak amúgy a népek változó szeszélyére ereszteni s a 
forradalmak vagy- államcsínyektől függővé tenni ; a népek 
és nemzetek boldogságát a suffrage universelle és az emberek 
által cáinált jog ingadozásainak martalékul vetni. Vannak 
oly felsőbb elvek, melyek csak ugy szabályul szolgálnak az 
együttes — mikép az egyéni okozatnak. A képviselő testü-
letek nem souverainok, hanem csak a jogot szolgálják. Nem 
ök alkotják az igazságot hanem csak annak megközelítésére 
hivatvák, a nélkül azonban, hogy azt mindenkor megtalál-
nák. A hatalmat, melyet gyakorolnak, nem ők magok te-
remtették ; midőn azt azonositani aka r j ák az erővel, melyet 
képviselnek s mindenki akara t já t az övék alá liajtani akar-
ják : megbecstelenitik az embert és kiapasztják a szabadság 
csiráját. 

A legegyszerűbb igazságok ezen legelső elemeit nem 
ismerik gyakran törvényhozóink. Egyedül Roma őrizte meg 
azokat egész tisztaságukban s a romai pápa ezen vagy azon 
alakban, valahányszor az alkalom kínálkozik, csak ezeknek 
ad kifejezést. S mi különös, még is öt vádolják leginkább a 
szabadság akadályozásáról; jóllehet annak utolsó őre, 
védője. 

Csodálkoznak, hogy egyedül Pius azon fejedelem, ki 
még alattvalókkal bir, vagyis olyanokkal, kik liiven hall-
gatunk szavaira s akara t ja ikkal rendeleteinek hódolnak. 
De nem egyedül ő-e az, ki akar is és tud is fejedelem lenni ? 
s az egyedüli, ki hatalmát gyakorolva távol van attól, hogy 
annak csupa emberi eredetet tulajdonítson s távol azon am-
bitiótól, hogy a maga személye nevében kormányozzon ? 

Midőn az emberek oly sonverainra tekintenek, ki az 
egész napot jóságos cselekedetekben töltvén, estve szerény 
cellába vonul, hogy ott az éj nagy részét imában töltve 
végre fáradt tagjait a másnapi munkájára kipihenje : elhi-
szik, hogy oly hatalmat gyakorol, melyet nem keres és tisz-
telettel hajolnak meg előtte. S midőn lá t ják , hogy e fejede-
lem az egyedüli, ki nem áll hivatalos ellenőrkődés alatt, 
asztalára naponkint nem költ el többet egy tallérnál : meg-
értik, hogy a pénzt nem használja hiu fényűzésre és szive-
sen adnak, nem számitgatva mennyit adnak. Végre ha 
tudva, hogy neki a csalhatlanság igértetvén, mindamellett 
mindenünnen felvilágosítást kér s a legbölcsebbeket és leg-
tudósbakat gyűj t i maga köré, hogy tanácsukat kikérje, 
általuk minden kérdéseket gondosan meghányasson s csak 
akkor nyilatkozzék : belátják, hogy mialatt a hit, melylyel 
szavaira haj tanak, az isteni igéret biztositékát birja, egy-
szersmind az ész is feltalálja benne a lehető legnagyobb 
emberi garantiát, melyen bizvást megnyughatik. 

Ime forrásai azon hódolatteljes érzelmeknek, melyok-
kal IX. Pius oly számtalanokat eltölt. Ugy tekintik őt mint 
Isten kiválasztott eszközét arra, hogy a világot felvilágo-
sítsa, irányozza, megmentse : s hozzá ragaszkodnak, s fel-
ölelik őt a hajótörést szenvedő egész bizalmával mint olyant, 
k i még az egyedüli mentőszer. S ha a mindenkor igazság-
talan szenvedélyesség elvitatja is tőle e dicsőséget : ne fe-
ledjük, hogy az igazság lassan töri magának az utat a tö-

megen keresztül s figyeljünk reá, bogy már is tért foglal. 
A kereszténység erősödik, ellenei pedig lankadni kezdenek, 
s jóllehet még foly a harcz — a győzelem már is biztosnak 
mutatkozik. 

Kérjük az Istent, hogy IX. Pius teljesíthesse felada-
tát, bevégezhesse munkáját . 

IRODALOM. 
„Grundriss der Einleitung in clas Neue Testament von dr. 
J o s e p h L a n g e n , ord. Professor der katholischen Theologie 
an der Universität zu Bonn. Freiburg (im Breisgau), Iler-

der'sche Verlags-handlung. 1868." 

(Folyt.) 

Ezután előadja a t. sz. szt János ovangoliomát, moly-
nok szerzője Zebedaeus és Salome fia, az öregebb Jakab 
fivére volt. (60—83 11.) Rajzolja a t. sz. ezen evangélium 
kiállítását is czélját illetőleg. . . Evangeliomának írásában 
— igy szól — (v. ö. 73. 1.) különösön azon czélt tűzte maga 
elé, hogy kimutassa, miszerént Krisztus Istennek testben 
megjelent fia (Ján. 20, 30—31) Erre azonban nem használta 
föl mindazon természetfölötti tényeket,molyok Jézus Krisztus 
életének történelméből előtte tudva voltak, hanem sok tekin-
tetben kiegészítette vagy tökéletesítette azokat (v. ö. 75.1.), 
miket a többi u. n. synopticus evangélisták vagy egészen 
mellőztek vagy csak röviden érintettek. . . . S mig a többi 
három evangelista leginkább a galileai eseményeket tár-
gyal ja: ő a Júdeában történteket ír ja le ; amazok főképen 
a tényeket: ő inkább Jézus Krisztus beszédeit tartotta fön. 
Továbbá, valamint Máté, Márk és Lukácsnál is tőn, kellő 
védokokkal igyekszik a t. szerző bebizonyítani azt, hogy ez 
iratot történeti igazság illeti meg. Azaz eredetét tekintve 
ezen evangeliom is valódi, fentartására nézve meg nem ha-
misított és végro szerzője hiteles. — Hiteles, mert az általa 
följegyzetteket pontosan tudhatta, és egyszersmind bizto-
sítva vagyunk hűsége és igazságszeretetéről, miként azt, a 
mit tudott, velünk lolkismeretesen közölte. . . . Tudhat ta , 
mert nem csak egykorú, hanem mint az Urnák meghittje, s 
majdnem mindig közelében levén , közvetlen tanuja volt 
mindazon beszédének és cselekedetének, melyet leirt. A mi 
tehát sz. Jánosnak tudalmát illeti, emberi álláspontból vévén 
is a dolgot, abban hiány nem volt. Ámde az emberi hiteles-
ségen kívül, mely már maga oly nagy tekintetet érdemel, 
minden alaposan gondolkodó olőtt, o könyv szintén még 
isteni hitelességgel is bir. Ez szerzőjének Isten általi fölvi-
lágositásán alapszik. Mert, ha Isten magát Jézus Krisztus 
által kinyilatkoztatta, már csak ebből föl kell tennünk, hogy 
egyszersmind arról is gondoskodók, miszerént kinyilatkoz-
tatása tisztán és tökéletesen tartassék fön, minthogy külön-
ben haszontalan lett volna. Nagyon természetes következő-
leg, hogy Isten a szentirót nem csupán arra ösztönözte, hogy 
eme kinyilatkoztatást, az evangéliumot följegyezze, s az 
utóvilágnak átadja, hanem egyszersmind Szentlelke által is 
vezette és megvilágosította, nehogy valami tévedést köves-
sen el. (v. ö. 62—66 11.) Az apostol ezen istoni befolyást, 
támogatást részint föltételezé, midőn azt gyakran állításai-
nak bebizonyításául idézi, részint határozottan állitja (v. ö. 
Ján. 5, 39—46 ; 10, 34—36 ; . . ,) 
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A t. sz. az apostolok Cselekedeteiről (jrpa^itç rwv 
anoaroXiov), melyek hasonlóképen a történelmi könyvekhez 
sorozandók, részletesen értekezik 83—89 11. 

Közöljük egynémely állításait. 
Az apostolok Cselekedeteit (úgymond) Lukács irta, ki 

ez i ra tában ott veszi föl ismét a szent történet fonalát, hol 
evangéliumában, (melyet ap. csel. 1, 1. TIQMTOÇ Ao^og-nak 
nevez) elhagyta, tudnillik Krisztus U r u n k mennybemenete-
lénél. Ezen iratot szintén Theophilhez intézi, s benno az 
apostolok működését a kereszténység terjesztésében Jézus 
Krisz tus mennybemenetele után állítja elénk. — Tar ta lmát 
tokintve a következő három részre lehet osztani (v. ö. 84.1.) : 

1) Az egyház alapítása Palaestinában, melynél leginkább 
sz. Péter lép előtérbe. 2) Az egyház keletkezése Antiochiában 
és sz. P á l téritő utazásai Ázsia pogány tar tományaiban. 3) 
Szent Pá l téritő utazásai Európában. — A két utóbbi rész-
ben (különösen 16, 10.) sz. Lukács , mint szerző, szoros ösz-
szeköttetésben jelenik meg Pállal, ki e részekben épen ugy 
a főszemély, mint Péter az elsőben. 

Még az apostolok Cselekedeteinek forrását (87. 1.) kel-
tének helyét és idejét (88. 1.) taglalgatá a t. sz., majd az öt 
történelmi könyvről á tmegy az újszövetség tankönyveire, 
melyek számra nézve huszonegyen a) szent Pá l leveleiből és 
b) az úgynevezett kathol ikus levelekből á l lanak. Tá rgya l j a 
pedig őket azon rendben, a mint az újszövetségi szent köny-
vek gyűjteményében egymásután következnek. Tudn i való 
ugyanis, hogy az újszövetségi szentkönyvek u. n. kanonában 
e levelek sora nem Íratásuk ideje szerént van rendezve. 
Hanem tekintotbe lőn véve részint terjedelmök, minthogy 
a nagyobb levelek többnyire a kisebbek előtt ál lanak, részint 
azon községek és szomélyek rangfokozata, melyekhez vagy 
kikhez intéztettek. Nevezetesen az egész községekhez inté-
zet t levelek azok előtt ál lanak, melyek egyes személyeknek 
Íra t tak. Csupán a zsidókhoz irt levél tétetett legutoljára, 
mivel valódiságát egy ideig itt-ott kétségbe vonták. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— A mit sz. János ev. mond Krisztus tetteiről, hogy ha 

azok mind leíratnának, talán az egész világ nem volna képes 
befogadni a könyveket : majdnem azt vagyunk haj landók 
mondani a szeretet és ragaszkodás azon különféle jeleiről, 
melyek IX. Pius aranymiséje alkalmából az egész kath. 
világban és világból fölmerültek. A fejedelmek, köz tük 
Victor Emanuel és a prot. hannoverai k i rá ly is, és országok 
megkiildék szerencsekivánataikat ; a hivők adományai 
készpénzben meghaladják az 5 millió frcot ; Roma városa 
80,000 franc ér tékű kelyhet ajándékozott ; az olasz városok 
a legkülönnemübb termesztményeket ; Monterotondo a 
garibaldisták rapacitása elől megmentett hordóbort stb. 
Mindezen ajándékok a sz. a tya meghagyásából közszem-
lére tétettek ki, és a szegények között osztattak el. Egyéb-
i ránt a szent atya a megállapított terv szerint, rop-
pant sokaság jelenlétében tartotta aranyáldozat ját , mely 
alat t sokakat megáldoztatott, kik közt elsők voltak a Ta t a 
Giovanni á rvaháznak növendékei. Valóban gyönyörű em-

lékmüvet áll i thatna össze, k i egybegyűjtve minden ide vo-
natkozó adatokat , mennyire lehetséges, teljes képét nyúj-
taná a valóban ka thol ikus , mert világegyetemes ünne-
pélynek. 

— A m. t. academia tiszteletbeli tag ja i közé sorozta 
m. S z a b ó Imre, apát , kanonok, ministerialis tanácsos urat . 

— A szepesi káptalan szeretve tisztelt nagyprépost-
j ának , B i a c z o v s z k y Domonkosnak elhunytát gyászolja, 
ki életének 82-, á ldozárságának 59-ik évében fejezte be 
érdemdús pályafutását . Béke hamvainak ! 

— A „LI." igen jól teszi, hogy lerántja a Bucsánszky 
nyomdából kikerülő ponyvairodalom aljas te rmékei t ; de 
azon eljárását már alig lehet qualificálni, midőn minden ok 
nélkül a papok közreműködését sejteti azok készítésében. 
Nem is szólalt föl azelőtt, de mivel most valami a zsidók 
ellen árul ta t ik a ponyván, kész a jajveszéklés. Nyomozza ki 
a bűnöst és sújtsa azt, de no káromolja azokat, k iknek 
semmi részök az ily kárhozta tandó productumokban. 

— A franczia miniszter kijelenti, hogy a püspökök 
akadálytalanul mehetnek a conciliumra, minden utasítás 
vagy lekötés nélkül a kormány részéről. Nem is szükséges, 
a franczia püspökök a mily hü pásztorok ép oly jó hazafiak 
is, egyik ellen som kötelezhetik magokat . 

— Az „Unitá Cat t ." april 11-én kiadott piros szinii 
számában a szegélyon azon dicséreteket közli, melyekkel 
különféle időben a diplomaták vagy más jeles férfiak, kép-
viselők stb. a szent a tyát elárasztották. Pé ldáu l : „Olaszor-
szágnak Isten adta IX. Piust ." (Carlo Alberto 1848. mar t . 
23.) „IX. Pius ő szentségének minden szava szelídség és 
kegyelem." (Ricasoli 1861. sept. 10.) „VII . Gergely nagy-
sága, I I . Gyula lángoló lelke, X I V . Kelemennek az igaz-
ságban való bizalma és VI I . P iusnak szelid erélye IX . Pius 
ban egyesítve található." (De Boni.) „Én IX . Piusban a 
legszeretetreméltóbb és legbölcsebb fejedelmet szemlélem." 
(John Kussel 1860.) „Szent Péter székén a legtiszteletre-
méltóbb pápa ül, ki valaha létezett." (Ollivier 1865. apr . 13.) 
„Szeretném, ha jobban megfelelnének az olasz nemzeti mél-
tóságnak, melyet I X . Pius oly dicsőén képvisel." (Fer ra r i 
1863. nov. 25.) „A tiszteletreméltó aggastyán, ki erényének 
fényével á rasz t ja el a pápaságot, szükséget szenved." (Thiers 
1867. dec. 16.) „IX. Pius őrangyalunk, ki megmentette 
Olaszországot." (Gazetta ufficiale 1848. máj. 5.) „Sz. Péter 
t rónja oly alapon nyugszik, melyet emberi hatalom meg 
nem rendíthet. IX . Pius kimondhat lanul sokat te t t Olasz-
országért és az egyházért ." (Garibaldi 1847. oct. 20.) „ IX. 
Pius egyike a legbuzgóbb pápáknak , k ik sz. Péter székén 
ültek. Nemesen és erélyesen tud ja védeni jogait és szavának 
hatalmával képes visszatar tani az azokba való gyűlöletes 
beavatkozást ." (Cavour 1848. jan. 14.) 

— A szentpétervári r. ka th . collegium szilárdan meg-
marad az orosz nyelvnek a ka th . isteni tiszteletnél való 
használata elleni állásában és az orosz kormánynak meg-
ingatásra i rányzot t törekvéseit azon nyilatkozattal utasí-
totta vissza, hogy a ka th . isteni tiszteletnél használható 
nyelvre nézve érvényesen és döntöleg egyedül a római pápa 
határozhat . 

Kegyes adakozás. 
K i s s Mihály eöttevényi plebanus a mellkeresztre : 4 frt 40 kr. 

Szerkesztői tudósitás. 
— s—nek : Hová gondol ? most a görögök és törökök ügyében fá-

radoznak csak, a lengyelekkel nem törödnek. Érti ? 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 



Megjelenik t lap heten-
feint 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 IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, április 24-én. 

Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
çyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Egy remete levelei. — Pápai levél a 
pár is i érsekhez. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Egy remete levelei. 
X. 

A legrégibb, nemkevésbbé mint az ujabb ide-
vonatkozó könyvek szerint végre az általános világ-
béke az, mi az utolsó idó'k bekövetkeztét, azaz az 
anyagi világ megsemmisülését jelzi. 

Ha ezen könyvekből a következőkben egyné-
mely helyet idézendek, nem tehetem, hogy ama fel-
tűnő öszhangzásra ne figyelmeztessem olvasóimat, 
mely ezen egyes helyek közt uralkodik, s mely 
annál csudálatosb . minél távolabb állanak eme 
könyvek egymástól, keletkezésök idejére nézve.. 

Reánk nézve azonban ezen általános világbé-
kének fölemlitése még azért is fontos és érdekes, 
mivel épen az utosó levélben annak forrásáról érte-
keztünk, mely nem egyéb, mint a szeplőtelenül fogan-
tatott Szűz tiszteletének azon nagyszerű előmenetele, 
melyet ugyancsak a szeplőtelen fogantatás kihirde-
tésében, és annak az egész keresztény világ általi, 
ellenmondás nélküli elfogadásában szemléltünk. 

Mária az ég- és földnek királynéja. — Az ő 
hatalmas közbenjárása késlelteti az igazságszolgál-
tatás óráját, hogy meghosszabbittassék a könyörü-
letesség napja; mert a mily végtelen az Istennek 
irgalma, ép oly végtelen a szent Szűznek hozzánk való 
szeretete is, amióta Krisztus urunk a keresztfáról 
nemünket szent János személyében pártfogásába 
ajánlotta. 

Ami a fölhozandó helyek magyarázatát illeti, 
ismétlem, amit már egyszer mondtam, hogy az esak 
az egyes szerzők személyes nézeteit tükrözteti vissza 
s mint olvau mindig alája marad vetve az egyház 
utbaiguzitó, sőt helytelenitő Ítéletének is. 

Ezeket előrebocsátva nézzük mit mond Ezechiel 
ezen, a világ vége körül bekövetkezendő általános 
békére nézve. 

A 34. fejezetben igen sötét szinekben festi, az 
akkori zsidók állapotát, s e miatt főképen a nép 
pásztorait, a polgári hatalom kezelőit rójja meg : 
„Elszéledtek az én juhaim, azért hogy nem volt pász-
toruk. és mind a mezei vadak eledelévé lettek, és 
elszéledtek" azaz népem a hamis próféták és gonosz 
lelkű vezérek zsákmánya lőn, ugy, hogy egészen 
megfeledkezve rólam, kénye kedve szerint a bálvá-
nyok után, gonoszságra indult; „tévedeztek az én 
nyájaim minden hegyen és minden magas halmon" 
oly helyen t. i. a hol a bálványoknak oltárai voltak, 
— s ezért Isten fenyegeti a hanyag pásztorokat, azt 
mondván nekik : „Ime én magam keresem föl juhai-
mat, és meglátogatom őket, — és t á m a s z t o k 
n e k i k e g y p á s z t o r t , ki őket legeltesse, az én 
N gámat. Dávidot; ő legelteti majd őket és ő leszen 

nekik pásztoruk." 
A próféta itt ugyan közvetlenül a népnek Isten 

egyenes közbejöttével a babiloni fogságból leendő 
kiszabadításáról beszél; de az egész, mint gyakran 
Izaiásnál és Jeremiásnál, magasb értelemben egy-
szersmind jelképe a minden népek egyesülésének 
egy akolban és egy pásztor alatt; mint ezt mindjárt 
a következők bebizonyitják. 

A 36. fejezetben korholja a népet, mivelhogy az 
a pogányok közti elszórtságában az Isten szent ne-
vének gyalázatára volt, amiért az ki is nyilatkoz-
tatja, hogy népét visszavezetendi ugyan, de „nem 
ti érettetek cselekszem ezt, Izráel háza ! hanem az én 
szent nevemért, melyet megfertőztettetek a pogányok 
között, kikhez bementetek" ! 

A 37. fejezetben a próféta a csontokkal meg-
rakott mezőnek képét mutatja nekünk, hü képét 
jelen időnknek, midőn nemünket a végbukás veszélye 
fenyegeti , hacsak azon közvetlenül isteni hang, 
melyet a közelgő conciliumon hallani remélünk uj 
életet nem önt belénk. 

De ha teszi is a Mindenható, ha uj pásztort tá-
maszt is népe számára, ha újra életet önt is az el-
szórva fehérlő csontokba, nem mi érettünk teszi ezt, 
hanem az ő szent nevéért. — Mintha még egyszer 
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meg akarná állítani őrjöngős rohanásában az emberi 
nemet, hogy, akárcsak egy utolsó pillanatra is lássa 
és ismerje meg teremtőjét, hogy egy perczig figyelve, 
csudálja fiának szent anyját, a szeplőtelen Szüzet, 
miként rontja a kigyónak fejét, s aztán — folytassa 
útját korunk, hogy mint a malaszt korszakának 
XIX. és XX. százada, hasonló legyen az irott tör-
vény XIX. és XX. századához, melyeknek jellege a 
romlás, a bukás, a végmegsemmisülés volt, mely 
jellemen azon egyes nyugpontok mitsem változ-
tatnak, melyeket azon idők történelme fölmutat, fo-
lyamát mégis folytonos kétségbeesett harcz, végét 
pedig ezen időknek Jeruzsálem elpusztulása képezi. 

Napjaink jellemét röviden e pár szóba lehet 
összefoglalni: Isten mit sem tesz többé mi érettünk, 
mit is tehetne ily elfajult nemzedékért, anélkül, hogy 
legfőbb igazságos voltát meg ne tagadja. Amit ezen-
túl teend, azt saját szent neveért teendi, amint Eze-
chiel mondja. 

Mielőtt azonban ezen szent látnoktól végleges 
bucsut vennénk, figyeljünk még egynehány perczig 
a dolgok sorrendjére is, ugy a hogy azt irataiban 
találjuk. A társadalom végképen elromlott, léte 
folytonos lázadás az Isten ellen, ez a mi korunk, — 
Isten aztán megigéri, hogy uj pásztort küldend nápe 
számára, s kinyilatkoztatja, hogy addig várand, mig 
az ő nevének dicsősége ismét helyre leend áliitva, 
nem mi érettünk, hanem az ő saját szent nevéért ; 
azután következik a száraz csontvázok képe, me-
lyekbe Isten még egyszer pillanatnyi életet önt, s 
végül az utosó küzdelem, melyben Gog és Magog 
követői, a pokol sergei megsemmisülnek. 

Ha azon hasonlatosság, melyet az irott törvény 
és a malaszt korszaka közt föltalálhatni véltem, a mi 
időnkre nézve is áll, akkor az általános világbéke 
korszaka jelen századunk vége felé kezdődik, hason-
lólag a mint a zsidó nép is, időszámítása szeriut 
1870 és 1890 közt, Hirkan, Simon fia, király és fő-
pap kormányzása alatt legboldogabb, legbékésebb 
idejét élte. Ezzel összefügg, a mit sz. Brigitta 1360 
körül az utolsó időkről jósolt: 1791-ben az Isten ha-
ragja sujtandja az egész világot; 1800-ban az emberi 
nemnek egyik csekély része visszatérend Istenéhez; 
1829. nagy zavarok Spanyol- és Olaszhonban ; 1830. 
véres harczok; 1846. nem lesz főpásztor; 1848. gens 
contra gentem; 1849. Roma vérbe fürösztve; i860, 
a vétek fia születik (avagy megjelenik „sürget,"); 
1886. a legnagyobb halandó megjelenik; 1890. az 
emberek elismerendik az egy Istent bárom személy-
ben, s lesz egy akol s egy pásztor; 1900. nagy jelek 

mutatkoznak az égen; 1980. a gonoszok elhatalma-
sodnak; 1999. a látható mindenségnek vége. 

Azon nagy halandó, kinek sz. Brigitta szerint 
1886-ban megjelennie kell, ugyanaz, kit sz. Mala-
chias, armaghi püspök a „pastor angelicus" névvel 
jelez, vagy azon jámbor franczia király, ki a pápát 
az egyház újjáalakításának nagy müvében hatható-
san segiteni fogja. Malachias jövendölései sokféle-
képen lettek már megtámadva, mindamellett, leg-
alább eddig, kivétel nélkül helyeseknek bizonyul-
tak be. 

Igy IX. Piusnak a „Crux de cruce" melléknév 
adatik, melynél illőbbet alig találhatnánk; mennyit 
szenvedett már Pius a keresztért, s minden üldözése 
honnan ered, lia nem azon államtól, mely czimerében 
a kereszt jelvényét viseli, Savoyától ? 

A „Crux de cruce" harmadik utódja „Religio 
depopulata", ötödik a már emiitett „Pastor angeli-
cus" ; összesen Malachias szerint, tizenegy pápa kö-
vetkezik Pius után. 

Azon leggonoszabb emberről pedig, akinek meg-
jelenése 1860-ra tétetik, ezeket mondja ugyancsak 
Malachias egyik egyházi beszédében: „Végül pedig 
a vétek embere fog megjelenni, és szövetkezve a 
zsidókkal ellenünk fog harczolni ; ez egyike lesz az 
Antikrisztus előhirnökeinek, s az egész világ fog 
neki engedelmeskedni. — Sokat fog megölni, s min-
den erejévol azon lesz, hogy a keresztényeket végkép 
kiirtsa a föld sziliéről. S e küzdelem addig fog tar-
tani, mignem Spanyolhonban király támad, ki a zsi-
dókat és törököket megsemmisítve sz. Zsófia templo-
mát visszaszerzi nekünk katholikusoknak. S akkor 
beálland az általános béke és boldogság korszaka." 

Egész sorát az ide vonatkozó jövendőléseknek 
hozhatnók föl, melyek mindnyájan abban egyeznek 
meg, hogy az Antikrisztus megjelenését a zsidóknak 
nagy elhatalmasodása, későbbi elnyomatásuk, a szent 
föld visszahóditása s végül az általános világbéke 
meg fogja előzni. — Mind eme jövendölések olyanok, 
melyeket az egyház sem el nem fogadott, sem visz-
sza nem vetett, következőleg mi sem kényszerit 
bennünket azoknak elfogadására, esetlegesen vissza-
vetésére. 

Annyi bizonyos, hogy a jóslói tehetség nem volt 
soha egy bizonyos népnek vagy korszaknak kizáró-
lagos tulajdona; az is bizonyos, hogy ha azon férfia-
kat tekintjük, a kiktől az idézett s még több idézhe-
tett jövendőlések származnak, legtöbbnyire szent-
jeink soraiban találjuk őket, nincs tehát semmi, a mi 
hitelességüket okszerüleg megingathatná; ha némileg 
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eltérnek itt-ott egymástól, ennek oka az egyéni föl-
fogás vagy előadás különfélesége, nem pedig a do-
lognak magában véve ellenmondásos természete, mely 
mindenesetre azok közé tartozik, a melyekre nézve 
XIV. Benedek mondja (De Can. Sanct. II. 32,2.): 
hogy vannak dolgok, a melyeknek tiszteletben tar-
tását az ész megengedi, de a hit nem parancsolja. 

Hornig. 

Pápai levél a párisi érsekhez.*) 

Venerabili Fra t r i Georgio, Archiepiscopo Parisiensi, 
Lutetiam Parisiorum, 

PIUS PP. IX. 

Venerabilis Fráter, Salutem et Apostolicam Benedi-
etionem. E x epistola quam manu Nostra exaratam, die 24 
mensis Novembris, anno proxime superiore ad Te dedimus, 
perfacile noseere potuisti, Venerabilis Fráter, Paternam No-
stram in To benevolentiam. Ea profeeto spe nitebamur fore 
ut illis amantis Nostri in Te animi sensibus permotus, velles 
Nostrao erga Te dilectioni studiesissime respondere, Nostris-
que des»deriis perlibenter obsecundare, Tuamque erga Nos et 
bane Petri Catliedram Observantiam ac Devotionom lucu-
lenter ostendere, veluti Catholicum Antistitem omniuo decet. 
Atque eo magis id sperabamus quod cum ad istam Parisien-
sem Arcliiepiscopalem Ecclesiam fuisti designatus, Tuas ad 
Nos Litteras perferendas curasti, quibus profitebaris Te 
Nobis et huic Apostolicae Sedi esse addictissimum et summa 
Nos eamdemque Sedem Reverentia colere. Hac igitur spe 
freti, in commemorata Nostra Epistola, ne verbum quidem 
facere existimavimus de Tuis Litteris, Kalendis mensis se-
ptembris, eodem superiore anno datis quibus respondisti 
Nostrae Epistolae, die 26 április ejusdem anni Tibi scriptae 
circa aliquas res ad istam Tuam Dioecesim pertinentes, 
quae Tuae litterae non leviter Nobis admirationi et tristi-
tiae fuerunt, cum ex illis, praeter omnem expectationem 
Nostram intellexerimus Te eas habere opiniones quaedivino 
Romani Pontificis in Univërsam Ecclesiam Primatui omnino 
adversantur., 

Et sane asserere non dubitas Roinani Pontificis Pote-
statem in Episeopales dioeceses nec Ordinariam nec Imme-
diatam esse. Opinaris Romanum Pontificem tunc duntaxat 
in alienain Dioecesim posse Suam interpoliere Auctoritatem 
quando dioecesis ipsa ita aperte sit inordinata ac perturbata 
ut Summi Pontificis interventus sit unicum remedium quo 
animarum saluti et Pastorum negligentiae consulatur. Divi-
num autem jus, ex quo Episcopus est solus in sua dioecesi 
Judex, minime recognosci arbitraris, cum Summus Pontifex 
extra commemoratum evidentis necessitatis casum sese dioe-
cesis negotiis commiscet. Atque eiistimas dioecesim canonice 
erectam in qua Hierarchia est constituta, in inissionum re-
giones converti, si Romanus Pontifex extra praedietum ca-
sum, suaui Potestatem erga dioecesim exerceat. Insuper, in 

*) Ez azon irat, mely legújabban Ollivier által közzététetett. Tavai 
már olvasható volt az ,Angsb. Postzeitung'-ban ; ez évben az ,Unita Catt. 
is közlötte, melyből magyarra már át is fordítottuk ; de megjelenvén az 
eredeti szöveg, ime a szerént adjuk az érdekes intelmet. Szerk. 

sermone potissimum a Te ad istum Senatum habito, affir-
masti abusum esse appellationes ad hanc Apostolicam Sedem, 
et oppugnas jus quo singuli fideles potiuntur appellandi ad 
Summum Pontificem, et inquis id impedire ac prope impos-
sibilem reddere dioecesis administrationem. 

Dum vero liane doctrinam manifestare minime haesitas, 
clare aperteque déclaras quibus módis uti velis ad eam fir-
miter servandam. Namque significas Tibi in animo esse to-
tis viribus obsistere et curare no directus Romani Pontificis 
interventus extra saepe repetitum necessitatis casum locum 
habeat, asserens Regularium et istius Nunciaturae et Roma-
narum Congregationum agendi rationem eo spectare ut 
Summi Pontificis interventus directe in dioeceses indueatur. 
Ac praeterea ais To velle, tum alios Venerabiles Fratres 
Galliae Sacrorum Antistites excitare ut una Tecum conspi-
rent, tum ad vulgus appellare apta adhibita instructione. 

Eodem autem sermone a Te penes istum Senatum re-
citato baud veritus es varios in medium proferre modos su-
premae Romani Pontificis et Apostolicae liujus Sedis Aucto-
ritati maxime contrarios, retinendi scilicet Apostolicas Lit-
teras, illasquo civilis Auctoritatis arbitrio placitoque subji-
ciendi, et confugiendi ad laicam Potestatem. Quo sermone, 
typis in lucem deinde edito, verba etiam faciens de articulis 
organicis, quamdam eisdem Auctoritatem et Reverentiam 
deferendam censuisti, utpote respondentibus praeexistenti 
et graviori Societatis conditioni ac necessitati, cum haud 
ignores quomodo Apostolica Sedes contra eosdem articulos 
a laica Potestate editos et Catholicae Ecclesiae Doctrinae 
ejusque Juribus ac Libertati adversos protestari nunquain 
omiserit. 

Equidem, Venerabilis Frator, nunquam credere potu-
issemus Te hisce sensibus esse animatum, nisi illos ex prae-
dictis Tuis Litteris mense septembri ad Nos datis, et ex me-
morato Tuo sermone, cum summo animi Nostri dolore agno-
vissemus. Non possumus enim non vehementer dolere et angi, 
cum praeter omnem opinionem cogitationemque Nostram, 
hac Tua sentiendi agendique ratione videaris favere falsis 
et erroneis Febronii Doctrinis quas uti noscis, haec Sancta 
Sedes Reprobavit, Damnavit, et Catholici scriptores doctis-
simis operibus reprobarunt et profligarunt. Ac per Te ipse 
perfacile intelligere potes, Venerabilis Frater , quanta affi-
ciamur admiratione, dum animo reputamus eas a Te proferri 
sententias, quae Catholicae Doctrinae repugnant et a quibus 
iccirco uti Ecclesiae Catholicae Antistes, vel maxime ab-
horrere debes. 

Et quidem asserendo Romani Pontificis Potestatem in 
Singulas dioeceses non osse Ordinariam sed Extraordinariam, 
propositionem enuntias omnino adversam Concilii IV Late-
ranensis Definitioni, in qua luculontissima ac decretoria illa 
leguntur verba: RomanaEcclesia, disponenteDomino, super 
omnes alias Ordinäriae Potestatis obtinet Principatum, utpote 
Mater Universorum Christi Fidelium, et Magistra (Conc. 
IV, cap 5), scilicet eorum omnium qui pertinent ad Christi 
Gregem. Quae gravissima ejusdem Concilii Verba, Tibi 
apprime nota ac perspecta esse debent, Venerabilis Frater . 
Neque ignorare potes eamdem Tuam propositionem plane 
contrariam esse constanti usui et Doctrinae ab Universal i 
Catholica Ecclesia, omnibusque ejus Episcopis cum omni 

32* 
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Venoratione exceptas ac traditae secundum quam, tum 
praesentt, tum praeterit-is aelatibus, Ecclesia semper tenuit 
ac docuit, et docet ac tenet Divina ilia Verba „pasce Agnos 
meos, pasce Oves meas" Beatissimo Apostolorum Principi 
ita a Christo Domino dicta fuisse, ut eorumdem verborum 
vi, omnes et singuli fideles Petro, ejusque Successoribus velut 
Supremis et Ordinariis totius Ecclesiae, o nniumque Sacro-
rum Antistitibus immediate subjecti esse doboant, s'cuti ipsi 
Christo Domino, cujus Romanus Pontifex verus est his in 
terris Vicarius ac totius Ecclesiae Caput omniumque Chri-
stianorum Pater et Doctor. 

Non parum autem miramur, cum, quin forsitan anim-
adverteris,ex Febronianis placitis sontentias,ex commémora ta 
doctrina, dioeceses in missionum regiones et Episcopos in 
Vicarios Apostolicos converti, cum omnes cognoscant a Ca-
tholicis merito responderi, id tam esse falsum quam falsum 
est asserere in civili ordine, Ordinarios provinciarum Prae-
fectos, Judices, aliosque Magistratus non posse amplius 
nominari Magistratus Ordinarios, propterea quod Rex vel 
Imperator Dirccta seu Iminediata et ordinaria Potestate in 
singulos sibi subditos potiuntur. Qua aptissima sane simili-
tudine uti+ur Doctor Angelicus cum inquit : „Papa habet 
plenitudinem Pontificialis Potestatis, quasi Rex in Regno; 
sed Episcopi assumuntur in partem sollicitudinis, quasi Ju-
dices singulis civitatibus praepositi." (S. Th., q. 26, art. 3.) 

Atque etiam non possumus non mirari Te, Venerabiiis 
Frater , queri de petitionibus et appellationibus quae ad Ro-
manum Pontificem deferuntur, quaeque ab Ipso excipiuntur, 
quandoquidem, uti Catholieus Antistes, scire optirne debe?, 
appellationum jus ad Apostolicam Sedem, veluti inquit Im-
mortalis Memoriae Benedictus XIV. Dacessor noster, „adeo 
necessario connexum, cum Romani Pontificis in Universam 
Ecclesiam Jurisdict.ionis Primatu, ut nemo possit illud in 
controversiam adducere, nisi et hunc volit praefracte infi-
ciari (Bened. XIV, de Synodo dioec., lib. IV, cap. 5.)" 
Quodquidem jus adeo omnibus fidelibus notu-n est ut S. Ge-
lasius Praedecessor item Noster (Epist. 7 ad Episc. Dardan.) 
scriberet : „Cuncta per Mundum novit Ecclesia quoniam 
quorumlibet Sententiis ligata Pontificum, Sides Beati Petri 
Apostoli, fas habeat resolvendi, utpote quod de omni Eccle-
sia jus habeat judicandi, neque cuiquam de ejus liceat judi-
care judicio ; si quidem ad Illam de qualibet mund; parte 
Canones appellari voluerint, ab illa autem nemo sit appallare 
permissus." 

Hinc admirationem moves, cum affirmas Hujusmodi 
Apostolicae Sedis morem exe piendi eorum querelas, qui ab 
Episcoporum Judic o ad eamdetn Sedem appellant, Tibi im-
possibilem reddere Tuae dioecesis administrationeai. Talis 
enim impossibilitas a nullo Catholicae Ecclesiae Episcoporum 
tum praesenti, tum superioribus autatibus fuit unquam co-
gnita. Quod si ejusmodi impossibilitas a To asserta existere 
unquam posset, earn Romanus Pontifex sentire deberet qui 
gravissima omnium Ecclesiarum sollicitudine distent us 
omnium dioeceseon petitiones exsipere, easque accurate 
oxaminare ac dir mere tenctur ; nunquam vero sim-
plex Episcopus qui de propriae d oecesis factis tanturu 
respondere debet, quae totius Cathohcae Ecclesiae ex'gua 
pars est. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
r 

E R D E L Y . Pápa ő szentsége aranymiséjének örvend e-
tes ünneplése az erdélyi püspöki székvárosban is egyike vala 
a legkedvesebb napoknak. Alig terjedt el a hir, hogy e nagy 
napot nálunk is méltólag meg aka r j ák tartani, mindenfelé 
nyüsgést, mozgást lehete észre venni. A polgárság és ta-
nuló itjuság, valamint a papság körébon kiki iparkodott 
tehetsége szerint kitüntetni azon hódoló ragaszkodást, mely-
lyel anyaszentegyházunk föpásztora iránt viseltetik. Miért 
a mint szombaton hirdetni kezdették a harangok a köze-
ledő nagy ünnepet, a várbeli katholikusoknak és kath. in-
tézeteknek házain lengeni kezdettek a pápai és nemzeti 
zászlók. Szürkületkor már minden ablak ki vala világitva. 
Este pedig a zenekar játszására rögtön összetömegosültek 
a polgárok s versenyezve ragadtak fáklyát, hogy azzal a 
püspöki palota udvarára siessenek. Megindult a roppant tö-
meg nép s a leggyönyörűbb magyar indulók eljátszása mel-
lett a várba vonult, dörgő éljenokkel üdvözölve annak 
fényben uszó házait. Legelőször is a főgymnasium elébe 
vonult, hol a tanuló-ifjuság összegyülekezett volt. Az épület 
ablakai ragyogtak az égő gyertyák világától, a Straubert 
Ödön készítette művészi transparent lángsugárban tüntette 
elő a tiarát, keresztbe tett kulcsokat, kehelyt és szent os-
tyát ezen fölirattal : „Pastor bone ave Pie!" Majd a Szent-
István-növelde pazar kivilágítása ragadta meg a roppant-
számú részvevők figyelmét, hasonlólag meglepőszépségü 
transparentjével, melynek fölirata : PIo nono saCerDotl 
Magno IVbILa r l P a t r l orbls, affLICto, at for t l sit honor 
et gLorla In f in i t e . . . hirdette mind az ünnepély jelentő-
ségét mind pedig a hő kivánatokat, melyek szentséges 
Atyánkér t amaz intézetben az egekbe emelkednek. Jöt tek a 
szép egyenes utcza kivilágitott házai, majd a papnövelde 
láng koszorúzta kertje, s valamint előbb a gymn. ifjúság, 
ugy most a papnövendékek örvendező csoportja. Tovább 
ismét uj jelei a hódoló tiszteletnek a polgárok és kanonokok 
lakházain, majd a magasztos székesegyház portáléja zász-
lókkal, zöld ágakkal, virágfüzérekkel, ragyogó lámpákkal , 
művészi transparenttel diszelegvo „Pio nono jubilari". I ly 
meglepetések között vonult a folyton harsány éljeneket 
hangoztató roppant népsereg fáklyái között magyar és pá-
pai zászló árnyában a fényesen kivilágitott püspöki udvar-
ba. I t t Szőllősy István tanár szót emelt és élénken elmon-
dotta, hogy mindezen külső jelei a belső örömnek törhetlen 
hűségünket tanúsítják szentséges atyánk iránt, kinek tisz-
teletére a magyart már ősei megtanították. Főpásztorunk 
ő nagyméltósága köszönetet szavazott az általános rész-
vétért s kiemelvén, hogy egyedül ő szentségét illoti a földön 
ily általános ragaszkodás, lelkes éljenekre ragadta az ör-
vendező népet. Miro a tanuló-ifjuság, növ. papok és zenekar 
felváltva adtak dallamot a szivek vigságánalc s azután a 
mily szép rendben, ép oly illedelmesen vonult a roppant 
népség tűzhelyéhez. 

Vasárnap az isteni tiszteletre összesereglettek nem 
csak a városiak, hanem a vidékiek is számosan. Főpászto-
r u n k ő excája tartotta a nagy misét, melynek folyama alatt 
a nagy örömnap emlékeül Csibi Tárná*, Miklósy Károly, 
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Piringer József, Sántha Ignácz és Vincze István növ. papo-
kat alszerpapokká, Rieger Gottfried és Haupt József megyei; 
Simon Jenő, Ivarda István és Burecz Károly szentferencz-
rendi szerpapokat pedig áldozárokká szentelte föl. A szent 
misét követte egy beszéd, melynek végével a papság fő-
pásztorunk ő nagyméltóságát lakliázába kisérvén, Ráduly 
János nagyprépost ő nagysága lelkesülten tolmácsolta 
őszinte részvétünket, melylyel ő szentsége jelen örömeit 
megosztjuk. 

Püspök ő excája válaszában a clerus összetartásának 
szükségét hangsúlyozta, mely törhetlen védfalat képez bár 
kik és bár merről támadják meg egyházunkat. A püspöki 
diszebédre fényes vendégkoszoru gyűlt össze, mely előtt 
főpásztorunk ő excája fejtegetve a pápaság jelentőségét nem 
csak a katholikusok, hanem minden ker. felekezet, sőt a 
m üvelt emberiség szompontjából, azt jelesen napjainkban 
mint a jog és szabadság kőszirtjét tüntette föl, ezen állítá-
sának ecclatans bizonyságául kiemelvén, hogy kik a jelen 
korban uton útfélen monopolizálják a szabadság jelszavát, 
azok közül egyetlen sem találkoznék, ki az éjszaki kolossus 
ellen, mely a dicső lengyel nemzetet gyilkolja, szót emelni 
merészkedett volna, csak IX. Pius, a 77 éves aggastyán, 
miért méltó, hogy az egész világ tisztelettel hajoljon meg 
előtte. Igy tehát városunkban a pápa ő szentsége örömün-
nepe tőlünk kitelhető fénynyel lön megtartva, annak tanu-
ságául, hogy csalódnak, kik a polgárság vallásos indulatában 
egy pillanatig kételkednek. (Egyh. isk. 1.) 

ROMA, apr. 12-én. A szent atya aranyáldozatjának 
magasztos és nagyszerű ünnepe lefolyt. Engedje meg szerk. 
ur, hogy annak folyamát megirhassam egyszerűen, a mint azt 
magam láttam. Szombaton estve 5 órakor a sz. atya a Late-
ranban tartott triduum befejezésére ment az egész bíbor-
noki testülettel ; 8 órakor kezdődött Péter templomának és 
óriási kupulájának megvilágítása. Távolról tekintve azt 
gondolhatta volna az ember, hogy az egész templom nagy 
mintegy négy lángnyelvre oszló drágakövekkel van kirakva. 
Az egész napon át sok díszített kocsit lehetett látni, melye-
ken a környékben lakó olaszok különféle ajándékaikat hoz-
ták a szent atyának. Én láttam mindezen adományokat a 
Vatican udvarában fölállítva ; nem voltak művészi tárgyak, 
hanem mind olyan, mit a szent atya igen jól használhat : 
nagy mennyiségű bor és olaj, üvegekben, korsókban, hor-
dókban, egész végben vászon, posztó, minden fajú gyümölcs, 
ökrök, borjuk, bárányok, kecskék, sonka, sajt stb. itt volt 
fölállítva a 12 ágyú is, melyet egy franczia társulat ajándé-
kozott a pápának. 11-én reggel ágyúdörgés hirdette az ün-
nepnap fölviradtát. 8 órakor mondotta sz. miséjét a fön-
séges jubilatus a fejedelmi udvarok képviselőinek, a bíbor-
noki testületnek és megszámithatlan sokaságnak jelenlété-
tében a pápai oltáron. 11 órakor a németek az Animában 
külön isteni szolgálatot rendeztek , Reisach bibornok is 
jelen volt. A beszédet Moufang tartotta Mainzból IX. Pius-
nak tulajdonai, szenvedései és diadalai fölött. 2 órakor a 
nép egész tengere hullámzott a Vaticán felé részt veendő 
azon kihallgatáson, melyet a szent atya elrendelt, vagy üd-
vözlendő ő szentségét, ha a Péter-templom loggiáján fog 
mutatkozni. A szent atya tudnillik délutáni 5 órára kihall-

gatást engedélyezett az egész kath. világ képviselőinek 
számára. Mily nagyszerű gondolat ! A föld minden népeinek 
képviselőit a kereszténység főpásztorának lábainál látni ! Ki-
mondhatlanul örvendettünk előre. Azonban ezen örömöt igen 
nagy tolongás és izzadás árán kellett megvásárolni, mert 
rendtartásról éppen nem volt gondoskodva, vagy ha volt, a 
nagy sokaság miatt nem lehetett a rendszabályokat érvé-
nyesíteni. Nagy fáradsággal vergődhettek azok is a trón 
közelébe, kik a küldöttségeket képezték és a föliratok, ado-
mányok kézbesítésével voltak megbízva. Mindezt azonban 
feledtük, midőn IX. Pius fényes kisérettel megjelent, viharzó, 
szűnni nem akaró örömkiáltás hangzott ezer és ezer ajak-
ról minden nyelven, de biztosithalom, hogy a német „Hoch" 
túlszárnyalta a többi nemzetek rivalgását. Midőn a szent 
atya láthatólag megindulva szokott kedves mosolyával a 
trónon helyet foglalt, Löwenstein herczeg, a németországi 
katholikusok képviselője lépett elő és térdre borulva meg-
csókolta a szent atyának lábait, gyűrűjét átadván a néme-
tek föliratát és szeretetadományait. Öt követték a küldött-
ség többi tagjai. Hasonló módon nyújtotta át Schäffer elnök 
Kölnből a kath. legényegyletnek igen szépen kiállított 
adrossét 60,000 aláirással és 8000 franccal ; báró Gemmin-
gen tanuló pedig a német ifjúság föliratát, igy a többi nem-
zetek képviselői is. Mindazok után, miket láttam és hallot-
tam, Ítélve, a német nemzeté volt az elsőbbség mind a jelen-
lévők mind az adományok számát és nagyságát tekintve ; 
gróf Arco Münchenből egymaga hozott 212,000 francot. A 
hódolat befejezte után fölemelkedett a szent atya, és mint-
egy 20 perczig tartó beszédet mondott az egybegyűltekhez. 
A ki eddig azt gondolta, hogy a nagy szenvedőnek erejét 
talán igen megtörte a kor, most könnyen meggyőződhetett 
az ellenkezőről, oly hangosan, erővel és lelkesültséggel szó-
lott. A beszéd végén áldását adta a jelenlevőkre és hozzá-
jok tartozókra, és midőn a szent atya a loggián megjelent 
a Péter-téren összegyűlt sokaság előtt, a lelkesedés főfokát 
érte el, melynek örőmzaja mindaddig tartott, mig ő szent-
sége látható volt. Esti 8 órakor a Janiculuson ragyogó tűzi-
játék gyönyörködtette a sokaságot. Engedje az ég, hogy az 
öröm, melyet a szent atya e napon érzett, kedves életének 
meghosszabbítására szolgáljon ! (A. P.) 

/ 

PARIS. Mult évben S linte-Beuve, Napoleon herczeg 
s még néhány nevezetesség, mely Páris bizonyos társadalmi 
köreiben szerepet játszik, nagy-pénteken husevö banquetre 
gyülekezett. 

Azt hitték, hogy ez által a hősi bátorságnak valami 
felette kitűnő jelét adják és siettek enemü nagytettüknek 
dicsőségét vörös lapjaik hasábjain kikürtöltetni. Ez túlsá-
gosan meg is történt; s a szolgálatkész hírlapok csak annál 
nagyobb zajütésre találtak alkalmat, mivel tapasztalták, 
hogy nemcsak a katholikus, de az összes mérsékelt hírlap-
irodalom is megrótta az eféle hősködi.'éget. 

Ez évben a tüntetést már jókorán előrehirdetve na-
gyobb mérvben kelle organizálni s evégre nyilvános alá-
írások boc- áttattak közre ; hogy e példát az alsóbb osztá-
lyokból is minél többen követhessék. Mi is lenne a szegény 
népből, ha nem ryujtaín k neki mód utánozhatni azon uri 
demokratákat, kik dús államdijaikon bőségesen hizlalkod-
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hatnak ? . . . Egyébiránt a demokrata sajtó nagyon eltérőleg 
tudósít az eredményről. Az „Opinion" 800, a „Figaro" 
1200 lakmározóról beszél, a „Presse libre" pedig csak áta-
lánosan „több antiklerikális" azaz nagypénteken husevő-
ebédet emlit. De a restaurátiót, mely e vendégségeket kiállí-
totta, mindegyik elhallgatja. Ugy látszik, az egész csupa 
mystificátio. 

Egyúttal a demokrata sajtó több böjti ebédekről is 
emlékszik, melyek viszont Bretagne-ban tartattak volna 
meg e napon ellentüntetésül, és azok dúsválasztéku étlap-
jait is hozza. Nem hisszük, de nem épen lehetlen, hogy az 
megtörtént ; s hogy ellentüntetésül nagypénteken itt-ott 
fényes böjti ebédek rendeztettek. Mi az ily vallási tüntetést 
mindenesetre kárhoztatjuk. E napon minden nevére méltó 
katholikus visszavonul s komoly elmélkedéssel foglalkozván 
otthon költi el szerény ebédjét, és fölöslegét nem banqueti-
rozásra, hanem a szegények közötti bővebb alamizsnálko-
dásra fordítja. 

MÜNCHEN. A „bambergi lelkipásztorsági lapok" az 
„országgyülésrei választások" tekintetében következőleg 
nyilatkoznak : a papság necsak maga szavazzon kizárólag 
lelkiismeretes, derék, tiszteletre méltó és istenfélő egyénisé-
gekre ; hanem a népnek is tanácscsal szolgáljon és iparkod-
jék az alkotmányos, de egyúttal kereszténylelkületüeknek 
irányt adni, anélkül, hogy papi jellemét megtagadná. Tisz-
tán adiaphorus dolgokban kimélje buzgóságát; — de oly 
ügyekben, milyen a „polgári házasság", az iskolai s egyéb 
kérdésekben : ne legyen néma statista és gyáva bérencz, 
hanem álljon ki opportune et importune az egyház igazai-
ért. Ily dolgokban a szószéket és sajtót i* felhasználhatja, 
nemcsak, de ez kötelessége is, miután a házasság szentség, 
az iskolát pedig az egyház szinte ugy tekintette mindig 
mint kiválólag egyházi természetű dolgot. 

A törvény erre világosan feljogosítja a papságot és 
senki sem foghatja azt abban akadályozni. A sajtó azon 
bizonyos része pedig, mely e jogot tőle elvitatni szeretné, 
csak a bajor törvények ellenére cselekszik. 

Az, kinek joga van választani, joggal bir ép ugy mint 
bármely más polgár résztvenni a választást megelőző tájé-
kozási tanácskozásokon és gyülekezeteken is; hogyan és 
kit kelljen választani V Ily alkalmakkal a pap, a mennyiben 
az papi jellemével megfér, csakúgy mint bárki más bátor-
kodhatik mindarra amire a többiek bátorkodnak. 

Ha valljon és mennyire legyen feljogosítva a pap a 
választási kérdésre, szorosan papi téren, például a szószé-
ken, is hatni, arra a felelet annak kellő felderítéséből követ-
kezik önkint : gyakorolhatja-e a pap az őt megillető válasz-
tási jogot a jelen körülmények között is vagy sem ? 

E tekintetben a kővetkező szempontok ajánlkoznak 
figyelembevételül: Miután a jelenlegi kamara a társadalmi 
tekintetben legfontosabb kérdéseket már megoldotta vagy 
mandatuma tartama alatt megoldandja : talán azon nézet 
juthatna érvényre, hogy a közelebbi kamara nem fog többé 
oly dolgokkal foglalkozni, melyek az egyházat érintik ? De 
lia a belügyminiszter nem emiitette volna is 1868. nov. 8. 
kibocsátványában „miszerint a kormány fel tudja érteni, 
hogy egy oly politikai mozgalmas időben, milyen jelenünk, 

a z á l l a m és e g y h á z közötti viszony újbóli rendezésére 
venatkozó ohajok is nyilvánulnak", hogy azonban „nem 
szabad felednünk, miszerint egy ily újbóli rendezést nem 
lehet viharos rohammal, hanem csak az idevágó kérdések 
nyugodt megvizsgálása és méltatása által állandóan és ma-
radandóan eszközölni", habár a miniszter ebbeli nyilatko-
zata nem volna is előttünk : nem hiányzik számos egyéb 
jel, mely mutatja, hogy teljes sürgés-forgásban vannak 
azon társadalmi reformátorok, kik Schulte (kath. Kirchen-
recht §. 24) szavai szerint „az egyháztól ugyan követelik, 
hogy az államot kitelhetőleg támogassa, érette imádkozzék 
stb. de viszont nem ismerik el az egyház egyéb jogait, mint 
a melyekkel azt ők magok felruházni hajlandóak ; kik ka-
tholikus keresztény államról mit sem akarnak tudni, s a 
történelmi fejlődést teljesen ignorálják, jóllehet az állam 
részére szigorúan követelik mind azon egyes jogokat, me-
lyeket az csak a kölcsönös történelmi viszonyok alapján 
nyert es igényelhet az egyháztól." 

A társadalmi reformátorok ugyan nem feledik talán, 
hogy az egyház és állam közötti viszony újbóli rendezése 
csak nyugodt, érett megfontolás és megvizsgálás utján esz-
közölhető; de ép azért szünet nélkül foglalkoznak az enemü 
kérdésekkel és gyártják a sajtó utján a közvéleményt, és 
iparkodnak mindannak eltávolittatására hatni, a mi keresz-
tény és katholikus törvényeinkben s államintézményben 
még megmaradt. Csak figyeljük meg mily zaj üttetik a la-
pokban és egyébütt, ha a szabad egyesülési, gyülekezeti jog 
vagy a sajtószabadság egyházi czélokra igénybe vétetik ; 
mint ujulnak meg ilyenkor a kiáltozások, melyek a concor-
datum eltörlését, a szentegyházak és papok dotátiója és 
subventioja beszüntetését követelik ; s mily raja keletkezik 
azonnal a gyanúsításoknak és vádaknak, ha csak egy ta-
lálkozik is a papok között, ki kötelessége ellen vétett ! A 
mi pedig még különösben figyelemre veendő, — az azon 
körülmény, hogy az ily zaj, lárma, vádaskodás és gyanúsí-
tások nem épen azoktól származnak csupán, kik egyszers-
mind a kormánynak is opponálnak. Már szinte a bon ton-hoz 
tartozik folyvást az „ultramontánok" ellen beszélni ; s ha 
kérdjük, kik az ultramontánok? akkor még oly körökből 
is, melyekből egészen ellenkezőt várnánk, aféle felelet ada-
tik, melynek értelme, hogy : ultramontán mindaz, ki a ke-
resztény vallás alapigazságailioz még ragaszkodik s azok-
nak az életbeni érvényesítésére iparkodik ; minden, ki még 
hiszen Istenben és isteni tekintélyben. Czáfolják meg tett-
leg és komolyan azon férfiak, kik jelenleg a törvényjavas-
latokat a kamarák elé hozzák, amaz állítást, hogy „a je-
lenlegi kormány a vallással és vallási felekezetekkel szem-
ben ellenséges állást foglal el." És ki biztosithat bennünket, 
valljon nem fognak-e ők is, azon az egyház elleni rohamra 
kész hadoszlopok által, melyekben kormánypártiak is igen 
tevékeny részt vesznek, — önkénytelenül is a nyu godt 
megvizsgálás és megfontolás teréről a rohanó újítások út-
jára sodortatni ? S lia ez nem történnék is, a jelen tapasz-
talások után, méltán kérdheti ük : mennyire fog kiterjesz-
tetni azon védelem és pártolás, melyet az alkotmány igér ? 
hol kezdődik? hol éri végét? De legyen a dolog bármikép, 
annyi bizonyos, hogy az idők jelei u. m. a vallásos érzület 
fogyatkozott, a könnyelmű élvvágy, a növekvő drágaság, a 
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közinség napról napra növekvőben van s hogy a béke és 
nyugalom benső biztosítékai ingadoznak. Szabad-e ily idők-
ben a clerusnak kizárólag a szó- és gyonó-székre, az oltár 
és betegágyra visszavonulnia? Ellenkezőleg ép a jelen idő-
viszonyok csak annál szorosb k ö t e l e s s é g é v é teszik a 
papnak az őt törvényszerülegmegilletőpolitikai jogokat egész 
kiterjédésükben felhasználni s a mennyire papi állásával és a 
törvényekkel megegyez, másokat is buzdítani azok helyes 
gyakorlatára, hogy miként a paderborni püspök (1868 jan.) 
int : a hivők jó, okos és határozott férfiak megválasztására 
hangoltassanak. Sokszor hallhatni az efféle nyilatkozatokat 
„nem tartozik reám" vagy „hisz ugy sem lehet többé a dol-
gon segíteni." Ép e nemtörődés vagy csüggedés okozza, 
hogy viszont választások után gyakran panaszkodnak az 
emberek, ha a jóérzelmüek közreműködnek, a választási 
eredmény máskint ütött volna ki. Ezekhez képest, nem fo-
roghat fen kétség, hogy bárha a most tárgyalás alá fogott 
socialis jelentőségű törvények megalkottatnak is, marad 
még elég olyan, mely közvetlenül vagy közvetve a keresz-
tény vallást és egyházat érintendi. S ennélfogva a clerus ép 
oly szükséges a kamarában most, mint előbb, midőn ott a 
rendi képviselet értelmében jelen volt. A két érsek, a px-o-
testáns főconsistorium elnöke, s a király által nevezendő 
püspök, kik az alkotmány értelmében a felsőházban helyt 
foglalnak csak óvják és védelmezzék ott a keresztény ér-
dekeket; az alsóházban pedig ez azon egyháziak és hű vilá-
giak feladata leend, kik oda választások utján bejutnak. 

Az abban résztvevőknek legjobb zsinórmértékül szol-
gálhat a szentirás azon intelme „adjátok meg a császárnak 
a mi a császáré s az Istennek a mi az Istené" ; nem külön-
ben az alkotmány értelmében leteendő eskü, melyben az 
illetők hűséget fogadnak a királynak, engedelmességet a 
törvények iránt, az alkotmánynak megtartását és az 
ország közjavát, eltekintve egyes rendek és osztályok érde-
keitől, fogják legjobb meggyőződésük szerint lelkismeretes 
tanácscsal szolgálni. — A mostani körülmények között 
ugyan a papnak helyzete a kamarában nem valami kellemes 
és feladata igen nehéz. Többnyire mint őrszemek lesznek 
kénytelenek kiállani a sánczra ! De mögöttük vannak mind-
azok, kik a világi törvényen kivül még az istenit is tiszte-
lik, — vagyis valamennyi felekezetek ultramontánjai ; s 
végre is kötelességhü tevénységüket támogatandja annak 
hatalma, ki védelmét mindenkorra biztosította s kinek sza. 
vai a mennyet és földet túlélik. 

IRODALOM. 
„Grundriss der Einleitung in das Neue Testament von dr. 
Joseph L a n g e n , ord. Professor der katholischen Theologie 
an der Universität zu Bonn. Freiburg (im Breisgau), Her-

der'sche Verlags-handlung. 1868." 
(Folyt.) 

Mennyire gondosan ügyelt a t. sz. a kellő rendre, az 
eljárásának rövidke megtekintéséből is eléggé kiderül. 
Ugyanis, minthogy minden beszéd vagy irat, tehát p. sz. 
Pál levelei is, bizonyos körülmények kőzött léteznek, s ezek 
nélkül, a mennyire rájok vonatkoznak, érthetetlenné lesz-
nek, olyan például : az irónak szellemi élete, személyes tör-

ténete és viszonyai, azért minden más előtt alkalomszerüleg 
előadja a t. sz. szent Pálnak életét, körülményeit. Es csak 
azután beszél az egyes levelekről, melyeket a szent férfiú, 
kinek megtérése utáni élete egészen a Krisztus igaz ügyében 
folytatott harczban telt el, a három nagy apostoli utazás 
alatt, (melyekre Antiochiából indult Europa és Ázsia tar-
tományaiba) alapitott keresztény községekhez és egyes sze-
mélyekhez irt. 

A nélkül, hogy sz. Pálnak eredménydus fáradozások-
ban és szenvedésekben tett élete részletes ismertetésébe bo-
csátkoznánk, jelezzük legott, miként a t. sz. a taglalgatást 
az iratokat illetőleg a romaiakhoz intézett levéllel kezdi 
93—97. 11. Ez iratnál, illetőleg levélnél elősorolja és fejte-
geti : az iró indokát, czélját, egész gondokodását, a nagyobb 
és kisebb részek összefüggését, az irat valódiságát és hami-
sitlanságát, valamint azt is, hol és mikor jött létre. — Igy 
megy a t. sz. mindeia többi levélen is, melyek mindannyian 
a kereszt, hit fölséges emlékeiként fognak mindenkor cso-
dáltatni, de értelmöket teljesen kimeríteni soha sem fog si-
kerülni. keresztül. A sz. nem mulasztja el előadásába beszőni 
nem csak tömérdek sok érdekest, de szintannyi tanulságost 
és szivemelőt, vallásosságra buzdítót és nemesitőt is ! 

Adjuk a következő levelek serrendjét is, mint szerző-
nél találjuk. — A korinthusiakhoz irt első levélről szó van 
98—100 11; a második lovélről a korinthusiakhoz 100—102 
11; a galatákhez irt levélről 102—105 11; az ephesusiakhoz 
intézett levélről 105 — 109 11; a philippiekhöz intézett levél-
ről 109-111 11; a kolossaiakhoz irt levélről 111—112 11; a 
thessalonikaiakhoz küldött első levélről 112 —11411; a thes-
salonikaiakhoz intézett második levélről 114—116 11: a Ti-
móthoz irt első levélről 116—120 11; a Timóthoz intézett 
másik levélről 120 —122 11. — E levél eredetiségét szerző a 
122 lapon tárgyalja. Valamint a Timóthoz küldött első levél 
valódisága- és eredeti voltáról a 118 lapon annál helyesebben 
szólott nagyobb tudományi készülettel; minthogy egyáltalán 
a pásztorsági levelek eredetiségét némely látszatos ellenér-
vekkel leginkább ostromolják. 

Szerzőnél a Titushoz irt levél, mely tartalma és iránya 
szerént nagyon hasonlit azokhoz, melyeket Pál Timótnak 
küldött, 122—123 11. fordul elő; a Philemonlioz intézett le-
vél pedig, mely tele van kellemes fordulatokkal, s szerzője 
barátságos és szeretetteljes érzületének szép kifejezése 
124—126 11. — A 126—133 lapokon olvashatni a zsidókhoz 
küldött levélnek tárgyalását. — Ezen a kath. hitágazatok 
tekintetéből legnagyobb jelentőségű levél, mondja többi kö-
zött a t. sz., mint tartalma is mutatja, jól átgondolt terv 
szerént van kidolgozva. (127. 1.) — mi a zsidóságban jeles 
van, azt a kereszténység mind fölülmulta, valamint az 
ó-szövetségi profétasággal szemközt áll Krisztus Jézusnak 
sokkal fönségesebb prófétai tiszte, ugy a másik két szövet-
ségi méltóság, a főpapi és királyi tiszt Í3 csak árnyképei 
voltak a jövő dolgoknak. 

Az üldözések, melyek rájok (t. i. a palaestinai zsidó 
keresztényekre) várnak, egy szerető atyának csupán átmenő 
kisértetei és örökké tartandó örömökkel jutalmaztatnak. . . 
A kereszténységtől való elszakadás által elvesztik mind az 
igért javakat, s Isten rettenetes büntető ítéletének teszik ki 
magokat. (126 és 127 lapokon). — Mi a 128 és 129 lapokon 



tárgyalt hitelességét a zsidókhoz irt levélnek illeti, megjegyzi 
egyebek között sz., hogy az a görög és keleti egyházban 
ugyan nem támadtatott meg ; de a latin egyházban némely 
helyütt csak hosszabb küzdelem után vétetett föl a kánon-
ba. — Langen szerént tehát Dankónak Hist. Rev. Div. 464 
lapján levő állítása helytelen, hogy az egyházban soha sem 
vitatkoztak e levél kanonszerüsége fölött, hanem csak azt 
illetőleg: ,valljon Pál s z e r k o s z t é - e ( v . ö. 129 1.*) Mert, igy 
folytatja sz. a legrégibb és legismeretesebb könyvjegyzékben 
a Muratori féle töredékben hiányzik ; Eusebius több helyen 
emliti, hogy e levél már az ő idejében Romában többektől 
elvettetett ; Jeromos ep. 73, 4. azt jegyzi meg róla : quam 
omnes Graeci recipiunt et nonnulli Latinorum ; in Is. 3, 6—8 •' 
quam latina consuetudo non recipit ; hasonlóképen in Ezech. 
9, 28; in Zach. 2, 8 ; in Matth. 7, 26; in Eph. 1, 2 ; in 
Tit. 1. 

Csak, jegyzi meg tovább sz. a Titushoz irt levél má-
sodik fejezeténél mondja a szent atya és egyházi tudor : 
,iam inter ecclesiasticas est recepta'; mely nyilatkozat 
eléggé tanúskodik arról, hogy a kérdéses levél csak huza-
mosb vitázás után vétetett föl a kánonba. Maga sz. Ágoston 
is Civ. Dei XVI. 22., a görög atyák tekintélyétől indittatva, 
e levelet a kánoniratok sorába helyezi, (v. ö. 130. 1.) — 
Ebből kitűnik tehát, veszi észre Langen, hogy nyugaton 
egész a IV-ik század végéig különféle nézet uralkodott a 
szóban forgó levél szerkesztője és kánoni tekintélye körül. 
De e kikelés a kánonszerüség ellen és az ellenmondás, me-
lyet a nyugati egyházban egy ideig ellene támasztottak, 
épen nem sarkallott történeti bizonyitékolcon, hanem liit-
ágazati (dogmatikai) alapokon (v. ö. 129. 1.) — Tudniillik 
találtatik levelünkben egy hely, melyet a montanisták és 
novatianusok magok részére értelmeztek azon véleményök 
támogatására, hogy a nagy bünbeesetteket lehetetlen ismét 
visszafogadni (v. ö. Zsid. 6,4—5). Hogy ezen látszólagos 
támasz elvonassék alólok, elvetették az egész levelet, s hogy 
ebbeli eljárásukat indokolják, részint azon körülményre 
hivatkoztak, miszerint Pál rendes ízokása ellenére a levél 
élére nem tette nevét, részint az apostolétól eltérő irályra. 
A két emiitett felekezet letűntével nyugaton a levél hiteles-
sége iránti kétely is megszűnt, s a negyedik és ötödik szá-
zadban Hippo-, Karthago- és Romában tartott egyházi zsi-
natok apostoli hagyomány alapján, annak hitelességét forma 
szerint is kimondották. 

Alig mondotta ki pedig az ős hagyományokra támasz-
kodva az egyház e levél eredetiségét : az alaptalan kétség 
önmagában véget ért. (v. ö. 128. 1.) 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— H a y n a l d Lajos érsek ő exclja a m. t. academia 

alaptökéjének növelésére 10,000 frt méltóztatott adomá-
nyozni. 

— B o n n a z Sándor püspök ő exclja a mercifalvi 
üzkárvallottakat 500 frttal segélyezte. 

— A berni kormány bizottmányt küldött ki a polgári 
törvényhozás revisiojára, mely 17 szóval 5 ellen a követke-
zőkben állapodott meg : a) az anyakönyvek elvétele a pap-
ságtól és világi hivatalnokokra való átruházása ; b) obligativ 
polgári házasság facultativ megáidatással ; c) az elválások-
nál és ujraházasodásnál egyedül a polgári jelleg tartandó 
szem előtt. 

— A sweizi püspökök e hó végével Solothurnban ér-
tekezést fognak tartani a zsinatra vonatkozó előkészületi 
munkálatok tárgyában. 

— A pápa által engedélyezett ainnestia a politikai 
foglyokra is kiterjed ; a megkegyelmezettek közt vannak : 
Venanzi, Gulmanelli, Matridi, Agostino ; Potroni ügyvéd, 
Mazzininak barátja csak akkor fogadja el a kegyelmet, ha 
az semmi föltételhez sem lesz kötve. 

— Az orosz kormánynak azon törekvése, hogy az 
egyesült görögöket a római katholikusoktól elszakítsa és 
az orthodoxokkal egyesítse, mindinkább kézzelfoghatóbb 
lesz. Az egyesült görög clerusnak legújabban meg lőn tiltva 
latin egyházakban misézni vagy az isteni szolgálatnál se-
gédkezni és viszont; az egyházi ügyek administratioja is 
elválasztatott annyiban, a mennyiben az egyesült görög 
egyház a szentpétervári közoktatási misztérium alá rendel-
tetett, a romai pedig azon varsói hatóság alá, mely az ide-
gen confessiok fölötti őrködéssel van megbízva. Ily rendsza-
bályokhoz nyúltak Lithvániában is, és Siemaszkó g. kath. 
érsek 2 millió hivőkkel szakadt el az egyháztól ; az orosz 
kormány jelenleg azon reményben van, hogy Kuzietnski, 
chelmi püspök fogná a szomorú emlékű érsek példáját 
követni. 

— Az olasz kamrában nagyon sürgetik, hogy a pár-
baj elleni törvények szigorúan hajtassanak végre, mert a 
párviadalok száma rémületesen növekszik. — Az egyház 
már rég kárhoztatta e pogány aljasságot; kár volt az egy-
házi törvényeket pelengérezni, most jó hasznukat vehetné a 
mindig későn okuló állami bölcseség ! 

— A boszorkányokról szólván egyik német lapunk, a 
többi közt mondja: „Auf diesem Gebiete stritten die Refor-
matoren nicht mit ihren Widersachern. Die Leichtgläubig-
keit, welche Luther in allen mit dem Teufelswesen in Ver-
bindung stehenden Dingen an den Tag legte, ist bekannt. 
In England war die Einführung der Reformation die Losung 
zum sofortigen Ausbruch des Aberglaubens. In Schottland, 
wo die reformirten Geistlichen einen grösseren Einfluss, als 
in irgend einem anderem Lande übten, und wo die Hexen-
processe fast gänzlich in ihre Hände fielen, war die Hexen-
verfolgung verhältnissmässig schauderhaft. Der Hexen-
glaube verbreitete sich mit dem Protestantismus über die neue 
Welt, und die Hinrichtungen in Massachusetts bilden eines 
der dunkelsten Blätter in der Geschichte Amerika's." Mi 
ehhez képest Galilei eltorzított sorsa ! Ugyanezen zsidó-
jellegü lap beismeré a múltkor, hogy a pápák mindent el-
követtek a spanyol inquisitio mérséklésére, de törekvéseik 
hajótörést szenvedtek. Ha igy van, nem kellene máskor 
ismét ellenkezőt állitani, vitatni. 

Hegyes adakozás. 

A Szent-László-Társulatnak : 
az abaligeti hivek . . . . . . 15 f r . 
a pálfai plébániából . . . . . . 1 f r . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott, Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiaca és aldunasor sarkán. 9. sz. 



Megjelenik e lap heten-
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

( " A 
Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyaruteza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, április 28-án. 8 3 . I. Félév. 1869. 

TARTALOM: Recepisti mercedem ! — Pápai levél a 
párisi érsekhez. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Recepisti inerccdcm! 
A németországi katholikusoknak Bambergben 

tartott nagygyűlésén M a r ti n friedbergi hitszónok 
volt az első, ki a sz. atyának april 11-re eső arany-
miséjét a gyűlés figyelmébe ajánlá azon inditvány-
nyal, hogy fölirat intéztessék ez alkalommal a szent 
atyához, melyet az összes kath. németországi egy-
letek és a katholikusok is aláírnának. Az indítvány 
lelkesedéssel fogadtatott; Martin pedig, hogy min-
denütt érdeket gerjeszszen a szent atya aranyáldo-
zatjának ünnepélyesb megülése iránt, érintkezésbe 
tette magát Sweiz, Francziaország, Angolország és 
Amerika kiválóbb kath. egyéneivel, szerkesztőségei-
vel, és igy neki nagy része van azon dicsőségben, 
mely a kath. érzület nagyszerű nyilatkozata által 
világszerte környezé ez örömnapot. A franczia lapok 
bevallják, hogy az ez irányban kifejtett tevékeny-
ségre Németország e határozata által ébresztettek. 
A szent atya szintén elismeré a németek e gyengéd 
figyelmét, melynek temérdek zálogait is szemlélvén 
a részökről gyűjtött nagyszerű föliratokban, ajándé-
kokban, meghatva mondá: „Meg voltam mindenkor 
győződve a németeknek irántami jó hajlamáról, de 
mindez mégis fölülhaladja reményemet." 

A nagyszerű látványnak, mely Romában imént 
vonult el a világ szemei előtt, tényezői gyanánt 
ugyan csak egy részét lehet venni a sokszor emle-
getett 200 millió katholikusnak, de annál megle-
pőbb az eredmény, mely csakis a legélénkebb hit-
buzgalomban lelheti elégséges magyarázatát. Ez 
azon Gedeoni sereg, mely térdre borulva meriti 
szomjának lecsillapítására az élet vizét, de nem lapul 
a földhez, és nem hörpöli állati mohósággal az üditő 
lymphát, és épen azért emelkedettebb önérzettel 
birva képesebb, alkalmasabb egy Ur csatáinak ví-
vására, mint azon többi milliók, kik kath. nevet vi-

selnek ugyan, de e néven kivül alig van rajtok va-
lami katholikum. 

Legyen bármint, a hithüség és ragaszkodás e 
páratlan jelenségeinek mi rendkivül örvendünk, mint 
örvendett maga a szent atya is és vele minden jó 
kath. kebel. A szent atyának örömteljes meglepetését 
a szeretet fölhalmozott adományai által eléggé tol-
mácsolják a szavak, melyeket ő szentsége, megte-
kintvén a világ minden részéből neki fölajánlott ke-
gyeletajándékokat, mondott igy szólván : r öreg va-
gyok már, nemsokára Isten jtélc|sz^cfí» ejőfe't fogok 
állani és valóban attól tartok, nehogy az üVmondja : 
R e c e p i s t i m e r c e d e m , mert éltem alkonyán a 
szeretet oly sok jeleivel halmoztattam el. 

Ne aggódjál fájdalmak férfia, fönséges agg-
astyán! Krisztus helytartója vagy. E táborhegyi 
Megdicsőülés aranyban csillogó felhőit a szenvedés 
sok boruja előzte meg, örömkönyeid látták a fájda-
lomfacsarta gyöngyöket és a szózat, mely most hó-
dolólag hatott föl hozzád, a rágalmaztatás és gúny 
durva hangjai után hallatszott ! Hála az égnek, hogy 
mondhatod : calix meus inebrians quam praeclarus 
est; de ha minden nem csal, a szenvedés kelyhét 
mindfenékig még nem üritteted ki ! 

Krisztusnak lába drága kenettel lőn áztatva, de 
a judások morogtak, zúgolódtak miatta ; Hosanna 
hangzott bevonulásának ünnepén, de a farizeusok 
élete után leskelődtek ; később a nők könyeztek 
fölötte, de ő a kereszt súlyja alatt roskadozott; és 
igy mig a hivők vagy emberi ebb érzelműek részéről 
recepit mercedem, gondoskodtak az ellen részről, 
hogy szenvedései által növekedjék érdemcinek kincs-
halmaza, et sic intret in glóriám. 

Az ily különféle érdekektől vezérlett emberiség 
milliói közt a vélemény- és nézetkülönbség, eltérés a 
hitben és meggyőződésben, könnyen megfoghatóvá 
teszi a nem ritkán jelentkező elkeseredést, melylyel 
az ellenvéleményüek a küzdtéren találkoznak; van-
nak azonban talán nem annyira az ész, mint a köz-
érzület által megállapított pontok, melyeknél mind 
ennek el kell némulnia és a közérzület által kitűzött, 
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szentesített korlátokat tisztelnie, hacsak a legaljasabb 
otrombaság bélyegét nem akarja valaki önmagának 
homlokára sütni. 

Semmi sincs már nálunk katholikusoknál, mi a 
méltatlankodók által tőlünk el nem lett volna ta-
gadva, vagy engesztelhetetlen gyülöletességgel meg-
támadtatva. Nekünk, ha elleneinket hallgatjuk, sem 
eszünk, sem szivünk nincs ; rendszerünk butitó, mi ma-
gunk a sötétség gyermekei, a haladásnak gátolói va-
gyunk ; hitünk elavult regetan, erényünk képmutatás, 
hazaszeretetünk önérdek ; jeleseink mindennapi tör-
pék, kik közöttünk, ha kiválnak, csak onnan van, mi-
vel a nagy többség a legszerényebb mértéken is alul 
állj jogaink számba sem veendó'k, javaink minden-
kinek közös birtoka vagy a birtokolás igazi jogigé-
nyét is nélkülözik. 

Mindez azonban a fönebb emiitett okoknál fogva 
megfogható és bármily sajnálandó, az ellenfél állá-
sából, jelleméből és czéljából meg is fejthető. De 
midőn egy, már-már a sir szélén álló aggastyánnak 
hivei és gyermekei, senkinek jogát nem sértve, csa-
ládi ünnepet rendeznek életének ünnepélyesb pilla-
natában, és neki önkényt fölajánlják adományaikat 
irántai tiszteletük, ragaszkodásuk és hálájuk jeléül 
és ekkép megtisztelik legalább a kort, mely fürtjei^, 
legalább az ő szemökben, érdemekkel ezüstözé meg: 
hogy még ily manifestatio alkalmával is találkoz-
hatnak, kik bántalmazzák az öreget, reá kent bűnök-
nek lajstromát tartják szemei elé, gúnyolják a ke-
gyelet kitöréseit, a tisztelet nyilvánítását: ez mái-
többé nem tartozhatik a párt és felekezetesség fogá-
saihoz, ez bün az emberi közérzület ellen, mely a 
vadaknál is tisztelni tanitja az agg kort és a család-
fő iránti kegyeletet. 

Ha e megszégyenítő eljárás okát kutatjuk, más-
ra aligha akadhatunk, mint hogy ez aggastyán pápa, 
feje a kath. egyháznak, melynek mivel vesztére tör-
nek, szem elöl tévesztik az ellentáborban az emberi-
ség legelemiebb sugalmát is, csakhogy gyülöletük 
fulánkját lövelhessék. 

Mastai-Ferretti maga a jóság, szelídség, kegye-
lem, varázsköréből alig lehet távozni ; ki őt egyszer 
látta, feledni nem képes ; e szeretetreméltó egyéniség 
iránt mást mint rokonszenvet még senki sem érzett, 
nem is érezhetett : de Mastai egyszersmind IX. Pius 
is, és ez azon bün, mely miatt ellenei minden embe-
riségből kivetkőznek. 

Pedig mutassatok embert, kinek tőbb jogigénye 
lehet a tiszteltetésre vagy legalább galádtalan ttire-
tésre mint IX. Pius ! Életkor, jellemszilárdság, erény, 

fönkelt lélek, tettdús szeretet nem az ő tulajdonai e? 
De talán épen mindez szálka az ellen szemeiben. 
IX. Pius sokaknak már igen sokáig él; non possu-
mus-a kiállhatatlan, feddhetlensége szintannyi szem-
rehányás és megfeddés elleneire nézve; emelkedett-
ségénél fogva sokakat elbájol, szeretetmüvei által a 
még kissé érző sziveket lebilincseli magának. Ily 
ember nem kell, ily férfiú ellen minden szabad, mert 
a gonoszkodóknak útjában áll, és mig a katholicis-
mus ily egyénben tükröződik vissza a világ legma-
gasb polczán, sok fegyver eltompul ellene. 

„A nagy pápa, mondja Gautier, kinek jubile-
umát tartottuk, a Gondviselés által arra volt kisze-
melve, hogy megmondaná a világnak az egész igaz-
ságot, de szeretettel. 0 kimondá az igazságot, és 24 
év óta gyó'zhetlen homlokkal küzd a tévely és jog-
talanság ellen; ez nagygyá teszi őt,de nem egyedül. 
Nem, különösen a szeretet az, mely által nagygyá 
lett. Ha allocutioit, alkalmi beszédeit olvasom, a szi-
lárdság daczára, mely oly győztesen csillámlik ki 
belőlök, mégis a szeretet ragyog mindegyiken át. 
Egykor, midőn Roma böjti szónokai előtte megjelen-
tek áldását kikérendők, ekkép szólt liozzájok : „Emlé-
kezzetek meg, hogy az ékesszólás titka a szeretetben 
keresendő. Ha nem szeretitek az embereket, ha szi-
vetek nem csupa szeretet, működésieknek nem leszen 
hatása." A szeretet karjain emelkedett,ő a pápai tróura, 
elhagyatott kisdedek és árvák kezei emelték oda, a 
legszebb ut, melyen magasra juthat valaki. Ime 
ilyen azon pápa, kinek örümünnepén fénytengerben 
úsztak oltáraink, könnyekben szemeink, legszentebb 
örömérzésben sziveink." 

Mint lehet miveltséggel, méltánylattal kérkedő 
embereknek ily férfiú ellen oly kifogásuk, mely az 
utolsó halandó iránt is az aggkorban tanúsíttatni 
szokott illemet feledtetheti ? A rendszer, melynek ő 
kepviselője, nem az ő találmánya; az egyház, mely-
nek ő látható feje, nem az ő müve ; a hatalom, melyet 
gyakorol, nem bitorlás és milliók hajolnak meg ön-
kényt előtte ; mindenki elhagyhatja őt, mikor csak 
tetszik, ez szabadságában áll, és azért bántalmazta-
tása lelketlenség. 

Simon, Jónás fia, mondá ő oly taláiólag, meg-
halhat, de Péter nem hal meg soha; a pápa halandó? 

de a pápaság halhatatlan; földi viszonyai változhat-
nak, de hatalma, melylyel az egyházban mint pápa 
bir nem enyészik el soha. Pedig ez teszi erejét, ez 
csatolja a hivők millióit hozzá, nem azon esetleges-
ségek, melyek az idők viszontagságainak vetvék alá. 

Az emberi fondorkodások csak az utóbbiakat 
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érinthetik, és be kell vallaniok az ellenök dulóknak 
is, hogy még ezek ellen sem oly hatalmasok, mint 
minőknek látszani szeretnének, mert habár majd ki-
merítették már a ravaszság, erőszak, szenvedélyek 
minden legnemtelenebb fegyvereit, czéljokat mind-
eddig nem érték el, mint kecsegtethetik magokat 
győzelmi remény nyel a fölött, mi isteni kéz által 
levén alapítva megmosolyogja a pattanásig erőködő 
tehetetlenséget? 

Nem kell- e feltűnőnek lenni, hogy a pápa, kinek 
halálát oly sokszor hirdeték a lapok, évtized után is 
teljes erőben, vidor épségben mutatja be aranyáldo-
zatját? Nem ejt-e gondolkodóba, hogy Roma, mely-
ről már 1861-ben mondá Cavour: Roma mint fővá-
ros nélkül Olaszország nem alakulhat meg ; és mely 
Ricciardi szerint az olaszokra nézve élet- és halál-
kérdés, még ma is IX. Pius lábaihoz borul és öröm-
rivalgásba tör ki, bármikor megpillanthatja őt ? Nem 
csuda-e, hogy azon pápa, ki ellen sajtó és társulatok 
egész epéjöket kiöntötték, azon alkalommal, mely 
más pápáknál szintén előfordulva az emotionak majd-
nem minden nyoma nélkül tünt el, mondhatnók az 
egész világ hódolatát, szeretetének legönkénytesebb 
zálogait örömkönyek közt fogadja ? 

Ha a szenvedély, az egyház ellen tajtékzó in-
dulat nem volna oly vak, és az ily okozatnak méltó 
okát akarná, mint kellene, fürkészni: ily hasonlit-
hatlan tünemény kijózaníthatná a gyászosan bevont 
elméket és lassankint fölhagynának az undok müvei, 
melynek vége reájok nézve ezredévek bizonyítása 
után szólva, megszégyenítő lesz, az egyházra nézve 
pedig, szabadjon ezt nekünk engedelmökkel hinnünk, 
megdicsőítő és fölmagasztaló. A jubileumi nagyszerű 
ünnepély e kedves hitünknek megdönthetlen záloga, 
biztositéka. 

Szent atya ! csak szenvedéseid egy részeért, re-
cepisti mercedem,az elismerés diját; többi érdemeid-
ért, erényeidért a tiedhez hasonló hitbizalommal meg-
áldott ős patriarchának jutalma vár reád, kinek az 
Ur mondá : Ego ero merces tua magna nimis ! 

1 - k . 

Pápai levél a párisi érsekhez. 

(Folyt.) 

Atque hujusmodi Tuae querimoniae contra appella-
tionum jus ad Romanum Pontificem et contra ordinariam 
ac directam ejusdem pontificis in omnes dioeceses jurisdi-
ctionem, eo majorem excitant admirationem, quod omnis 
religiosae mentis Episcopus ex eodem jure ac jurisdictione, 
veluti per Te ipse noscere potcs, Venerabilis Fráter, maxi-

mum solatium, consolationem ac robur percipit coram Deo 
et Ecclesia et coram ipsis Ecclesiae hostibus. Et quidem 
coram Deo : propterea quod, dum ex parte se a reddenda 
villicationis suae ratione eximit, salutari Apostolicae Sedis 
Lumine perfusus, magis in dies dirigitur ad suam dioecesim 
prospéré administrandam ; coram Ecclesia : nam hoc facto 
earn majore usque conjunctione ac firmitate et regiminis 
unitate vigere et florescere videt ; coram Ipsius Ecclesiae 
inimicis : propterea quod contra ipsos hac ratione Episcopus 
fortior et constantior evadit. Omnibus enim probatum ex-
ploratumque est episcopum, non solum debilem, verum etiam 
adversariorum ludibrium tunc majorem in modum fieri, cum 
Ipse minus adhaeret Imrnobili Illi Petrae super Quam Chri-
stus Dominus Suam aedificavit Ecclesiam et adversus quam 
inferi portas nunquam praevalituras esse prom isit. 

Quod autem déclaras Te velle resistere, aliosque Gal-
liarum Episcopos commovere et ad vulgus appellare, vides 
profecto hisce seditiosis sane modis a Febronio contra Apo-
stolicam Sedem propositis, et Ipsum Divinum Ecclesiae con-
stitutionis Auctorem graviter offendi et maximam tum Tuis 
Collegis, tum Catholico Gralliaruin populo injuriam inferri. 

Jam vero, de regularium quaestione loquentes, scias 
imprimis velimus, Reguläres ipsos nihil omnino ad Nos de-
tulisse, cum visitationem a Te ipsis factam aliunde noverimus. 
Hac de re praedictis Nostris Litteris, die 26 április datis, 
Te amanter monuimus : et idem Nostrum monitum tibi sen-
tentiam appellare placet, parte inaudita latam ; et inquis, id 
esse contra juris praesumptionem, quam semper pro Supe-
riore stare existimas, quando inter Superiorem et inferiorem 
veluti sunt Reguläres habito ad Te respectu, agitur con-
troversia. 

Vix credere possumus id a Te dici, Venerabilis Frater, 
cum notissimus sit Tibi liber Decretalium Praedecessorum 
Nostrorum, et iccirco scias, omni semper aetate, hoc in more 
positum fuisse Romanorum Pontificum, ut cum audirent 
aliquid ab Episcopo quolibet minus recti specie peractum, ad 
Eumdem libere scripserint exprimendo propriam aegritu-
dinem. Et quam plurimi existunt Canones incipientes illis 
verbis: „Relatum . . . Quaerelam . . . Ad audientiam . . .Ad 
Nostram audientiam . . . Ad aures . . . etc." Neque Episcopi, 
hujus modi Romanorum Pontificum Litteras unquam acce-
perunt veluti sententias, inaudita parte éditas, neque unquam 
indignati sunt; sed easdem Litteras eo quo scriptae fuerant 
sensu exceperunt, scilicet tanquam invitationes, vel ad com-
probandam rem a se peractam, vel ad recognoscendum ma-
lefactum, illudque reparandum. Diversa agendi ratio nimis 
difficile Christi in terris Vicario redderet totius Ecclesiae 
Regimen, Episcopali mansuetudini haud satis esset con-
sentanea. 

In plures autem ambiguitates Te incidisse dolemus, 
Venerabilis Frater, quoad Regularium negotium. Nam pro 
Tua prudentia, primum serio considérés velimus hic agi de 
Episcopali visitatione, tum Religiosis Societatis Jesu, tum 
Franciscalis Ordinis Capucinorum viris facta qui pluribus 
ab hinc annis in ista Parisiensi civitate, et sub variis Ar-
chiepiscopis Tuis Praedecessoribus commorantes, pacifica 
eorum Exemptionis possessione potiebantur, et proinde Apo-
stolica etiam Sedes peculiari seu privativa sua in ipsos Ju-

33* 
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risdictione pollebat. Itaque de spolio agitur per factum pa-
trato contra possessionem quam Apostolica Sedes et Regu-
läres habebant. Hic verus est quaestionis status, ex quo 
perfacile perspicis Apostolicam Sedem juste egisse, etiam 
si placeret in Judicium Sententiamque convertere verba illa 
quibus Te monendum duximus. Etenim, Venerabilis Fráter? 
quamquam plenam haberes rationem, tamen minime ignoras 
ex utriusque juris praescripto neminem de possessione detur-
bari posse. Quamobrem antequam Reguläres et Apostolicam 
Sedem propria possessione ac Jure spoliares, Tuum erat, tum 
Reverentiae tum Justitiae causa, eamdem Sedem de Tuis 
rationibus certiorem facere, et ab eadem Sede expectare re-
sponsum. Quae Apostolica Sedes justissime est operata, 
quandoquidem apprime noscis quod intercedat discrimen 
inter judicium petitorium et possessorium judicium, ac quae 
utrumque jus praecipue statuat circa cuj usque generis spo-
liorum et ausuum judicia. Vehementer optamus, Venerabilis 
Frater, ut id pro Tua prudentia sedulo considerare et in-
telligere velis. 

Arbitraris autem Apostolicam Sedem ex praesumptio-
nis jure, pro Superiore semper stare debere, quando inter 
dispares gradu quaestio habetur, ac regulám proponis illi 
longe dissimilem quam Sanctus Bernardus Innocentio II 
Decessori Nostro proposuit illis verbis : „Hoc, inter caetera 
Vestri singularis primátus insignia specialius nobiliusque 
nobilitat, Vestrum et inclytum reddit Apostolatum, si eripi-
tis pauperem de manu fortiorum ejus (S. Bernardus 
Epist. 198)." 

At contendis lteligiosas familias, Lutetiae Parisiorum 
degentes, haud posse perfrui exemptionis juribus propterea 
quod ipsae veluti Tibi videtur, très ob causas non sunt ca-
nonice erectae. Et primuin, quia istius Status leges non tri-
buunt Regularibus legitimam existentiam ; secundo propte-
rea quod ipsae leges non sinunt Regularium domo alicujus 
Dominium rei et possessionem habere, ex quo evenit ut mi-
nime possit executioni mandari quod Apostolicae jubent 
Constitutiones, quae praescribunt ut ante fundationem omni-
no constet quomodo se decenter sustentare queant ; ac deni-
que propterea quod Tridentina Synodus et Romanorum 
Pontificum Constitutiones, ad Canonicam Regularium in 
dioecesibus existentiam requirant, Episcopi Consensum, 
quem asseris nunquam impertitum fuisse Regularibus de 
quibus sermo est. Atque etiam asseris praecedentis existen-
tiae factum nullomodo Canonicum eorum Regularium statum 
efficere posse : non titulo implicitae approbationis, quando-
quidem Pontificiae Constitutiones et Concilium Tridentinum 
postulant, veluti opinaris, ut hujusmodi Episcopi Consensus, 
et Auctoritas sit expressa et scripto data ante Regularium 
adventum ; non titulo praesciptionis, propterea quod ais agi 
de Lege irritante ac de Lege publici Ordinis quae, uti existi-
mas, praescriptionem haud admittunt. Sed non dubitamus, 
quin per Te ipse cognoscas, Venerabilis Frater, hujusmodi 
argumenta nullam plane vim habere, si pro Tua intelligen-
tia serio perpendas quae dicturi sumus quaeque a Te sedulo 
considerari summopere cupimus. 

Et sane quoad leges Status quae Legitimam seu Civi-
lem Regularibus Ordinibus existentiam denegant et illorum 
domos alicujus possessionis Dominio potiri, et ita impediunt 

quominus impleatur conditio a Canonicis Sanctionibus eo-
rumdem fundationi imposita, ut nempe constet quomodo se 
cum decentia alant : quid valere unquam possunt hujusmodi 
Civiles Leges ad Ecclesiasticorum jurium rationem admini-
strationemque ? Te minime latet has Civilis Status Leges, 
hisce praesertim turbulentissimis, miserrimisque teterrimae 
ac perniciosissimae rebellionis temporibus, posse etiam Epi-
scopalibus et cuilibet alii Ecclesiasticae Institutioni denegare 
in dies Legitimam seu civilem existentiam, quemadmodum 
Ipsis omnem cujusque rei possessionem Dominiumque inju-
stissime denegant. Ipsis igitur canonica existentia et propria 
eorum Ecclesiastica jura erunt unquam deneganda ? Probe 
cognoscis Evangelicorum consiliorum exercitium, ad Chri-
stianam assequendam perfectionem maxime necessarium, 
facilius in Religiosis Familiis obtineri posse. Poterunt-no Ci-
viles Leges Christianae Perfectionis exercitium in statu 
impedire, et Episcopi ejusmodi legibus Canonicam vim attri-
•buere debebunt ? Omnes quidem, et Episcopi imprimis, agno-
scunt quae semper fuerit ecclesiae et hujus Apostolicae prae-
sertim Sedis, omnium Ecclesiarum Magistrae, agendi ratio 
circa hujusmodi Leges Regularibus Ordinibus inimicas et 
infestas, Episcopus igitur possetne ab hujusmodi traditione 
discedere, ac deserere locum quem in Ecclesia tenet, hasce 
leges sancire eisque coram Ecclesia aliquem attribuere effe-
ctum ? Quae quidem considerationes evidenter ostendunt 
quam inanis sit oppositio ex ejusmodi civilibus legibus 
petita. 

Quod autem hae leges per summam injustitiam de-
cernunt Religiosas domos nihil omnino posse Dominii jure 
possidere, et iccirco censes haud posse impleri conditionem 
a Sacris Canonibus Regularium fundationi praescriptam, ut 
nempe constet de eorum decenti sustentatione, si eorumdem, 
quos appellas Canonum, spiritum et litteram penitus et ac-
curate perspexeris, Venerabilis Frater, certe videbis to falli 
ac decipi. Etenim quidnam Canones postulant praescribendo 
illam conditionem ? Nihil profecto aliud exigunt et volunt 
nisi eorumdem Regularium bonum tum Singulorum tum recti 
praesertim cujusque Religiosae Familiae regiminis et admi-
nistrationis ratione habita. Itaque cum omnino impossibile 
ipsis sit illam exequi conditionem, qua aequalitate posset in 
eorumdem damnum verti quod pro ipsarum bono est consti-
tutum? Notissimae Tibi sunt de hac re non solum Canonum 
(Cap. Quod ob gratiam de Reg. juris in 6.) Sed etiam Civi-
lium legum regulae. (Leg. null. 25 ff. de legit.) : „Nulla 
juris ratio aut aequitatis benignitas patitur ut quae salubri-
ter pro utilitate hominum introducuntur ea Nos duriore in-
terprotatione contra ipsorum commodum producamus ad se-
veritatem." 

Si autem Canonum litteras inspicias, num ipsi praeci-
piunt ut Reguläres quemadmodum Tibi videtur, possessio-
nibus duntaxat eorum Dominii alantur et sustententur ? 
Non certe. Hi Canones sunt : Constitutio „Cum alias" Grre-
gorii XV Decessoris Nostri, die 17 aug. 1622édita: Consti-
tutio „Cum saepe" Urbani VIII item Decessoris Nostri, die 
21 junii 1625, et Constitutio „Nuper" Innocentii XII item 
Decessoris Nostri, die 23 decembris 1697. Ac satis erit eam 
efferre quae recentior est aliasque duas complectitur. Haec 
igitur Constitutio ita loquitur : „Deinceps vero monasterium, 
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conventus, domus, etc. . . . Regularium nullibi recipiatur 
nisi in singulis hujusmodi locis duodecim saltem religiosi 
degere et ex redditibus et consuotis eleemosynis, detractis 
detrahendis, competenter sustentari valeant." Itaque Cano-
nes minime loquuntur unice de possessionibus, sed generatim 
de redditibus et eleemosynis contenti sunt. 

Sed jam loquamur oportet de alia conditione seu de 
Episcopali Venia et consensu quem. Tridentina Synodus et 
Pontificiae Constitutiones ad Canonicam Regularium domo-
rum existentiam constituendam requirunt. Nemo, certe, Ve-
nerabilis Frater, de huiusmodi Episcopalis Consensus ne-
cessitate dubitare potest, sed in praesenti quaestione est 
videndum, si hic Consensus sufficienti modo extiterit. Ac 
rebus omnibus sedulo examinatis, qua aequitate negari un-
quam poterit ejusmodi extitisse Consensum ? Et sane, ut 
caetera omittamus, omnes norunt, Venerabilis Frater, com-
memorates Religiosis tum Franciscalis Ordinis, tum Socie-
tatis Jesu viros reipsa plures adhinc annos istic extitisse 
sub variis Parisiensibus Antistitibus Tuis Praedecessoribus, 
qui eorumdem Regularium opera ad Animarum Salutem 
curandam, et ad omnia Sacri Ministerii Munia obeunda 
quam libentissime usi sunt, quique eosdem Reguläres omni-
bus benevolentiae et honoris significationibus sunt prosecuti. 
Quae tuorum Praedecessorum erga ipsos reguläres agendi 
ratio clare ostendit Canonicum Consensum sufficienti modo 
expressum fuisse, illumque negari haud posse, quin maxima 
Tuis ipsis Praedecessoribus_inferatur injuria. Atque percom-
mode cadit quod (de institut, cap. „non amplius") Fagnanus 
auctor aequalis et etiam posterior Urbano VIII aliisque Ro-
manis Pontificibus Praedecessoribus a Te apellatis et illarum 
Canonicarum Constitutionum quas recenses scientissimus 
scribebat, quin nemo unquam vel antea vel postea adversatus 
fuerit : Glossa ultima in cap, de monachis quaest. 2. ponde-
rando verbum p r o b a n t e notât „satis esse ut Episcopi 
Consensus accedat post orectionem quia ratihabitione potest 
confirmare" et consentiunt ibi Hugo Archidiaconus et alii. 
Et révéra aliter esse non potest, cum ita aequitas exigat, et, 
quemadmodum juris periti loquuntur, facta potentiora sunt 
verbis. 

Ex quo pro Tua sapientia intelligis nullum pondus 
habere tuam animadversion em exUrbani VIII Constitutione 
deductam, ut scilicet Ordinarii Venia expressa esse debeat 
et non implicita aut praesumpta, veluti existimas, quoniam 
non minus id exprimitur quod certis, evidentibus et longa 
annorum serie continuatis factis exprimitur. Ac multo mi-
nus valet alia animadversio ut scilicet haec Episcopalis Ve-
nia scripto sit tradenda, propterea quod nulla Canonica 
Constitutio hanc scripti conditionem statuit. Neque afferri 
potest argumentum a Concilio Tridentino depromptum, ut 
scilicet Ordinarii Consensus fundationem praecedere debeant. 
Nam Te minime latet, hune esse proprium, naturalem et 
juridicum omnis ratihabitionis quae ex sequentibus factis 
oritur effectum, sanandi scilicet defectum illius actus qui 
recte praecedere debuisset. Nihil autem ad praesentem quae-
stionem attinet quod de prescriptione loqueris, cum nemo 
prorsus intendat aut velit Ordinarii Consensum per prae-
scriptionem excludere, sed unice dicitur hujusmodi Consen-
sum, tot factis, ac longa annorum serie amplissime decla-

ratum, sine dubio ac sufficienti modo existero, ac non solum 
haud posse eumdem negari consensum, verum etiam pro 
certo haberi debere, illum omni meliori forma extitisse. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PÁRIS. Több külföldi lap azon tudositást hozza, hogy 

az egyetemes zsinat aligha fog a jelen év december 8-kán 
megnyittatni és hogy nem egy uralkodó ház akadályozza 
azt. Csakugyan ugy látszik, hogy több udvar foglalkozott 
e tárgygyal. De a zsinat ilyféle akadályozása nem páratlan 
a történelemben. A trienti zsinatra annyira hátráltatólag 
hatottak a körülmények, hogy alig megnyitva már is el kelle 
halasztatnia, és hogy 30 év folyt le, miglen befejeztethetett. 
Az egyház türelmes ; s az események vezetését Istenre bizva, 
folytatja működését. Ránézve az évek nem tesznek különb-
séget. Be fogja várni a csendet; s a zsinat megtartásának 
szükségét magok azon akadályok is, melyeket most tán 
elébe gördítenek csak még inkább fogják kitüntetni. Az 
egyház az ö tanait azért fogja hangoztatni és a pápa s a 
püspökök teljesitendik kötelességüket. Mi sehogy som tud-
juk belátni, mi érdekük lenne a fejedelmeknek abban, hogy 
az egyházat üldözzék ? Nem ülnek ők oly biztosan trónju-
kon, hogy a katholikusok millióinak óhajaival könnyen 
daczolhassanak. Különben is a fejedelmeknek tulajdonított 
eme szándok igazsága kevés hitelt érdemel. Francziaor-
szágban a kormány a törvényhozó testület előtt ünnepélye-
sen nyilatkozott már, hogy a püspököknek teljes szabad-
ságot enged ; s ezen adott szavat nem lenne tanács megmá-
sitani. 

Európai zavargások, ha kitörnének is, nem leendné-
nek hosszasak, s a zsinat tevékenységét legfeljebb ha rövid 
időre megszakítanák. A protestáns fejedelmek nemcsak 
hogy nem fogják hátráltatni a püspökök odautaztát, de söt 
elő is mozditandják. A török szultán a birodalma területéni 
kath. püspökök egész Romábani időzésük költségeit viseli ; 
s igen különös lenne, ha Spanyolország, Portugal, Franczia-
ország, Belgium és Ausztria kevésbbé katholikusan viselné 
magát a töröknél. Ily szembeszökő, szinte nevetséges, ellen-
tétesség utóbb is önmagát bosszulná meg. Valami okát még 
is csak kellene adni ? Es mi lehetne ez ? — Nem oly könnyű 
dolog az egész világ püspökeit testületileg akadályozni. S 
aztán, hogy a zsinat egyetemes legyen, nincs is meghatá-
rozva, mennyi püspöknek kelljen megjelennie. A trienti 
zsinat megnyitásakor csak mintegy 50 volt jelen. Az Egye-
sült-Államok, Angolhon, Poroszország stb. püspökei nem 
fognak hiányozni. Mit nyerjen egy katholikus állam abból : 
ha püspökei távol tartatnak ? Az ily odiosus rendszabály 
hátrányait semmi másnemű kedvezmények nem volnának 
képesek ellensúlyozni. 

A XVIII. században kath. fejedelmek kozdék az egy-
ház faggatását. Tudjuk mily aggodalmakkal töltötték el 
ezek XIV. Kelemen pápát. De nem folyt le 25 év s a forra-
dalom velők is végzett. Az egyház soha sincs üldöztetés 



nélkül. Időnkben a protestáns fejedelmek jóvoltát élvezi : 
mialatt a katholikusok bizalmatlankodnak irányában. 

Mily állást fog tehát venni Portugal, Ausztria, Spa-
nyol-. Olasz- és Francziaország ? Erre nézve Francziaor-
szág példája lesz döntő. S ha a közlelkületet és korunk 
szellemét tekintjük : nincs helye az aggodalmaknak. Azt 
mondják, Baroche ur jelenleg szorgalmasan tanulja a kate-
chismust, hogy a zsinaton előfordulandó kérdések iránt 
tájékozva legyen ; s hogy egyháziak, kik vele személyes 
érintkezésben állnak, iparkodnak legisticus nehézségeit el-
oszlatni. Igy hírlik. S ha csakugyan igy cselekszenek s nem 
más irányban iparkodnak őt capacitálni, — buzgalmuk 
csak dicséretet érdemel. — De az „Indépendance Belge" azt 
állitá, hogy Baroche ur a zsinaton is részt kivánna venni. 
Ez már feltűnőbb. De hisz december 8-a még elég távol van, 
hogy a miniszter urnák ebbeli fantásiája is csillapuljon. Ezt 
senki sem veszi komolyan. Az ily aggodalmakat csak a de-
mocratia szeretné érvényesiteni ; mort a szabadság, melyet 
ő maga is szán a katholikusoknak, nem igen terjedt. E 
tekintetben tehát nagy szolgálatkészséggel segiti a kormá-
nyokat, melyeket nem tart még eléggé despotikusoknak. 

A fejedelmek érdekében van, hogy az egyetemes zsi-
nat is minél hamarabb befejeztessék. Mindaddig ugyanis, 
mig az hátráltatólag akadályoztatik : a kereszténység crisis 
állapotában leend, s az egyéb izgatottsághoz, mely Európát 
nyilván eltölti, a vallási és erkölcsi is járulván a legközna-
piabb bölcseség is azt tanácsolja, hogy a zsinatot tisztelet-
ben tartsuk vagy legalább ne akadékoskodjunk. A tanok, 
melyeket hangoztatni fog, bizonyára nem oly természetűek, 
hogy a társadalmi rendnek ártalmára legyenek. Ha vannak 
státusférfiak, kik a Syllabus feltűnésekor lármát ütöttek : 
eddig csak láthatták már, hogy az egyetlen államot sem 
ingatott meg. Sőt ellenkezőleg ép a Syllabus ellenei azok, 
kik Spanyolországot másfél év óta zavarják. Bármilyen le-
gyen is a zsinat és az általa szentesítendő elvek fejleménye : 
nem fog az egyebet kimondani, mint a mit a pápa, a püspö-
kök s a legkitűnőbb katholikusok helyesnek tartanak. S az 
egyház szavára hallgató népesség ép az, mely a közrendet 
s a társadalmi hatóságok biztonságát védi, óhajtja. 

CHINA. Kuang-tong tartomány még mindig színhelye 
a hitküldérek és keresztények elleni erőszakoskodásoknak. 
Olvasóink emlékeznek reá, hogy 1867. octóberben t. Ver-
ebére atya bebörtőnöztetett s hogy Haon-tsunnban mily 
bőszülten tört ki a felingerelt nép dühe mult évben Dejean 
atya ellen. 

Egy legújabb, 1869. január 22-ről kelt levél, melyet 
Jolly atya küldött, hasonló zaklatásokról tudósít Luei-tsén 
tartományból. 

Előre bocsátandó, hogy a missionáriusi lak és szent-
egyház ezelőtt két éve felgyújtatván és szétromboltatván a 
mandarinok és köznép tartoztak azt saját költségeiken 
helyreállítani. 

Legújabb levelében Jolly atya ekkint ir : 
„Egészségem helyrehozása végett Luei-tsén-ba vissza-

térvén, azon örömben részesültem, hogy Delavoy atyának 
csak imént visszaállított templomábai helyeztetésének ta-
nuja lehettem. 

Közben-közben ugyan nyugtalanító híreket vettünk ; 
de kedves tiszttársam bízva a népnek színleg kedvező han-
gulatában és a mandarinok biztatásaiban, e hírekre mit 
sem adott. 

Képzelhető tehát mily nagy volt meglepetésünk, midőn 
deczember 24. esti 6—7 óra közt a nép csoportosulván ha-
ragos zaj- és szitkozódásokkal kezdé szentélyünket ostro-
molni s kövekkel, téglákkal dobálni. Mi azonnal jelentézt 
tettünk a mandarinoknál s a katonai parancsnoknál segélyt 
kértünk. De ez titokban régóta ellensége és üldözője a ke-
resztény vallásnak s az idegeneknek, s valószínűleg most is 
egy gyékényen árulva az ellenünk összeesküdtekkel, nem 
hallgatott esdekléseinkre. Közben a néptömeg, melyet azzal 
lázítottak ellenünk, hogy „egy gyermeket öltünk meg s azt 
megettük" mind sűrűbb és dühösebb lett s kápolnánkat 
mindenfelül bekerítette. Menekülésre gondolnunk nem le-
hetett. 

Nem volt egyéb hátra, mint hogy védelemre készül-
jünk. A keresztények, kik ép a karácsonyi ájtatosság miatt 
számosan voltak a kápolnában egybegyűlve, látva, hogy a 
felgyújtott imola lángjai fejők felett — kün pedig agy bősz 
tömeg fenyegeti életüket, erélyes ellenállásra sorakoztak és 
egyéb védelmi eszköz hiányában födélcserepek- és téglada-
rabokkal a támadókat bizonyos távolságra visszaűzvén, a 
kétszer felgyújtott épületen a tüzet kétszer eloltották. 

Igy tartott ez reggeli 2 óráig s mi ostromlottak, bár 
a végkimenetel részünkre csak veszélyt mutatott, falaink 
védelme alatt egyelőre némileg előnyben voltunk. Ekkor a 
polgári hatóságoktól a z o n biztatást v e t t ü k , hogy csak tart-
suk magunkat reggelig, a mikorra majd a katonai man-
darin, ki elvégre védelmünkre határozta magát, segélyt fog 
küldeni számunkra. De ez csak cselfogás volt, s a világos 
reggel annál kétségbeejtőbbé tette helyzetünket, segély nem 
érkezvén s a civil mandarinok, kiknek a nép előtt semmi 
tekintélye, azt lecsillapítani képesek nem levén. 

A segélymegtagadáshoz járult még az árulás is. Aján-
lák t. i. hogy szállanának le a tetőről, honnét az ostromlókat 
tiszteletteljes távolban tartottuk. De alighogy ezt megtet-
tük, azonnal közel rohantak a szentegyházhoz, elkezdték 
azt újra döngetni — s harmadszor is fölgyújtották. Éhség-
és küzdelemtől kimerült kis csoportunknak még azon egyet-
len mód ajánlkozott, hogy sorakozva utat törjön magának 
a sokaságon és meneküljön. Ezt egy ujabb árulás hiúsította 
meg. A határozó perezben ugyanis néhány katona érkezett 
az imolához s a tömegen keresztül egy szűk utat nyitott ; 
ezen ut menekülésünket akarná elősegítené. Mi természetesb 
mint hogy a keresztények erre tolakodnak, hogy a végve-
szélyből kimeneküljenek ? De a katonák az egyenkint át-
nyomakodókat sorra megfosztván ruházatjaiktól meztelenül 
vetették ki a vérszomjazó tömeg közé ; s a civilmandarinok 
embereikkel nem voltak képesek bennünket a méltatlanko-
dásoktól megszabadítani. 

Igy rászedett, száz egyént meghaladó, községünk leg-
nagyobb része kifosztatott, lepökdöstetett és testileg is többé 
kevesbbé súlyosan megsértve bántalmaztatott ; sőt többen 
vértanú halált szenvedtek. 

En részemről egy pár karczolattal menekültem ; ellen-
ben Delavoy atyát a bősz tömeg két izben kiragadva a pol-
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gári hatóságok kezéből, melyek őt védelmezni akarták, ke-
gyetlenül bántalmaztatott és három nehéz sebet kapott fe-
jére. Erre a keresztények házai egy-kettő kivételével mind 
felgyújtattak ; s midőn igy szétszórva s kinoztatva segély 
után néztünk, végső menedékünk is csak legnagyobb elle-
nünk, a katonai mandarin volt, a polgáriak bennünket ma-
gukhoz befogadni nem bátorkodtak. Képzelhető, hogy az 
ily féle menhely nem kecsegtethetett örvendetes biztossággal. 
De Isten őrködött fölöttünk. További bajunk nem esett. 

Egyébiránt e roham szinte az egész e vidéki, Amat 
atya által annyi fáradsággal létrehozott, kereszténységet 
végveszélylyel fenyegeti. 

Egy öt nappal később érkezett ujabb levél az itt emii-
tetteket kiegészitőleg tudósit,miszerint eme Luei-tséni táma-
dásban mintegy száz keresztény, sokan igen súlyosan meg-
sebesíttetett s 7—8 halált is szenvedett. Hogy Delavay atya 
lassankint lábadoz sebeiből, dehogy a szentegyház halommá 
van döntve. 

Az itteni pogányok ezután Pa-kéba mentek, hogy a 
keresztényeket ott is zaklassák s templomukat lerontsák. 
De Pa-ké pogány lakói határozottan ellenszegültek s kije-
lenték, hogy nem tűrik el a kápolna megsértését. Ugy lát-
szik, hogy e jó indulat azon nagy tiszteletnek kifolyása, 
melylyel e vidék előbbi missionáriussa Amat atya emléke 
iránt még most is viseltetnek s ki az itteni kápolnát önmaga 
épitteté. 

JAPAN-bóli tudósításaink 1869. jan. 6-ig terjednek. 
E kelet alatt t. Petit-Jeán Nagasaki-ból következőleg ir 
t. Rouseille, a külföldi missiok semináriuma igazgatójának. 

„Karácson óta semmit sem hallottunk Goto szigetén 
üldöztetést szenvedő testvéreinkről. Akkorig a tömlöczözé-
sek és kinzások még meg nem szűntek. Kivált F u s a k a d-
z s i m á b a n sokat szenvedtek a szegény üldözöttek, éh-
séggel és álmatlansággal kínoztatván. Számszerint mintegy 
200-an a keresztények egyike házában, mely töinlöczül hasz-
náltatott, két szobában csukattak el ; a férfiak az egyikben 
a nők és gyermekek a másikban, oly csekély térre szorítva, 
hogy egynek-egynek csak ép annyi helye van, hogy lábain 
állhat. Istennek hála eddig mindnyájan állhatatosak ma-
radtak. 

K a s i r a g a s i m á b ó l hírt nem vettünk. A rendőrség 
lefoglalta a keresztények bárkáit s a befogottak száma nap-
ról napra szaporodik. Karácsonyig csak egyetlen bárkával 
sikerült menekülnie s az azon érkezettektől bírjuk tudósí-
tásainkat. 

U r a k a m i b a n jelenleg összeírják azon családokat, 
melyek közöl senki sincs a mult julius havában deportáltak 
között. Ezen rendszabály uj befogatásokat gyanittat. 

O m u r á b a n a befogottak állhatatosak a szenvedé-
sekben és készülnek a halálra. Nemrég egyik baptistánknak 
sikerült börtönükbe jutni és számukra némi legszükséges-
beket megszerezni. Nagyon elkelt nekik a vigasztaló szó s 
emellett élelem és ruházat hijjával is voltak. A baptista föl-
szólítására az urakami keresztények gyűjtést rendeztek s 
daczára szegénységüknek, összeadtak annyi pénzt, a meny-
nyivel lehetővé vált a bejuthatást kieszközölni és Jézus 
Krisztus e szenvedő tagjait élelemmel s ruházattal ellátni. 

1867 augusztus havában 123 voltak s 1869 január 3-án már 
csak 78 élt közölök, annyira pusztít soraikban a halál. 

A gyermek Jézus születését megüljük ugy a mint csak 
kitelik tőlünk. Királyok és előkelők helyett itt Nagasakiban 
az ur bölcsőjét szegény missionáriusok, egy pár növendé-
künk és katechistánk s egy kis keresztény csoport környezi. 

ß IRODALOM. 
„Grundms der Einleitung in das Neue Testament von dr. 
JosephLan g on, ord. Professor der katholischen Theologie 
an der Universität zu Bonn. Freiburg (im Breisgau), Her-

der'sche Verlags-handlung. 1868." 
(Folyt.) 

Szerző a 130 és 131 lapon a hajdani hagyomány ellen, 
a zsidókhoz irt levélnek araméi ősiratáról szegezkedik. — 
Részletesebb ismertotésébe itt, ugy gondoljuk, nem kell bo-
csátkoznunk, minthogy sz. az eddig alkalmaztatni szokott 
érveket ügyesen forditja hasznára. Még csak azt emiitjük 
föl, hogy e helyütt is Langen Dankótól eltérő állást foglal 
el; mivel omoz könyvének 161 lapján a régi hagyományt a 
zsidókhoz intézett lovélnek araméi ősiratáról védi. — 
A 132 lapon mondja sz. a lovél Írásának idejére nézve eltér-
nek egymástól a tudósok véleményei ; do legtöbb érv a 
mellett harczol, hogy az apostol az olső romai fogság 
után irta. 

Lángon müvének 133 lapján igy szól : Pálon kivül 
még négy apostol, Jakab t. i. egy, Péter két, János három és 
Júdás egy levelet intéztek a hívekhez. Ezek az újszövetségi 
szentiratok kánonjában a nemzotok apostolának iratait 
nyomban váltják föl és azoktól megkülönböztetőleg „katho-
likus levelok"-nck szoktak hivatni. Főleg azon okból, mivel 
ezek eredetileg (sz. János második és harmadik levelét ki-
véve) nem egyesekhez küldettek, mint Pál levelei, hanem 
általán az olvasók nagyobb körére voltak számitva. — E 
levelek sorát sz. Jakabé nyitja meg, melyet sz. a 133—137 
lapokon tárgyalja. Minden más előtt az apostol élete adatik 
elő, ki nem más, mint ifjabb Jakab, Alphaeus fia, ugyanaz, 
ki a szentírásban az Ur testvérének, azaz nagybátyjának 
is neveztetik ; mert idősebb Jakab már ezen levél megírása 
előtt kivégeztetett (42 vagy 43-ban Kr. ut.) Ezen ifjabb 
Jakab Hegosippus szerént a jeruzsálemi egyház első püspöke 
volt, önsanyargatása és az imában való buzgósága által tünt 
ki, azért az igaznak nevét is megnyerte, (v. ö. 134 1.) — A 
135 lapon mondatik, hogy e levelet sz. Jakab az elszórt ti-
zenkét törzshöz, a Palaesztinán kivül lakó zsidó kereszté-
nyekhez irta, benne kiváltképen a kereszténység gyakorlását 
ajánlja. — A levél keltének ideje valószínűleg 62-ik év előtt 
Kr. ut. teendő, Írásának holye pedig Jeruzsálem (v. ö. 136 
1.) — Valódiságáról szól a sz. a 135 lapon, melyet kétség-
telenné tesznek, mind a belső, azaz magában az iratban lé-
tező ismertető jelek, mind a külső védokok, melyek alatt az 
irat felől máshol kimondott hitelt érdemlő bizonyságokat 
értjük. Valóban csak bizonyos eretnekek elfogultsága (Lu-
thernek a hit egyedül iidvözithetöségéről szóló tana tarto-
zik ide főképen) támadhatta meg azt, kik tartalmában né-
mely hitágazataik egyes kárhoztatását lá t ták. . . 

Szent Péter két levelének ismertetését a 138—142 la-



2 6 4 « 

pok tüntetik föl. — Első levelét Simon Péter, kit Krisztus 
Urunk az egész egyház fejéül rendelt, Babylonból irta, mely 
alatt kétségkivül Romát kell érteni(139 1.) s a pontusi, ga-
latiai, cappadociai, bithyniai és ázsiai keresztényekhez van 
intézve, hogy ezen községeket a nehéz szenvedésekre és 
szorongattatásokra előkészítse (1401.) A 139 lapon olvassuk 
egyebek között, hogy a szóban forgó irat, mivel vonatkozá-
sokat tartalmaz sz. Jakab levelére és sz. Pálnak fe; ephesu-
siakhoz intézett iratára, hihetőleg csak ezen két levélnek 
utána jöhetett létre. 

Sz. Péter másik levele ugyanazon olvasókhoz van in-
tézve, a kikhez az első, és szintén Romában, kévéssel az 
apostol vértanú-halála előtt 67-ben Íratott (v. ö. 142 1.) — 
Sz. a 141 lapon említi, hogy e levél valódiságát kezdetben 
némelyek tagadták; de a negyedik század folyamában, 
a Laodicea- és Karthagoban összegyűlt zsinat pontos vizs-
gálat és bizonyítványok alapján igaz eredetűnek nyilvání-
totta, s attól fogva az ujabb időkig, midőn egynémelyek, bár 
csak indokolatlanul, ki kelnek eredetisége ellen, — valódinak 
ismertetett el. — Az őzen levél mellett szóló külső érvek 
jelentőségét emelik belső védokok is, sz. Pétert mutatván 
föl hasonlóképen szerzőül. Mert az egésznek elrendezése, 
kivitelének sajátszerűsége sőt még egyes kifejezései is nagy 
rokonságot árulnak el első levelével. E kivül írója magát 
megnevezi, s ugy mutatja föl o levelét, mint másodikat.. . . 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
tr 

— O es. k. ap. Fölsége L é v a y Sándor egri nagy-
prépostot, s hétszemélyes táblai birót ezen méltóságától 
saját kérelmére fölmentvén, buzgó és hü munkálkodásának 
olismeréseül a Lipót-rend közép keresztjével méltóztatott 
díjmentesen földíszíteni. 

— A szent atya april 11-ről kelt apostoli iratában 
bucsut engedélyez a zsinat alkalmából. April 13-án pedig a 
kath. hölgyek hódolatát fogadta, kenetteljes beszédet intéz-
vén hozzájok. 

— A pápa örömünnepét, mint az eddigi tudósításokból 
látható, különösen a püspöki székhelyeken mindenütt illő 
fénynyel ülték meg hazánkban. Az oltárnál és a szószéken 
is főpásztoramk tündököltek, hangversenyek, szavalatok, 
kivilágítás, fáklyásmenet váltakozva adtak kifejezést az 
örömnek és gyermeki kegyeletnek a szent atya iránt. Némely 
jótékonysági mozzanatok is napfényre jöttek a már emiitet-
teken kivül. Névszerint g y ő r i püspök ő mlga a) a győri ol-
táregyletnek 50, b) a sopronyi oltáregyletnek 50, c) a győri 
sz. Erzsébet-egyletnek 50, d) a sopronyi sz. Erzsébet-egy-
letnek 50, e) a sopronyi sz. Vincze-egyletnek 50, f) a kis-
mártoni kath. legényegyletnek 50, g) a győr-belvárosi te-
metői kereszt javítására 100 ftot méltóztatott adományozni. 
— K o v á c s Pál váczi kanonok az ottani szegényintézet-
nek 200 frtot ajándékozott ; S o ó s József apát-kanonok ur 
pedig a sz. István-társulat alapító tagjainak sorába lépett. 

— B a r t a k o v i c s Béla érsek ő exclja a tisza-
füredi iskola fölépítésére szükségelt összeg ogyik részlete 
gyanánt 1400 f r t méltóztatott adni. 

— K o v á c s Albert a prot. egyh. lap buzgó munka-
társa ott egy czikket közölt, melyet oly fontosnak tartott, 

hogy külön lenyomatban is árulja 20 krért. A röpirat tar-
talma a kath. papság impopularitását ecseteli, mely a leg-
újabb képvisolő-választásoknáli bukásokból tűnik ki leg-
inkább, mert hogy némely jeleseink végkép megbuktak, 
vagy máshol kellett megválasztatniok, egyedül annak tulaj-
donítandó, mivel gyanúban állottak, mintha a clerussal 
szövetkeztek volna. Legyen bár, mint neki tetszik, annyi 
bizonyos, hogy a jobb párt többségben van, pedig a clerus 
legnagyobb része oda tartozik ; a bal párt sem győzött min-
denütt, hol kath. pap a mellett működött ; hogy pedig Esz-
tergomban, Kalocsán, Egerben, Pécsett megbukott a papság 
vagy inkább a jobb párt jelöltje, talán annak is tulajdonit-
ható, mivel a mit e városokban ígértek azok, kik a bal-
párton vezérkedtek, a főpásztorok és papok nem Ígérhették 
oda, ért jük a papi javakat, alapítványokat stb. Egyébiránt 
bizonyos, hogy az intelligentia többnyire a deákpártiak 
mellett volt ; hogy kevesebb az intelligens, mint a nép, az 
nem a papság hibája; a palotai legújabb eset pedig eléggé mu-
tat ja a prot. papság popularitását. 

— A. pápai nyomda Romában szintén hódolati ado-
mánynyal akarván kedveskedni ő szentségének gyönyörű 
kiadásban állitotta ki XIV. Benedeknek de Sacrificio missae 
való értekezését. A nyomda mellett könyvkötő műhely is állít-
tatván, ennek első munkául e kiadás pompás bekötése jutott. 

— A Krisztus ellen demonstráló nagypénteki húsevők 
száma Parisban ujabb tudósitás szerént 2000-re rúgott. A 
kath. érzelmű ,Augsb. Postzeitung'-nak levelezője meg-
jegyzi : „Leider musz ich gestehen, dass Louis Veuillot in 
,Univers' und die ,Union' durch ihre Lärmartikel gar sehr 
zu dieser gottlosen KundgebuA^; beigetragen. Voriges Jahr 
sprach Veuillot zwei Monate' lang in den heftigsten, oft 
wirklich unpassenden Ausdrücken von dem Fleischessen 
Saint-Beuves am Charfreitag und veranlaszte dadurch eine 
Polemik, die mit einer Aufforderung zu einem öffentlichen 
Fleischessen an diesjährigem Charfreitage endigte. Und dies 
J ah r hört Veuillot wiederum seit diesem Tage nicht auf, 
gegen die Fleischesser zu lärmen und mehrere derselben 
persönlich anzugreifen." Lyonban szintén rendeztetett ily 
lakoma és igy terjedni látszik az insultaló gonoszság. 

— A leendő zsinat titkárául csakugyan Fessier, szent 
pölteni püspök lett kinevezve ; ő szentségének ezen elhatá-
rozása okmányát Patrizi bibornok kézbesítette. Mondják, 
hogy ö szentsége ezen választás által némi jelét akarta mu-
tatni az elismerésnek azon egység és bölcs erély fölött, 
melyet az osztrák püspöki kar tanusitott a legújabb körül-
mények közt. 

— A berlini törvényszék előtt e napokban egy gyár-
noknak neje állott, ki 11 hónapos gyermekének meggyilko-
lásáról vádoltatott. Weise orvos mint tanú állítja, hogy ezen 
nő annak idejében őt fölszólitá magzatjának elhajtására. Az 
elnök kérdezte az orvost : valljon nem talált-e ezen fölszóli-
tásban valami különöst ? Az orvos feleié : Nem ; mert ily 
kivánatok igen gyakran intéztetnek hozzám, kivált férjezett 
nőktől. Erre dr. Skrczeczka közbeszólván mondá : Én is 
gyakran fölszólittattam hasonló czélból, magas állású férje-
zett nőktől, kiknek már több gyermekök van, és ebből azt 
következtetem, hogy az anyai szeretet nem igen ébredt föl 
még bennök. — Ha az ember csak állati hustömeg, minden 
magasabb rendeltetés nélkül, bizony nem csuda, ha az élve-
zetet hajhászó anyák menekülni óhajtanak olyasmitől, mi 
annyi bajt, fáradságot okozand nekik. Ez a materialismus 
morálja. 

Szerkesztői tudósitás. 
H a 1 i m b a : Kegypéldány jár. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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TARTALOM : Még két jubileum. — Pápai levél a 
párisi érsekhez. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Még két jubileum. 
Bejárta a sajtóvilágot és a különféle szinezetü 

lapok részéről különböző fogadtatásban vagy birál-
tatásban részesült a levél, melyet III. Napoleon az 
államminiszterhez intézett f. évi april 12-ről. Tekin-
tetbe vévén tudniillik a hatalmas uralkodó, hogy 
közeledik I. Napoleon születésének századik emlék-
napja, és hogy a „nagyszerű romoknak közepette 
Napoleon nagy alakja maradt meg szilárdan" ; te-
kintve, hogy „e nagy alak az, mely védi az unokát, 
ki semmi sem volt és csak általa lőn, a mi most" : 
szent kötelességének tartotta ezen nemzeti jubileumot 
minél tiszteltebbé tenni. 

S valljon mily módon, mily eszközzel ? Elren-
delve, hogy az első császárságnak és köztársaságnak 
minden katonája 250 frcnyi évi dijban részesittetnék ; 
vagy más szavakkal, mint az „Unita Catt." mondja, 
ennyivel terhelve Francziaország kiadásait. 

Ha tekintjük a Romában lefolyt jubileumi ün-
nepélyt és összehasonlítjuk a hatalmas franczia csá-
szár ezen indítványával, mily szembeszökő különb-
séget találunk e kettő közt ! A pápa jubileuma kö-
zeledvén, Németországban egy szerény pap indítvá-
nyoz csak föliratot a szent atyához ; Olaszországban 
velenczei és bolognai gyermekek szövetkeznek a 
pápa aranymiséjének megünneplésére: és íme moz-
galomba jő az egész katholikus világ, szeretetado-
mányokat gyűjt és mindennemű kincsekkel hal-
mozza el a kifosztott aggastyánt. Emitt pedig a 
nagybátya dicsőségében uszó unokaöcs a korona és 
bibor minden káprázatától környeztetve kényszeriti 
a nemzetet, hogy I. Napoleonnak születése napját 
tartsa nemzeti jubileumnak és 250 francnyi nyug-
dijt engedélyezzen azoknak, kik ama „nagy alakot" 
terveinek kivitelében segitették, és neki is, az indít-
ványozónak, az utat egyengették a trónra, melyről 
most jubileumot hirdet. 

Napoleont ily nemzeti jubileum kihirdetésében 
megelőzték az olaszok, kik közül Mamiani, Coppino, 
Mauro Macchi fölszólítást intéztek Olaszország min-
den egyetemeihez, tanintézeteihez, hogy egyesülve 
ünnepelnék meg Machiavelli Miklós születésének 
négyszázados emléknapját, mely május 3-ára esik. 
Valóban sajátszerű, hogy igy összeesik Napoleonnak 
és Machiavellinek születése ugyanazon egy évben, 
habár 3 század különbségével. 

A toscaniai kormány, melynek élén akkor Ri-
casoli állott, mintha e két centenáriumra gondolt 
volna, 1859-ben Napoleont Machiavellivel kötötte 
össze, és September 24-ről kelt határozatban elren-
delte, hogy Machiavelli és III. Napoleon tiszteletére 
emlékoszlop emeltessék Florenczben a függetlenség 
piaczán. Egy hóval későbben Montalembert czikkez-
teii a Correspondantban párhuzamot vont IX. Pius 
és Francziaország közt 1859 és 1869-ben, és Ricasoli 
határozatából kiindulva megjegyzé, hogy Olaszor-
szág elhatározta emlékoszlopot emelni a politikai 
ravaszságnak, aljasságnak, romlottságnak, mely sze-
mélyesítve van Machiavelliben. Hogy pedig gondo-
latját még inkább kifejezze, hozzátevé, hogy a tos-
caniai kormány egyszerre rendelte el, miszerint Ma-
chiavellinek és Napoleonnak szobor emeltessék. 

Az allusio igen éles volt és nem is helyeseltetett. 
Fájt is ez Napoleonnak, és a „Moniteur" azonnal 
tudatta, hogy a „Correspondant" első megintést ka-
pott, mivel az összehasonlitás Machiavelli és Napoleon 
közt igazságtalan és egyenes megtámadása a császár 
iránti köteles tiszteletnek. Azonban a megintés nem 
volt elegendő, Montalembert ellen per indittatott, 
három havi fogságra és 3000 francnyi birságra Ítél-
tetett, de a császár megkegyelmezvén a büntetés alól 
fölmentetett. 

Tiz esztendővel későbben ime ismét összevegyit-
tetnek a Napoleonidák Machiavellivel! Párisban 
megünneplik Napoleon születésének századik, Flo-
renczben pedig Machiavelliének négyszázadik em-
léknapját ! Ám ha Machiavelli oly nagy ember volt, 
hogy méltó, miszeriut születésének emléknapja meg-
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ünnepeltessék, mikép lehet sértő III. Napoleonra 
nézve, ha összehasonlittatik Machiavellivel? 

Látszik, mily különös mértéke van a korszel-
lemnek az emberek nagyságának meghatározásában. 
A minő a kornak iránya, abban keresi föl és dicsőiti 
a föltalált nagy embereket. Nagy emberek most 
Mazzini, Garibaldi, Prim és mindazok, kik a fönálló 
rendnek és szükséges tekintélynek hadat izennek, 
kik a ravasz politika minden fegyverével küzdenek, 
az igazságot és jogot megvetve önérdekök vagy szen-
vedélyük. szerint akarják alakítani a világot. Ezek 
mind Machiavellisták ; valljon Napoleon hozzájok 
számitható-e, és igazságtalanság történik- eellenében 
ha neve Machiavelliével köttetik össze? a történelem 
fogja eldönteni, ő legalább protestál az ily társaság 
ellen, de épen innen is lehet mérni, ki az a Machia-
velli ! Valóban kiváncsiak vagyunk, ha III. Napo-
leont valaki Piussal hasonlitaná egybe és ennek 
szobrot akarván valaki emelni indítványozná, hogy 
III. Napoleonnak is emeltessék, tenne-e óvást a lia» 
talmas császár, hogy neve és emléke összeköttetik 
az általa is kifosztatni segített pápa-királyéval, de 
kinek lábához borult most az egész világ, mint sze-
retné ő, ha a franczia nemzet nagybátyjának emléke 
előtt leborulna születésének századik emléknapján. 
Bizony megemlékezhetnék az unokaöcs trónalapitó 
nagybátyjának ama szavairól, melyeket mondott, 
midőn a mindenfelől özönlő népet látta a fogoly és 
szegény VII. Pius után futni, igy szólván: „én bir-
tokosa vagyok a testnek, de a pápa ura a lelkeknek"; 
és ezt meggondolva az emiitett esetben érezhetné, 
hogy ő nem méltó a pápa mellé állíttatni, és ez ok-
ból tiltakozhatnék, hogy egy vonalra állittassék a 
pápával. 

A császár indítványát még a „Monde" is a kö-
vetkező megjegyzéssel kiséri: „Agyermeki kegyelet 
szép erény, és a fény, melyet a császárság alapitójá 
nak lángesze családjának végzetére vet, hogy utód-
jában a bálaérzelmet ébreszti föl, igen fölfogható. De 
midőn arról van szó, hogy „fölelevenittessenek a 
nagy történelmi emlékek a jövőben való hitnek 
ébresztése és az isteni akarat kiváló nyilatkoz ,t,ának 
elismerése végett", a törvényhozó testületnek köte-
lessége megkérdezni, mily politika, mily jövő az. 
melyhez Francziaország hozzájárulása kívántatik? 

„A romok közt, melyek száz év óta fölhalmo-
zódtak, Napoleon nagy alakja maradt meg egyedül 
szilárdan", mondja, a császár. Ámde ezen alaknak 
két igen különböző arczulatja van, mert a napoleoni 
család alapítója két ellenkező impulsusnak engedett, 

és a forradalomnak majd pártolója majd ellensége 
gyanánt tünt föl ; majd helyreállítója volt a rendnek 
és az oltárnak, majd ismét az egyházi államot bito-
rolta és annak fönséges fejét fogságra vetette; mint 
Nagy-Károly és a romai caesarok utódja fegyvert 
ragadott és a concordatum által visszaállította a ke-
resztény jogot, de ezt megrendítette az organicus 
czikkelyek és a Code civil által. Mint a Contrat 
social-nak és az emberi jogok forradalmi meghatá-
rozásának ellensége fegyvereivel és törvényei által 
megtörte Europa közjogát, de helyébe tette az impe-
rátori jogot. 

Voltaire és Rousseau korában születve, de szü-
letve egyszersmind az egyház legidősb leányának 
győzelmi napján e kettős származásának jellegét 
viselte Napoleon. előrendelt eszköze levén az isteni 
irgalomnak és igazságnak, és igy az ő születése e 
két czimnél fogva valóban „az isteni akaratnak 
egyik kiváló nyilvánulása". 0 lett a hatalmas kar, 
mely a keresztény Francziaországot kiragadta a for-
radalom karmai közül, de egyszersmind ő volt a vas-
vessző is mely megfenyítette Francziaországot, vele 
és általa egész Európát. 0 adta vissza a szabadságot 
és a catholicismust,rde egyszersmind oly centralisaíio 
bilincseibe verte, mely az egyházra is kiterjedt. Ezen 
rendkivüli és gondviselésszerű emberben mindenre 
bukkanunk ; egyszerre képviseli az isteni és népjog 
souverainitását. Jézus Krisztus helytartójától köve-
teli az „Isten kegyelmébőli" czimet, majd ismét oly 
absolut cacsarismust alapit meg, mely ezen czimnek 
teljes negatioja. 

Az államminiszter ur tehát kinyilatkoztathatná, 
valljon Nagy-Károly-e vagy Caesar az, kit igy meg 
akarnak dicsőíteni, és minő az a jövő, mely iránt 
hitünket akarják igénybe venni? Erre nézve az 
őszinte nyilatkozat annál szükségesb, mivel, mint 
mindenből kitetszik, választani kell a két különböző 
politika közt; választani a népsouverainitás és az 
„Isten kegyelméből" közt, Castelfidardo ésMentana, 
Rouher „jamais"-ja és Lagueronniére közt. A „ja-
mais" ugyan a császárságnak utolsó szava, de „Roma 
Olaszország fővárosa" ismét Menabreaé, és a franczia 
csapatok visszavonulása teljesen szabad kezet en-
gedne neki. 

Midőn Francziaország föhzólittatik nemzeti ju-
bileumra a császárság alapitójának dicsőítése végett, 
okvetlenül kell tudnia, ha valljon a concordatum hős 
szerzőjét, mint őt VII. Pius nevezé, tüzik-e kicsudál-
kozás tárgyául, vagy Olaszország királyát, Roma 
királyának atyját? Tudnia kell, kövesse-e Franczia-
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országnak vallási kibékitőjét, vagy a nagyravágyó 
hóditót, ki ellene szította egész Európának coalitioját 
és bizalmatlanságát? 

Az april 12-i levél nagy horderejű, mely jelen-
tőségét senki sem tagadhatja. Tudni kell, ha valljon 
az a mindenütt fölébredő és most oly fényesen nyi-
latkozott kath. érzelemnek megszilárdítására vagy 
meggyengítésére irányul-e? Tudni kell, ha valljon e 
századosünnep folytatás vagy ellenmondás akar-e 
lenni az egyház dicső feje által rendezett centenárium 
irányában, valljon romlása v a g y megszilárdítása az ő 
patrimoniumjának ? 

Az april 11-ki hosanna és a concilium felőli 
csend nem fogja elaltatni a katholikusokat. Az egy-
ház győzelme bizonyos; habár három napig a sirba 
tétetnék is, diadallal fog kikelni szörnyű kisérteté-
seiből, de nem tudhatjuk mily áron kell megváltani 
a győzedelmet. A forradalom uralkodik Florenczben, 
Madridban, és semmitseni vár oly sovárogva, mint 
hogy Francziaország bonyodalmakba keveredjék és 
kivonja Romából seregeit, ekkor Romát is el fogja 
árasztani. 

Ünnepelje meg Francziaország az 1769-diki 
aug. 15-nek emléknapját, jól teszi, de biztositsa a 
katholikusokat, hogy a romokból f nmaradt .,nagy 
alak" a concordatum árnya alatt védelmezendi és 
vezérlendi őket." 

Napoleon, Machiavelli és IX. Pius egy évben ju-
bilánsok. A Napoleonidák tettleg megfoszták aPiuso-
kat birtokuktól, Machiavelli theoriáját állította fö) 
ezen fosztogatásnak az egységes Olaszország eszméje 
által, és kézhez szolgáltatta az erőszak, álnokság, 
aljasság eszközeit a rablás ezen elméletének valósi-
sitására, melyből oly sok jutott ki épen aPiusoknak. 
— Ünnepeljétek csak a fosztogatók születése napját, 
a kifosztott Piusnak örömnapját, annak fényét, dicső-
ségét akkor sem volnátok képesek elhomályosítani, 
ha az általatok dicsőitendő neveket világosabb nim-
bus környezné ! 1—k. 

Pápai levél a párisi érsekhez. 

(Vége.) 

Jam vero dum haec praedictis Tuis potissimuin litte-
ris, Kalendis septembris ad nos missis reseribenda Tibique 
diligenter consideranda esse censemus, haud possumus quin 
alia quoque non levis certe rnomenti Tibi sigmficemus. Nam-
que dissimulare non possumus, Venerabilis Frater, summám 
fuisse Nostram mole.-tiam admirationemque ubi accepiraùs 
Te exequiis interfuisse Magni utriusque militiae Magistri 
Magnan et Solemnem Absolutionem fuisse impertitum, dum 

ex illius feretro Massonica etiam exlabant insignia, et eidem 
funeri socii illius damnatae sectae cum eisdem insignibus 
adsistebant. Tuis litteris, die 1 proximi mensis augusti ad 
Nos scriptis, asseveras ilia insignia nec a Te nec a Tuis 
Presbyteris vis i fuisse, neque ea ullo modo a Te cognosci. 
Verum optimo sciebas, Venerabilis Frater, illum defunctum 
virum, dum vixit, Magni uti appellant Orientis munus pro-
scriptae ejusdem sectae misere sustinuisse ; et iccirco facile 
praevidendum erat ejusdem sectae socios ill i funeri esse in-
terfuturos ac simul curaturos ut ipsius sectae insignia osten-
tarentur. Itaque pro Tua Roligione omnia Tibi orant sedulo 
consideranda et omnino ab illis exequiis cavendum ne Tua 
praesentia et opera excitarentur gravissima illa admiratio 
et ofïonsio qua Omnes viri Catholici morito affecti fuerunt. 

Etenim haud ignoras quomodo,gravibus etiam irrogatis 
poenis, Massonica aliaeque hujusmodi iniquitatis societates 
a Romanis Pontificibus Decessoribus Nostris ot a Nobis ipsis 
damnatae fuerunt (Clemens XII Constitut. „In eminenti," 
Benedictus XIV „Providas," Pius VI I „Ecclesiam," Leo 
XI I „Quo graviora," Nostra Encyclica Ep., die 9 noveni-
bris 1846, et alibi). Siquidem hujusmodi impietatis sectae, 
nomine licet diversae, tamon nefario scelestissimorum consi-
liorum foedere inter se conjunctae, ac teterrimo contra 
Sacrosanctam Xostram Religionem ot banc Apostolicam Se-
dem odio inflammatae, tum pestiferis scriptis longe lateque 
disseminatis tum pravis aliis quibusque ac diabolicis prorsus 
artibus adhibitis omnium mores mentesque corrumpere, 
omnemque Honostatis, Virtutis, Veritatis ac Justitiae Ideam 
de, medio tollere, et monstrosa opinionum portenta usquo-
quaque spargere, ot abominanda quaeque vitia, et infanda 
scelera fovore, propagare et legitimae cujusque Auctoritatis 
Imperium labefactare, et Catholicam Ecclesiam, si fieri un-
quam posset, Civilemque Societatem, funditus evertere, et 
Deum Ipsum de Coelo detrudero emoliuntur. 

Nunc autem silentio praeterire non possumus ad aures 
Nostras pervenisse istic erroncam aeque ac perniciosam in 
valuisse opinionem, Apostolicae Hujus Sedis acta nullam 
parere Obligationem, nisi acta ipsa Civilis Potestatis venia, 
oxecutioni fuorint mandata. Quodquidem quam erroneumet 
Ecclesiae atque Apostolicae SedÍ3 Auctoritati injuriosum et 
Spirituali fidelium bono adversum sit, nemo certe non videt. 
Suprema enim Ecclesiae ejusdemque Sedis Auctoritas Civilis 
Potestatis imperio ot arbitrio obnoxia nullo modo esse unquam 
potest in iis omnibus quae ad Ecclesiasticas res ac Spirituálé 
Animarum Regimen quavis ratione spectant ; et illi omnes 
qui Catholico Nomine gloriantur eidom Ecclesiae et Aposto-
licae Sedi Religiosissime obtemperare, dobitamque Reveren-
tiam ac Devotionem exhibsre omnino tenentur. 

Atque hic animadvertas velimus, Te, in commemorato 
sermone penes istum Senatum pronuntiato, perperam asse-
ruisse a Felic'ts Memoriae Benodicto XIV Praodecessore 
Nostro, in Conventione cum Sardiniao Rege inita, eidem 
Regi concessum fuisse Regiae executionis jus circa Pontificia 
Acta, quandoquidem affirmasti in instructions eidem Con-
ventioni adjecta dici : „Pontificias Constitutiones ad discipli-
nam pertinentes subjiciendas esse illius Senatus recognitioni, 
easque Regia executione indigere, ut obiigandi vim habeant, 
exceptis constitutionibus et Apostolicis Litteris quae adDo-
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gma Moresque spectant." Quae falsa sane assertio nunquam 
fortasse ex ore Tuo excidisset, Venerabilis Frater, si ante 
oeulos habuisses diligenterque attendisses ejusdem instru-
ctionis verba. Et requideni vera in articulo I I I illius instru-
ctionis haec verba leguntur : 

„Nel Concordato col Pontefiee Benedetto (XIII) trat-
tosi dell'esecuzione de'Brevi e Bolla apostoliche, come puo 
leggersi nello stesso Concordato. Fu tollerata la simplice 
visura, senza porre alcun segno, a fare alcun decreto in or-
dine all'esecuzione sopra dette Bolle e Brevi ; e si sa che 
tutto cio e stato fedelmente adempito. E benche si dica con 
ogni asseveranza, e si creda, che ne il Senato, ne veru altro 
tribunale non ha assunta ad instanza di chi si sia la cogni-
zione sovra la giustizia delle Bolle o de' Brevi, desiderandos1 

nulladimeno, che ill tutto mai sempre procéda con una per-
fetta armonia, quando mai s'incontrasse qualche difficolta 
contraria all'esecuzione della Bolla o del Breve, e si bramasse 
di saperne i motivi, dovranno i Ministri di sua Maesta, con 
i chiarimenti bastevoli per appagare informarne o il Ministro 
della Santa Sede residente in Torino, oppure i ministri 
Apostoliéi residenti in Borna. Dalla simplice visura poi re-
steranno eccettuate le Bolle dogmatiche in materia di fede, 
le Bolle e i Brevi regolativi del ben vivere e de' santi costu-
mi, le Bolle de' giubbilei e d'indulgenze i Brevi della sacra 
Penitenzieria, e le lettere delle Sagre Congregazioni di Roma, 
che si scrivono agli Ordinarii, o ad altre persono per in-
formazione." 

Atque ejusmodi circa Regiae executionis veniam di-
spositiones nunquam immutatae fuerunt in posterioribus 
Conventionibus inter hanc Apostolicam Sedem et Sardiniae 
Regem initis, et in Conventione a recentis memoriae Grego-
rio XVI Praedecessore Nostro cum defuncto Sardiniae Rege 
Carolo Alberto super immunitate personali anno 1842 facta, 
ad plenum vigorem revocatae fuerunt praecedentes Conven-
tiones, in iis omnibus quibus per eamdem Conventionem non 
fuit derogatum. 

Tibi autem persuade, Venerabilis Frater, Nos haec 
omnia pro Supremi Nostri Apostoliéi Ministerii Munere ac 
pro Pontificia Nostra in Te Dilectione manifestare debuisse ; 
ac futurum plane confidimus ut pro Tua Religione velis haec 
omnia amantissima Nostra Monita ac Documenta quam li-
bentissime excipere, iisdemque studiosissime obsequi, firmi-
terque adhaerere, ac germanam Catholicae Ecclesiae Do-
ctrinam et Jura strenue tueri, debitamque erga Apostolicam 
hanc Sedem et Christi his in terris Vicarium Devotionem 
et Obedientiam omnibus inculcare et omnes boni Pastoris 
partes quotidie magis explere in hac praesertim tanta tem-
porum iniquitate. Pro certo etiam habe Te apud Nos in pre-
tio et honore esse et a nobis vehementer diligi. Atque prae-
cipuae hujus Nostrae in Te benevolentiae testem et omnium 
Coelestium Munerum auspicem esse Volumus Apostolicam 
Benedictionem, quam toto cordis affectu Tibi ipsi, Venera-
bilis Frater, et Gregi Tuae curae commisso peramanter im-
pertimur. 

Datum Romae apud S. Petrum die 16 octobris anno 
1865, Poniificatus Nostri anno vicesimo. 

PIUS PP. IX. 

A szentatya ezen levelének némi enyhítésére való vo-
natkozást találunk azon köriratban, melyet a párisi érsek 
ö szentségének aranymiséje alkalmából clerusához kibocsá-
tott, és mely ekkép hangzik : „Lelkész ur ! Régi, igen elter-
jedt szokás, jámbor és megható gyakorlat megünnepelni 
azon frigyek 50-ik évfordulatát, melyek a házasság és föl-
szentelés neve alatt ismeretesek, és melyek egyike a család-
atyát a polgári társadalomban, másika az áldozárt illeti a 
vallásiban. Az idő oly enyésztőleg hat mind reánk, mind 
müveinkre, hogy emlékezetes eseménynek kell tartanunk, 
ha az egy félszázadon át ugyanazon helyen,ugyanazon kör-
ben meghágy bennünket. Ha ezen szerencsés kivétel a házi 
tűzhelynél történik, a gyermekek tiszteletreméltó szülőik 
körül sorakoznak, hogy szerencsekivánataikat rebegjék el 
előttük és gyengédségök, örömük által sugallt óhajaikat 
tolmácsolják. Ugyanez történik azon sokkal nagyobb, jelen-
tékenyebb családban is, melyet a hit alkotott, és mely ple-
bania, megye és egyház név alatt ismeretes, ha a pásztor, 
atya és főnök fölszenteltetésének 50-ik évét éri el ; ekkor 
mindazok, kikre atyai gondja kiterjed, kedves kötelmüknek 
tartják tisztelgő rokonszenvüket kifejezni, hálájok és gyer-
meki kegyeletük érzelmeit nyilvánítani. 

Néhány nap múlva, april 11-én, a szentatya fogja ün-
nepi áldozárrá szenteltetésének 50-ik évét ünnepelni. A kath. 
világ nem fogja elmulasztani a részvételt ezen ünnnopben, 
imádkozván s hálát adván Istennek, hogy IX. Piust ily 
korral megörvendeztette, leesdvén egyszersmind reá hosszú, 
boldog életet. Óhajtjuk, hogy az érzület ily nyilvánításánál 
hozzánk csatlakozzanak mindnyájan, kik a párisi megyé-
hez tartoznak ; az illem ezt kötelmünkké teszi, szivünknek 
pedig szükségletét képezi. A pápa igen jól tudja, mily őszinte 
és foganatos hódolattal viseltetünk iránta, és nem egy izben 
kegyesen fogadta ily érzelmeink nyilvánítását, azokra oly 
kegyes szavakban felelvén, melyeket nem annyira dicséret-
nek tekintünk mint inkább bátorításul és oktatásul. 

A többi közt felelvén a szentatya 1867-i julius 13-ról 
kelt levelünkre, melyben megyénkről és magunkról is szó-
lottunk, aug. 1-röl ekkép szól : Örömmel látjuk leveledből, 
mint nyilvánitod újra és erősíted érzelmeidet, gyengéd fi-
gyelmedet személyünk és a szentszék irányában, s mennyire 
óhajtód minden gondodat, minden fáradságodat a kath. egy-
ház és a szentszék ügyének védelmezésére, az erkölcsök 
tisztaságának megőrizésére, a hit és jámborság föntartására, 
terjesztésére forditani. Örvendezve helyeseljük a kath. püs-
pököt méltán megillető ezen érzelmeket, és nem kételkedünk, 
hogy a szerént fogsz cselekedni, mit oly határozottan nyil-
vánítasz. Jól tudjuk, mily nehézségek környeznek ; de gyá-
molittatva a Magasságbelinok segítsége által, vallásos buz-
galmad, keresztény bölcseséged és bátorságod szerént som-
mit sem fogsz elmulasztani, mi Isten és az egyház dicsősé-
gének, a megyebeli hivek lelki üdvének előmozdítására 
szolgálhat. 

Ugyanazon évi oct. 31-ról pedig: „A bennünket kör-
nyező gondok és szorongatások közt nem csekély vigaszta-
lásunkra szolgált a te és híveidnek irántunk és ezen szent-
szék iránt kifejezett azon fiúi kegyelete, mely oct. 14-ről 
kelt leveledben nyert megerősítést, s melybon értesítesz ben-
nünket, hogy te és hiveid mindent el fogtok követni ellia-
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gyatottságunkban való segélyeztetésünkre. Teljesen át va-
gyunk hatva hálától irányodban is hiveid iránt. 

Ezen megyének az egyház iránti érzelmei régiek, vál-
tozatlanok és szavaink azoknak teljesen megfelelők. April 
11-e reánk nézve csak uj és becses alkalom lesz a szentszék 
iránti vallásos ragaszkodásunk és a pápa irányábani tiszte-
letünk nyilvánítására, hivek maradván minmagunkhoz és 
azon után haladván, melyen áldása megszilárdított bennün-
ket. Imáink ugyan mindennapiak érette; de ezen körülmé-
nyek közt azokat ünnepélyesebbekké, és ha lehetséges, 
lelkesültebbekké akarjuk tenni. 

Ennek következtében meg akarván felelni a clerus és 
hivők vágyának, egyszersmind pedig hálát akarván adni 
Istennek azon benső érzelmekkel, melyekkel minden kath. 
szivet eltölt a szentatyának jubileumja, rendeljük : hogy 
ünnepélyes Te Deum énekeltessék a szentség kitétele mellett 
a jövő april 11-re eső vasárnapon megyénk minden templo-
maiban és kápolnáiban. 

Ezenkivül fölszólítjuk megyénk minden áldozárát, 
hogy az azt követő valamelyik napon misét mondjon a pápa 
szándékára. A hivőket pedig intjük, hogy szintezen czélból 
az áldozáshoz járuljanak, imával és jó cselekedetekkel. 

Fogadja lelkész ur ön iránti hajlamom biztositását, 
Páris, mart. 30-án, G y ö r g y párisi érsek." 

1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
LONDON. A Gladstone által benyújtott s martius 1. 

először felolvasott törvényjavaslat második felolvastatását 
megelőző vitatkozás mart. 18-án vette kezdetét és négy 
ülésen át folytattatott. Disraeli annak visszavettetését 
hozta indítványba s inditványát hosszú ragyogó beszédben 
iparkodott kifejteni. 

Beszéde mindazonáltal olyan volt mint egyvalakié, 
ki meg van győződve, hogy veszett ügyet véd. Valóban az 
ország már a választási eredmények által helyeslését adta 
az utóbbi parlament határozatához, mely Irlandban az ál-
lamegyház eltöröltetését elvben elfogadta. Disraeli a kor-
mánytóli visszavonulása által már is csak a közvélemény 
előtt hajolt meg, mely a Gladstone által előterjesztett javas-
lat elleni oppositiót elvetette. Azt védeni, hogy Angolország 
nem akarja az anglikán egyház megszüntetését Irlandban, 
képtelenség lett volna, miután az uj parlament mintegy 
specialis küldetéseül tekinti a birodalom é részében az állam-
egyház hivatalos támogatását megszüntetni. Mindazonáltal 
Disraeli elvitázhatlan genialitással játszotta ellenzékvezéri 
szerepét s azt tartjuk, hogy a londoni sajtó e tekintetben 
nem volt iránta igazságos. Beszéde kitűnő volt s oly részle-
teket tartalmaz, melyeket őszintén megtapsolunk. Többi 
közt igen nyomós érvekkel védelmezte az e g y h á z s a z 
á l l a m k ö z ö t t i s z ö v e t s é g szükségét ; s beszéde e 
részét behatólag ajánljuk azon publicistáink figyelmébe, kik 
az ellenkezőt védelmezik. Csakhogy ezen elvileg tagadhat-
lan igazság, kiáltó ellenmondássá válik azon alkalmazásban, 
melyet vele Disraeli Irlandra nézve tesz. Az anglicanismus 
ngyanis nem „az egyház" — hanem állami vallásos intéz-

mény, állami alkotás, mely egészen az államtól függ. Kinek 
lenne tehát itt feladata az egyház és az állam közötti egyes-
ség, szövetség fölött egyezkednie : miután e hitfelekezetnek 
feje egyúttal az államnak is feje ? Miként lehetséges itt az 
egyezkedés a lelki és földi hatalom között, midőn e két ha-
talom egyetlen személyben, a királynéj ében, van elegyitve? 
Mi egyetértünk Disraelivel, hogy e két hatalom szétválasz-
tása nagy hiba, sajnálatraméltó hiba. De e hibát nem lehet 
Gladstone javaslatának tulajdonítani, mely távol attól, hogy 
e két hatalomnak elválasztását sürgetné, csak az állam in-
tézkedésétől megvonni javasol egy oly tárgyat, a melynek e 
fölötti rendelkezése folyvást káros volt és igazságtalan. 

Igen szépen szólott Disraeli a t u l a j d o n j o g r ó l is, 
midőn az egyházi vagyon confiscátióját mint qualificált 
rablást, vagyis szentségtörést ecseteié. Sok magát katholi-
kusnak mondó államférfiú tanulhatna beszédének e jeles 
részéből. Szeretnők, úgymond a „Monde", ha beszédének e 
részét olvasnák Olaszországban, Ausztriában, sőt Franczia-
országban azon könnyelmű politikusok, kik oly vakon ron-
tanak neki az egyházjogi s vagyoni kérdéseknek. De ha 
Disraeli e pontban is oly jelesen és ékesszólóan vitatta a 
helyes elveket : érvei Gladstone indítványára nem alkal-
mazhatók. Gladstone javaslata semmit sem akar confiscálni 
sem senkit ki nem fosztani ; ellenkezőleg szinte túlgyöngéd 
a tulajdonjog tiszteletben tartását illetőleg. Irland vallási 
administrátiójára államilag alkalmazott anglikán-egyháziak 
élvezetében vannak ugyan dotátióknak és jövedelmeket 
húznak, — de azoknak nem tulajdonosai. Az anglikán egy-
ház élvezhette ugyan a jövedelmeket, melyeket az állam a 
maga intentiói szerint rendelkezésére adott, de azoknak soha 
sem volt tulajdonosa. 

Azóta, hogy a protestáns Anglia lefoglalta a kath. 
egyház javait, csak egyedül annak kormánya intézkedhetett 
felettök. amint valóban a körülményekhez képest intézke-
dett is, — a javadalmakat eredeti czéljoktól elvonva vagy 
másokra forditva. Disraeli csak annál szebben beszélhetett 
minél kevesbbé vette tekintetbe a történelmet. Legtöbbször 
teljesen igazat mondott : anélkül azonban, hogy a szőnye-
gen levő bili javaslatait megingatta volna ; mert elvontan 
beszélt s szavainak a tényleges kérdésre nem volt alkal-
mazhatóságuk. Igy történhetett, hogy a conservativ párt 
feje beszélhetett teljes két óra hosszant egy oly rendszabály 
ellen, mely ellen voltaképen még is egy árva szót sem szól-
lott mindig a tulajdonképeni tárgyon kivül, mindig a kérdés 
mellett járva s kalandozva. 

Disraeli mint regényköltö élvezi azon előjogot, hogy 
a legparodoxabb dolgokat vitathatja, a nélkül, hogy a ház-
ban zajt keltsen. Ha van tény, melyre nézve nincs vélemény-
különb,'íég, s melyre nézve minden történetíró megegyez : 
ez az, hogy az anglicanismusnak Irlandba való behozatala 
s ottani fentartása a hódítás, elnyomás és erőszak müve. A 
tény átalánosan elismert igazsága s kétségbe nem vonható 
világossága azonban Disraelit nem tartóztatá, hogy egész 
komolysággal vitatni törekedjék ; miszerint a hivatalos egy-
ház Irlandban a lelkismereti szabadság garantiája. Hogy — 
hogy ? Szónok nem marad adós állitása bebizonyításával. 
A kath. egyház, úgymond, kiközösítheti egyik-másik tag-
ját ; a presbyteriánusok is kizárhatnak valakit községükből. 
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Ily körülmények között ki legyen, ki ii kiűzötteket felvegye 
ha nem az állam, melynek egyháza tárva tart ja karjait, 
hogy befogadja e szegényeket s lelki vigasztalásait tölök 
meg ne vonja. Ez volna Disraeli szerint Irlandban haszna 
az államegyháznak, melynek fentarthatása végett Anglia 
400 millió tökének évi kamatjait viseli. Ez is egyike, az ér-
veknek, melyekkel D. az anglikán egyháznak Irlandbani 
fentartását védi. Ha megfizették volna őt arra, hogy az 
anglicanismusnak Irlandbani megszüntetését védelmezze : 
jobban nem beszélhetetett volna annak hasztalansága mel-
lett. A beszédek egyike som tüntette ki inkább a kormány 
által ezélbavett rendszabály helyességét, s a Timos-nek 
igaza van, midőn mondja, a tory párt angol tagjai s még 
inkább Irland protestáns kitűnőségei felháborodtak s egy-
szerűen leszerelve érezték magokat az ilynemű érvelés által-

Disraeli beszéde után a tárgy el volt döntve. Az utána 
következett szónokok csak azért látszottak szólni, hogy a 
zászló becsületét védelmezzék. 

B r i g h t , ki a 19-i ülésben oly okosan és tisztán szól-
lott, a vallás és reformatio nevében kelt a kormány javas-
latainak védelmére, s helyesen mondá, hogy ha anglikán 
volna, csak pirulással hallhatná az anglicanismusnak oly 
érvekkeli támogatását, milyeneket Disraeli használt. Az 
irlandi anglicanismus, úgymond, a hódítás müve. Ez tény; 
melyet nem csak a történelem, de a közérzület is bizonyít. 
Világos ugyanis, hogy más módon nem lehetett volna ka-
tholikus országban három századon át protestáns egyházat 
fentartani; s a hasonlithatlanul túlnyomó néptöbbséget egy 
csekély kisebbség cultus-költségeinek viselésére erőszakolni. 
Ily dolgokról azonban végtelenül lohet beszélni; de én csak 
azt vagyok kérdő: mikint lehetséges, hogy mindenki azon-
nal be ne lássa, miszerint egy ily rendszer a legflagransabb 
megsértése magának a protestáns elvnek ? A reformátionak 
elve ugyanis, hogy minden nép maga magánakadhatja azon 
vallást, mely neki tetszik. Katholikus nemzetre protestáns 
egyházat erőszakolni, tehát nem egyéb, mint vakmerően 
sérteni az "elvet, mely Luther ideje óta fennen kürtöltetik. 

Bright tisztára bebizonyította, hogy az anglicanismus-
nak irlandbani fensősége épen ellenkezőjét termette annak 
a mit ezen egyház ott kivinni szándékozott. A helyett, hogy 
az országot protestánssá tette volna, inkább arra szolgált, 
hogy Irlandot csak annál katholikusbbá, rómaibbá tegye, s 
hogy az irlandi szivében az ősi vallás egygyé forrjon nem-
zetisége kérdésével. A vallási elnyomás és Irland ro3z kor-
mányzása az irlandi nép tömeges kivándorlását eredményez-
vén : magába Angliába is bőven átülteté magvát azon ka-
tholicismusnak, melyet sz. Patrik honában ki akartak irtani, 
s átvivé azt Amerika Egyesült-államaiba, melyekben ott ma 
már oly tekintélyes állást foglal. 

Ekkép az anglicanismus teljesen eltévesztette a czélt, 
melyet maga elé tűzött s a Gondviselés azon vallás javára 
tudta fordítani o rendszabályokat, molyeket ezek által meg-
rontani és elfojtani akartak. Beszéde további folyamában 
Bright felszólítja az angol birodalom összes komoly gondol-
kozású s becsületlolkülotü fiait s felhívja, hogy támogassa-
nak egy oly rendszabályt, melynek czélja egyetértést esz-
közölni Anglia és Irland között, és nyugalmat létesítve erő-

síteni a birodalom hatalmát s a korona dicsőségét. „Nem 
kételkedhetem, igy végzi beszédét, hogy e törvényt a Ma-
gasságbeli áldása fogja követni; miután azt az igazság és 
irgalmasság nagy elveire látom alapitva lenni, melyek épen 
az Isten örök uralma dicső attribútumait képezik /" 

Valamennyi szónok, ki a törvényjavaslat ellen szólott, 
azt Disraeli szemüvegén át nézte ; valamennyi ugyanazon 
eszmezavarban forgott. Hivatkoztak az egyház és állam 
ogyessége fontosságára ; nem figyelvén reá, hogy az ezen 
adott esetben sem nem fenyegettetik sem kétségbe nem vo-
natik. Egynémelyek ismét az egyházi fosztogatás és annak 
javadalmai lefoglalása ellen emeltek panaszt ; — nem véve 
észre, hogy a szóban forgó bili sokkal erélyesebben tilta-
kozik az ily dolgok ellen, semmint ők azt valaha tevék. — 
Sir Rundell Palmer, egy Palmerston idejebeli tekintélyes 
legista szerint a Gladstone által javallott törvény azért 
igazságtalan, „mert a protestantismus ideje óta hasonlót 
még nem éltünk". A 15. keresztény század, mely a prote-
stantismust megelőzte ő reá nézve nem létezik — „a fátyolt 
pedig, mely azon gyűlöletes dolgokat fedi, melyek 
által az anglicanismus a kath. egyház javainak birtokához 
jutott, nem szabad fellebbentem". Sir Rundell Palmer ugy 
beszél mint egy valaki, ki tökéletes tudatlanságban van az 
iránt, hogy szinte az összes birtok, melyet az anglicán egy-
ház Irlandban élvez, a fosztogatásnak gyümölcse. Pedig 
épen ez a sarkpont, mely körül az egész kérdés forog. Az 
állam, mely a confiscált javadalmakról rendelkezhetett az 
anglicanismus javára, — kétségkívül jogosult arra is, hogy 
a javadalmakról ujolag rendelkezzék, annál inkább mint-
hogy teljes tekintettel van mindarra, amit ezeknek eddigi 
tényleges birtokosai szorzott joggal élveznek. — Sir John 
Colleridge tökéletes sikerrel czáfolta meg őt. Egyátalán a 
kormány szónokai: Chichester-Fortescue, Bright, Sullivan, 
Colleridge, Lowe azon főlénynyel küzdötték le az oppositiol, 
melyet az álláspont egyszerű tisztasága, a megállapodott 
elvek és az ügyigazság védőiknek nyújtani szoktak. 

A negyedik, utolsó ülésben Gladstone resumálta a 
vitatkozás eredményét. Ellenei ebbeli föladatát nagyon 
könnyűvé tették ; s be kell ismerni, hogy a jeles államférfiú 
emez előnynyel szerényen s igen kíméletesen élt. 

A vita '23—24 közti éjjel 2 óra tájban Gladstone ha-
tározott győzelmével végződött. A ház elvetvén Disraeli 
ajánlatát a bili második felolvasását 250 ellen 360 szóval 
elfogadta. 

MIL VAUK EE. (Püspöki jubileum Amerikában.) 
Martius 19-én sz. József napján Milvaukee oly ünnepélynek 
volt tanuja, mely nemcsak ritkasága, hanem nagyszerűsége 
és a kifejtett pompa miatt is sokáig friss emlékben fog ma-
radni. Főtisztelendő püspökünk, H e n n i János, megyénk-
nek első püspöke tartotta tudniillik e napon 25 évi püspök-
ségének jubileumát. Már néhány hónap óta lehetett észre-
venni bizonyos mozgást városunkban a katholikusok és 
protestánsok közt egyaránt, hogy az általánosan szeretett 
főpásztorxak öröméro méltó ünnepély rendeztetnék. 

A nevezett napon már kora reggel zúgtak a harangok 
a város hét plebánia-templomának tornyairól, a vidéknek 
-pedig ágyumoraj hirdette az örömnap föltüntét. A városi 



—m 2 7 1 » 

tanács házáról vigan lengett a csillagos lobogó jeléül, hogy 
Milvaukeenak nemkath. hatósága is méltányolni tudja a 
szép nap jelentőségét. Ezalatt a papok, mintegy kilencz-
venen, a püspöki lakban gyülekeztek össze, kik közöl töb-
ben 100 mértföldnyi távolságról jöttek, hogy az ünnepélyen 
jelen lőhessenek. 10 óra tájban a különféle kath. egyletek 
zászlókkal és zeneszóval vonultak a kathedralis elé, hol 
már majdnem elláthatlan népsokaság volt együtt. A püspök 
körmenetileg vezettetett lakából a templomba ; midőn a 
templomba lépett, a seminaristák énekkara az Ecce sacer-
do3 magnus-t hangoztatta, mi az amugyis ünnepélyesen han-
golt kedélyekre igen jó hatást gyakorolt. A presbyteriumban 
a la-crossei püspök is látható volt, ki egykori consecratora 
előtt szintén szerencsekivánatait akará tolmácsolni. Álta-
lános sajnálatot gerjesztett, hogy a cincinnati-i érsek, ki 
püspökünket 25 év előtt fölszentelte, meg nem jelent, ámbár 
Ígérkezett. 

Az ünnepi beszédet Garesché jezsuita atya tartotta, 
kinek fényes szónoki tehetsége ez alkalommal általános tet-
.-zést aratott. Nem hallgathatom el azon Ítéletet, melyet a 
katholikusoknak különben nem igen kedvező „Evening 
Wisconsin" lap ezen beszéd fölött hozott. „Ha, mondja a 
prot. lap, a hírhedt jezsuita-predikaciók ilyenek, ha ily be-
szédek által a szivek megnyerőinek és az emberek a katho-
licismusra térnek, ki csudálkozliatnék ? Ha ily beszédek 
által a kereszténységnek nagyobb siker biztosíttatik mint 
a mi Tractätleinjaink és bibliáink által, mit tehetünk vagy 
szólhatunk ellene ?" Az isteni szolgálat után a papok és 
más meghivott vendégek a közellevő árvaház téres termé-
be vonultak, hol az áldozatkész városi község lakomát ren-
dezett. Vége felé Kundig általános helyettes, püspökünknek 
honfitársa (Graubündenből) rövid vázlatát adta megyénk 
történelmének és az ég csudálandó áldásairól beszélt a le-
folyt 25 év alatt. Szegényen és ismeretlenül jött a jubiláns 
püspök 25 év előtt a jelentéktelen Milvaukee helységbe, hol 
nem talált egyebet, mint egy szegényes, deszkából össze-
tákolt templomocskát, 400 dollárnyi adosságot és az egész 
megyében 5 áldozárt. Most ped'g virágzó megyénk van 150 
áldozárral, pomjiás székesegyházunk, 200 növendékkel 
papnöveldénk, nagyszámú szerzetes rendeink, jótékony 
intézeteink, iskoláink. Beszédének végeztével 2000 dollárt 
nyújtott át a püspöknek mint a papság önkénytes adako-
sását ez évi romai utja költségeinek fedezésére. — Utánna 
dr. Johnson, községi tag adott kifejezést a szeretet és hó-
dolat érzelmeinek a község és egész megye részéről ; a vá-
ros főnöke pedig biztosította őt az egész város hűségéről, a 
szívélyes hajlamáról ; mire a jubiláns főpap fölkelvén meg-
indulva könyök közt köszönte meg a részvétet. Fölemiitette 
a szivélyes hajlamot is, melyet a másvallásuak is iránta min-
denkor tanusitottak, és a vendégkoszorunak azonnal be-
mutatott egy élő virágokból összeállított gyönyörű kereszt-
re, melylyel egy protestáns úrhölgy kedveskedett neki ju-
bileuma alkalmából. Az ünnepélyt hangver. eny fejezte be. 
melyet az iskolanénikék növendékei rendeztek. Ebéd után 
a város legöregebbjeitől, valláskülönbség nélkül, egy fölirat 
nyújtatott át a főpásztornak, melyben a következő figye-
lemreméltó helyek fordulnak elő : „Ma, örömünnepének 
napján, élénken emlékezünk vissza a fogadtatásra, mely-

ben 25 év előtt részesült. Örvendettünk, hogy egy né-
met oly magas egyházi méltóságra emeltetett, és Mil-
vaukeet választotta püspöki székhelyének. D j egyszers-
mind önben a civilizátio hordozóját is üdvözöltük, a tudo-
mány és művészet tisztelőjét, üdvözöltük az írót, ki vallási 
téren és máshol is kitüntette magát, és kitől igen sokat vár-
tunk a német nyelv, művészet, tudomány terjesztésében, 
valamint reményiettük közreműködését is Wisconsin 
anyagi kifejlődésében. Legmerészebb reményeink tul vannak 
haladva. Városunk, mely akkor 4000 lakost számlált, most 
100,000-el bir, és Wisconsin most virágzó állam egy millió 
lakossal. Működésének nyomai és resultatumjai mindenütt 
szemlélhetők. Fogadja tehát részünkről is szerencsek ivána-
tainkat további szerencsés működéséhez azon tisztolet és 
méltóság élvezhetéséhez, melylyel önt az egyház érdemeinek 
elismeréseid fölruházta." Igy lett enap örömünnep nem csak 
a katholikusok, hanem Milvaukee összes polgáraira nézve. 
A nem-kath. lapok is terjedelmes tudósításokat hoztak ez 
ünnepélyről, és a tisztelet, csudálat kifejezésében vetekedtek 
a katholikusokkal az agg főpásztor nemes jellemét, áldásos 
működését illetőleg. Vajha az ég sokára megtartaná még őt 
hódoló megyéjének ! 1-k. 

IRODALOM. 
„Grundriss der Einleitung in das Neue Testament von dr. 
Joseph L a n g e n , ord. Professor der katholischen Theologie 
an der Universität zu Bonn. Freiburg (im Breisgau), Her-

der'sche Verlags-handlung. 1868." 
(Folyt.) 

A mit a t. sz. sz. János három levelét illetőleg mond, 
im ezen fő gondolatok körül forog. Az első levél a 143 1., 
jó formán kisérő irat, (Begleitschreiben) ezen apostol evan-
géliumához, mert félre ismerhetlenül erre való vonatkozással 
van szerkesztve. A kereszténység két alaptanát tárgyalja, az 
Isten fia megtestesülésének hitágazatát,és a szent szeretetnek 
ezen dogmára alapított parancsát, ellentétben a világ szent-
ségtelen szeretetével, a szemek kívánságával és az élet ke-
vélységével (v. 144 1.) — Sz. Jánosnak valamint evange-
lioma, ugy ezen első levele is (143 1.) Ephesusban^iratott ; 
és az ellenkező nézet, mely Patmost, mint olyat védi, elve-
tendő. — A másik levél egy ephesusi keresztény nőhez van 
intézve, ki „xvQÍa i/.Key.r{]'í névvel tiszteltetik meg, s kit az 
apostol arra, int, hogy a szent hithoz hűn ragaszkodják, s 
óvja a tévtanitóktól való társalgástól, kik tagadják, hogy 
Isten fia testben megjelent (145 1.) — A harmadik valószí-
nűleg hasonló körülmények között, ugyanazon helyre volt 
küldve. — Gájushoz szólott, ki szintén Ephesusban lakott. 
Az apostol megdicséri öt a keresztül utazó testvérek iránti 
vendégszereteteért, óva a tévtanitóktól és nem sokára láto-
gatását ígéri (145 1.) — Sz. a 146 lapon sz. János második 
és harmadik levelének eredetiségét röviden a kövotke-
zökben adja elő. A második és harmadik levélben nem nevezi 
meg magát az apostol, hanem ezen név alatt „nQegßiTSQOs" 
irja levelét. De mind a kettő félre ismerhetlen jegyeit tünteti 
föl saját igaz eredetének. Mivel azok egészen öszhangzanak 
az apostol személyes körülményeivel, ugyanazon egyszerű 
keresetlen nyolven irvák, melyen Jánosnak két más irata s 
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épen azon jellemet árulják el. A hajdankor bizonyítványai 
kedvezően tanúskodnak e két levél mellett, p. a legősibb és 
legismeretesebb jegyzékben, a Muratoriféle töredékben is, 
mint valódiak fordulnak elő. S ha, mondja tovább Langen, 
talán az ezen levelekről kimondott hitelt érdemlő tanúságok 
nem oly számosak, mint az újszövetség egyéb könyvei kö-
rül, ez azok rövidségének szükséges következménye ; mint-
hogy oly sokféle indokot nem szolgáltatnak a hitágazati és 
erkölcsi tanításokban, mint például a romaiak vagy korin-
thiakhoz szóló levél, avagy egyéb terjedelmes iratok. 

A 147 lapon szerző sz. Júdás levelére megy át, jelez-
vén, hogy az irót, ki magát Júdásnak nevezi, Thaddaeus 
Júdás vagy Lebbaeus, ifjabb Jakab testvére s Üdvözítőnk 
rokona, levelének kiállítására a tévtanitók indították. — 
Miért is főtartalmát intelmek képezik a tévtanitók ellen, és 
buzdítások a szent apostoli hitben való állhatatosságra. — 
Az egész levél tagadhatatlan hasonlatossággal bír sz. Péter 
második levelével, s kétségen kivül hasonló körülmények 
között Íratott. . . . Szent Júdás levelének valódisága és ca-
nonicitására nézve, Langen az erre vonatkozó irodalomra 
hivatkozván, (v. ö. 147 148 1.) állítja, hogy jóllehet ellene 
a régi időben is sokan kikeltek, az egész ellenkezés alaphi-
ányos elfogultságból eredt. A mi jelesen e levélnek Péter 
második leveléveli hasonlatosságát illeti, szerző, mint a 141 
lapon is, észreveszi, miként az a behatóan fürkésző ősök 
figyelmét sem kerülte ugyan ki, mindamellett tekintélyes 
bizonyítványokat hagytak nekünk hátra, mint az apostol 
valódi iratának érdekében. 

A 148—154 lapokon az Apocalypsis-ről értekezik sz., 
mely az újszövetség látnoki könyve, és egyszersmind utolsó 
irata. — E könyv kinyilatkoztatást foglal magában, melyet 
János apostol Krisztus Jézus egyházának jövő sorsára nézve 
Patmos szigetén nyert. (150 1.) — Az irat három első feje-
zetében, ekként beszél sz. tovább, hét levél foglaltatik nyu-
gati Ázsia két keresztény községének ugyanannyi elöljárói-
hoz, s ezek óvásokat és intéseket foglalnak magokban. — 
Erre különösen jövendölések kerülnek elő, melyekben szá-
mos magasztos prófétai látásban a zsidóság és pogányság 
bukása, az egyháznak ellenségein való győzelme, végre 
Isten országának beteljesedése, a végitélet, egy uj ég, uj föld 
és Isten városának helyreállítása jósoltatik. A munkának 
fönséges tartalma a mennyire világos általánosan, oly nehéz 
értelmezésű részleteiben. Még eddig alig tapasztaltatott egy 
sz. könyv magyarázatában annyi egymástól eltérő és nem 
ritkán csodás értelmezés. — A 152 és 153 lapon sz. János-
nak száműzetését Patmosba Domitián uralkodási idejébe 
helyezi, valamint az Apocalypsis Írásának idejéről is szólván 
azt Domitián korába teendőnek állitja, jóllehet, mint érinti, 
e pontra nézve a jelenkori tudósok között különféle nézet s 
a hajdankorban több egymástól eltérő hagyomány jutott 
érvényre. — De nem nélkülözzük Langen-nál a „Titkos 
jelenések" eredetiségét tárgyazó irodalom föltüntetését sem. 
Mi annál inkább kell, hogy efféle könyvekben meg legyen, 
minthogy az Apocalypsis a negyedik századig több helyütt 

elvettetett, s jelenben is sz. János evangeliomának több vé-
dőjétől, az ugyanezen evangeliom s az Apocalypsis között 
létező eltérések alapján, megtámadtatik. (v. ö. 152 153. 11.) 

Miután ezzel a t. szerző az általa megállapított anyag-
rendezés szerént a „különös részt" az újszövetségi szentirás 
huszonhét könyvéről bevégzé; müvének, a feldolgozandó 
tárgy szemmel tartásával, egészen való befejezése czéljából 
most már már ahhoz kezd, hogy kimutassa azon tanokat, 
melyeket az „általános rész" magában foglal. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— A dicsőült J ó z s e f nádor emlékszobrának mult 

vasárnap véghezvitt leleplezésénél az egyházi ténykedést 
prímás ő herczegsége végezte a szathmári és győri püspök 
urak segédkezése mellett. A királyi sátorral szemközt köz-
vetlenül a szobornál oltár rögtönöztetett baldachin alatt 
sz. József, nem pedig, mint egyik lapunk mondá, szűz Mária 
képével. 

— A pécsi kath. legényegylet ft. S1 a b y Ferencz 
apát, kanonok és káptalani helyettes ő nsgát névünnepének 
alkalmából fáklyás-zenével tisztelte meg; a megtisztelt az 
egylet javára 50 frtot adományozott. 

— A veszprémiek vetekednek az egriekkel az egyház-
irodalmi téren. A „Hitelemző beszédek" füzetei Talabértól 
gyorsan követik egymást. — J á n o s i Gusztávtól imént 
jelentek meg a „Népszerű feleletek a religio ellen intézett 
megtámadásokra". Két kötet. Napjainkban majdnem nél-
külözhetlen fegyvertár ; közlendünk belőle. — A veszprémi 
növendékpapok „Pázmány-köre" pedig De la Forest „Út-
mutatás, miként lehet a protestánsokat a kath. egyházba 
visszavezérelni s a katholikusokat hitükben megtartani" 
czimü müvét fordította, és 1 írttal előfizetést hirdet a 25 
ivü és julius elején megjelenendő műre. 

— A romai előkelő anyák leánykái szintén tiszteleg-
tek a szent atyánál egy 4 éves leánykával élükön. Ajándé-
kuk egy pénztárczából állott, a melyben annyi arany volt, 
a hány tisztelgő leányka. A szent atya igen derült volt és 
nagyobb értékű olvasókat osztott ki az ártatlanok közt 
mindegyiknek átadását valami megjegyzéssel kisérve. Az 
egyik malachitból volt és a szent atya mondá : Ah, zöld 
olvasó ! szép szin, divatos szin, igen illik hozzánk fejedel-
mekhez is, perche siamo tutti a v e r d e . (Verde, zöld, de 
egyszersmind annyit is tesz mint örvény, és igy mondá : 
mert mindnyájan az örvény szélén állunk !) 

— Egy angol lord a szent atyánál tisztelegvén hódo-
lata jeléül egy siplcácskát nyújtott át, minőt a pápa ren-
desen viselni szokott, de mely tele volt sterlinggel, gombja 
pedig igen értékes gyémánttal ékesitve. Midőn a lord 
e sajátszerű adományt átnyújtandó vala, egész angol hideg-
vérüséggel mondá, hogy csak akkor adja át ezen ajándékot, 
lia a szent atya cserében azon sipkácskát emlékül neki adja r 
mely épen fején van. A szent atya elmosolyogta magát és 
teljesítette kérését ; az angol pedig ezen emléket tisztelettel-
jesen elvevén, mondá, hogy soha sem volt megelégedettebb 
valamely cserével. 

— Párisban különös bizottmányok alakultak, melyek 
föladatul tűzték ki, hogy mindegyik tag 10 egyént szerez, 
kik évenkint 1 frankot fizetnek péterfillér gyanánt. A bi-
zottmányok tagjai igen számosak, és igy a buzgóbb hivők 
közt jó eredménynyel működhetnek. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYOIRAT. 

Pesten, május 5-én. 3 S . I- Félév. 1869. 

TARTALOM: Egy pillantás jövőnkbe. — Bucsu-
engedélyezés. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Egy pillantás jövőnkbe. 
Az uj törvényhozási időszak kezdete, ha az ün-

nepélyeket tekintjük, melyek azt kisérik, kedvező 
prognosticont nyújt. Az előbbinél a tricolor közé 
gyászlobogók, az örömujjongás közé zokogás vegyült 
a haza néhány jelesbjének elhunyta miatt ; a köz-
jogi alap mégis szerencsésen letétetett és igy a'gyászt 
ismét vigasz váltotta föl. 

Az ünnepélyességek emléke lassankint elmosó-
dik, de elenyészhetlenűl kimagaslik azokból egy ese-
mény, mely nemzeti beléletünkre nézve valódi epo-
chát képez, és a mely a sejtelmekkel foglalkozni 
szerető lélekre nézve némileg egy pillantást enged 
meg a jövőbe. Ezen esemény a t r ó n b e s z é d , m e l y 
a fölséges apostoli király ajkairól lehangozván az 
egész világ tudomására jutott már. 

E hatalmas szózat szerint ezen törvényhozási 
ülésszak hivatása leend „a nemzet összes erejét gyor-
san és határozottan a benső átalakulás nagy mun-
kájára irányozni ; szakitva a mult azon hagyomá-
nyaival, a melyek a korszerű haladásnak útjában 
állanak, átalakitani az ország intézményeit a kor 
szelleméhez és az uj viszonyok szükségeihez képest." 
— „A kormány törvényjavaslatokat fog előterjesz-
teni ugy a reál és humanisticus középtanodák, mint 
az e g y e t e m és műegyetem újjászervezése tárgyá-
ban." — „Feladni a multak hagyományaiból mind-
azt, mi tarthatlanná vált, és egyúttal megalkotni az 
uj eszméknek megfelelő intézményeket, — e kettős 
és együttes feladattal kell megküzdeni." — „A ki-
bontakozás sok munkát s időt igényel, s a kivitel 
nehézségeit szaporitja nemcsak a túlságos ragaszko-
dás a mult emlékeihez, a mely védelmezi azt is, ami 
már nem életrevaló s ez által gátolja az uj alkotá-
sokat, — hanem más oldalon a számitni nem akaró 
rögtönzés is, a mely könnyen romokkal árasztaná 
és foglalná el a tért, melyen alkotni kellene." 

Az ily praegnans helyeket tartalmazó trónbe-
szédről mondá a „P. N.", hogy az semmi ujat, semmi 
meglepőt nem tartalmaz, mert az ott lerakott eszmék 
az egész haza kebelében öntudatosan élnek, velők 
telve a'levegő, és a trónbeszéd csak a közérzületnek 
adott kifejezést, és épen ebben rejlik legnagyobb 
értéke, becse. Egy baloldali lapnak pedig legjobban 
tetszik a trónbeszédben annak többszöri fölemlitése, 
hogy a múlttal, a mult hagyományaival szakitani 
kell, és ig^r kétségkívül a legkorlátlanabb vallás- és 
lelkiismeretszabadság fog megállapittatni. 

f A-rnegfeddett rombolók csapatjára könnyű reá 
bukkanni, azt pedig nem akarjuk feszegetni, kik 
tartozhatnak mindnyájan azokhoz, kik túlságosan 
ragaszkodnak a mult emlékeihez, elég, hogy a két 
áramlat közt a közép ut van mint helyes kijelelve, 
mely egy szebb kor áldásaihoz vezet, s melynek föl-
találása a nemzet józan tapintatára, mérsékletére és 
a törvényhozók bölcseségére van bizva, mint más-
kép nem is lehet, 

E középút fog tehát józan tapintattal, mérsék-
lettel és bölcseséggel szakitani a múltnak tarthatlan 
hagyományaival. Mint a fölség, mint az ország ál-
dornagya. kinek szavai szerint ő cs. k. ap. Fölsége 
„maga tűzte ki (a trónbeszédben) a józan haladás 
zászlóját", bizalommal nyugszunk meg a törvény-
hozók föndicsért erényeiben, s távol vagyunk gya-
núsításától a nemes szándoknak, mely őket óriási 
művökben vezérlendi. Elfogadjuk az eseményt ugy, 
mint van, és semtíu által el nem homályosított szem-
mel tekintünk a magasztos czélra, mely a nehéz 
munka elé tűzetett. 

Miudez azonban nem akadályozhat bennünket, 
hogy a trón és kormány magas köréből, mely itt 
vonalozva van, leszállva az élet síkjára figyelmünket 
ne fordítsuk azon eszmékre, melyek itt alant a min-
dennapi élet műhelyében kovácsoltatnak és mint 
olyanok említtetnek föl, melyeket szándék szintén a 
törvényhozói asztalra vinni és valósi tásukat ott esz-
közleni. A belreformok köpenye igen tág, redőiben 
temérdek kérdés fér el, és az illetőktől függ, mit 
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tartanak előbb előveendőnek a szerintük majdnem 
egyenlőn sürgős ügyekből. 

Az egyetem ügye, mely eddig tisztán katb. ügy, 
kétségkívül szőnyegre fog kerülni nemcsak a mult 
országgyűlés meghagyása, hanem a trónbeszéd kö-
vetkeztében is. Az irány, melyben e nagyfontosságú 
tárgy rendeztetni szándékoltatik, némileg elő van 
rajzolva azon határozatban, mely szerint az, mi az 
egyetemi javak közt felekezetinek bizonyul be tüze-
tes megvizsgálás után, elkülönzendő attól, mi állami, 
és mindegyik saját rendeltetésének lenne átadandó. 
Hacsak a birtok- és tulajdonjognak valamely igen 
különszerü fogalma nem állíttatik föl, majdnem nyu-
godtan néznénk e pontot illetőleg a vizsgálat eredmé-
nyére. A javak mind oly kath. természetűek, hogy 
az egyetem a mienk marad, de tőlünk is függne 
aztán, azt ugy rendezni tanerőre szintúgy mint anya-
gira nézve, hogy az a netán állitandó államival ki-
állhassa a versenyt. Ha ezt tenni képesek vagy nem 
volnánk, vagy nem akarnánk, csak minmagunkat 
kellene okoznunk. 

Ez tehát már eleve kitűzött kath. ügy, mely a 
törvényhozói testület előtt szőnyegre fog kerülni, és 
annyiból jó, hogy igazságos megállapodás után annál 
biztositottabb lesz jellege és birtoka is. De hirlik, 
hogy az autonómia ügye is az országházba vitetiidfr 
Ezt mi nem akarjuk hinni, mert nem találunk tám-
pontot, melyre ily hiedelem fektethető volna. 

Az autonomia teljesen kizárólag a katholikusok 
domesticus ügye, szeretnénk mondani, családi ügy, 
melyhez senkinek sincs joga szólani, ki nem a csa-
ládhoz tartozik, de viszont közös ügye a család 
minden tagjának. Mi vág az autonomia körébe? 
Nevelési és tanügy, kath. javak, alapítványok keze-
lése, a kath. érdekeknek megőrzése, emelése, és, ha 
tetszik pro nuuc elfogadni, némi befolyás az egyházi 
javadalmak betöltésére. Mindez oly exclusive magán 
kath. ügy, hogy minden más elem csak a lelkiisme-
retszabadság, vallási egyenjogúság rovására, avat-
kozhatnék ezen ügyünkbe. 

Az állam, mely némileg az országgyűlésben köz-
pontosul, el akar válni az egyháztól ; nem tehetjük 
föl,hogy e szándokot csak akkor akarná majd reali-
sálni, ha már az egyházat életerejében sokfélekép 
megbénította és legbensőbb ügyeinek szentélyét is 
földúlta. Szörnyű következetlenség volna, egyrészről 
a szabad egyház eszméjét pengetni, más részről pe-
dig az egyház önre ndezkedési szabadságát a legér-
zékenyebb módon sérteni. Az egyház nem fél a sza-
bad államtól, de nem szabad lerontani azon fölté-

teleket, melyek mellett szabadon élhet a szabad ál-
lamban; ide pedig okvetlenül tartozik, hogy a tőle 
elpártolt állam egykori védelmét más súlypontra 
szabadon helyezhesse és önmagában kereshesse biz-
tositékát akadálytalan működésének, mely az állam 
járszalaga mellett sokszor gátoltatott. 

Nem hihetjük, hogy az országgyűlés ezen bel-
rendezésünkbe avatkozhatnék ; nem azért sem. mint-
hogy az országos képviselőket nem tekinthetni egy-
szersmind a kath. hivők megbízottjainak is ezen ügy-
ben; kik az autonomia ügyében intézkedendnek, 
egészen más uton és mások által fognak választatni, 
mint az országos képviselők. Hogy ezeket is meg-
kérdezték kath. választóik: valljon készek-e a kath. 
egyház érdekei, jogai mellett fölszólalni ? még nem 
tesz annyit, mint őket az autonomia ügyének rende-
zésével megbizni, hanem annyit igen is tesz, hogy a 
katholikusok autonomicus rendezkedhetését sürges-
sék, és tiltakozzanak mindaz ellen, mi az országgyűlé-
sen netán azon érdekek ellenében kisértetnék meg, me-
lyek az autonomia körébe tartoznak, vagy általában 
a katholikusoknak a többi felekezetekkel szemben 
igazait sérthetné. 

Az autonomicus rendezkedésnek legújabb pél-
dája a görögök és zsidók congressusai ; avatkozott-e 
ezek ügyébe az országgyűlés, habár csak egy cse-
kély töredéket képeznek a katholikusok millioihoz 
képest? Nem, szabadon szervezték magokat a fölsé-
ges királytól várván szerveskedésök szentesítését. 
Egyedül ezen ut igazságes reánk nézve is; de azt 
igen is ohajtanók. hogy a megalapított és legkegyel-
mesebben szentesitett autonomicus szervezet az or-
szággyűlés által a törvények közé igtattatnék, és az 
állam védnöksége alá helyeztetnék biztosításul min-
den. bár honnan jövő megtámadás ellen, vagy is a 
törvény oltalmában részesittetnék, mint ezzel a fele-
kezetek dicsekedhetnek. 

Ha ily módon létesítendő és jogosan csakis igy 
létesíthető az autonomicus szervezkedés, önkényt el-
esik az országgyűlés körétől, ha csakugyan szeretné 
abba vonni, a papi vagy egyházi javak iránti ren-
delkezés is, melyről szintúgy suttognak, mint az 
országgyűlést megilletőről. Pengettetik, hogy az úgy-
nevezett papi javak a kath. status javainak mondat-
nának ki. Megvalljuk, mi félünk a korszellem áram-
latánál fogva mindattól, mi a s t a t u s szóvnl jelel-
tetik, mert nincs elég biztositék ez ellen sem, ha ne-
tán bírvágy lepné meg őt. Könyebben belenyug-
szunk az „egyházi javak" elnevezésébe, mert ezt 
amannál szilárdabbnak hiszszük. 



Bennünket, kik szintén az irigylettebb javadal-
masokboz tartozunk, senki sem vádolhat önérdekről, 
ha mondjuk, hogy a jövedelmek rendszabályozását 
az osztó igazság mérlegének szigorúbb szemmel 
tartása mellett óhajtanánk; óhajtanánk oly módon, 
hogy az ne látszassák reánk erő§zakoltnak és azért 
még akkor, midőn némi érdemmel is járna. 

Sok mód kínálkozik ezen sürgetett és nem so-
kára talán még inkább sürgetendő módosításra, me-
lyeket elősorolui most még korainak lehetne tartani, 
s melyeknek valósítása más helyzetűeket illet meg, 
mint minőben mi vagyunk. Nem hiszszük ugyan, 
hogy követelésnek itt jogérvényes helye lehetne, de 
cum grano salis alkalmazandónak vélnők az apostol 
mély értelmű szavait: Si esca scandalisai (alioquin 
juste) fratrem, 11011 manducabo carnem in aeternum. 

Maga a trónbeszéd is hangsúlyozza „a tulajdon 
szentségének teljes megóvását", mely mélyen meg-
sértetnék, ha az egyház javai akár más uton rendez-
tetnének, mint a melyet az autonomia jelel ki, akár 
pedig ez által oly modorban, mely az idő és szokás 
szentesitette gyakorlatot gyökerestől fölforgatná. A 
reform sem ki- sem fölforgatás, hanem szabályozás 
az alapok hu megőrzésével ott. hol azok teljes igaz-
ságtalanságra nem fekíettettek; mi a méltányosság 
kimélye szerint mindig szerencsésebben létesittethe-
tik, mint a „summum jus" könnyen sértő expostu-
latioi által. 1—k. 

BKcsií-eiigedéljezés. 
SANCT1SSIMI DOMINI NOSTRI 

P I I 
D IVJ.NA P R O V I D E N T I A 

PAPüE IX. 
LITTERAE APOSTOLICAE 

QUIBUS 
CONCEDITUR OMNIBUS CHRISTI FIDELIBUS 1NDULGENTIA 

PLENARIA IN FORMA JUBILAEI OCCASIONE OECUMENICI 
CONCILIE 

Omnibus Christi fidelibus praesentes litteras in-
spectais, 

PIUS PP. IX. 
Salutem et apostolicam benedictionem. 
Nemo certe ignorât OEcumenicum Concilium a Nobis 

fuisse indictum in Basilica Nostra Vaticana die 8 futuri 
mensis Decembris, Immaculatae, Sanctissimaeque Deiparae 
Virginis Mariae Conceptioni sacro, inchoandum. Itaque hoc 
potissimum tempore nunquam desistimus in humilitate cordis 
Nostri ferventissimis precibus orare et obsecrare clementis-
simum luminum et misericordiarum Patrem, a quo omne 
datum optimum, et omne donum perfectum descendit1), ut 

mittat de coelis sedium suarum assistricem sapientiam, quae 
Nobiscum sit, et Nobiscum laborét, et sciamus quid acceptum 
sit apud eum2). Et quo facilius Deus Nostris annuat votis, 
et inclinet aures suas ad pieces Nostras, omnium Christi 
fidelium religionem, ac pietatem excitare decrevimus, ut, 
conjunctis Nobiscum precibus, Omnipotentis dexterae auxi-
lium, et coeleste lumen imploremus, quo in lioc Concilio ea 
omnia statuere valeamus, quae ad communem totius populi 
christiani salutem, utilitatemque, ac majorem catholicae 
Ecclesiae gloriam et felicitatem, ac pacem maxime pertinent. 
Et quoniam compertum est, gratiores Deo esse hominum 
preces si mundo corde, hoc est animis ab omni scelere inte-
gris, ad ipsum accédant, iccirco hac occasione coelestes 
Indulgentiarum thesauros dispensationi Nostrae commissos 
Apostolica liberalitate Christi fidelibus reserare constituimus, 
ut inde ad veram poenitentiam incensi et per poenitentiae 
Saeramentum a peccatorum maculis expiati, ad Thronuin 
Dei fidentius accédant, ej usque misericordiam consequan-
tur, et gratiam in auxilio opportuno. 

Hoc Nos consilio Indulgentiam ad instar Jubilaei Ca-
tliolico Orbi denuncianms. Quamobrem de Omnipotentis 
Dei misericordia, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolomra 
ejus auctoritate confisi, ex illaligandi, ac solvendi potestate^ 
quam Nobis Dominus licet indignis contulit, universis ac 
singulis utriusque sexus Christi fidelibus in alma Urbe Nostra 
degentibus, vel ad eam advenientibus, qui a die primo futuri 
mensis Junii usque ad diem, quo OEcumenica Synodus 
a Nobis indicta fuerit absoluta, S. Joannis in Laterano, 
Principis Apostolorum, et Sanctae Mariae Majoris Basilicas, 
vel earum aliquam bis visitaverint, ibique per aliquod tem-
poris spatium pro omnium misere errantium conversione, 
pro sanctissimae fidei propagatione, et pro catholicae Eccle-
siae pace, tranquil] itate, ac triumpho devote oraverint, et 
praeter consueta quatuor anni tempóra tribus diebus, etiam 
non continuis, nempe quarta et sexta feria et Sabbato, jeju-
naverint, et intra commemoratum temporis spatium peccata 
sua confessi Sanctissimum Eucharistiae Saeramentum reve-
rentes susceperint, et pauperibus aliquam eleemosynam, 
prout unicuique devotio suggeret, erogaverint; ceteris vero 
extra Urbem praedictam ubicumque degentibus, qui Eccle-
sias ab Ordinariis locorum, vol eorum Vicariis, seu Officiali-
bus, aut de illorum mandato, et ipsis deficientibus, per eos 
qui ibi curam animarum exercent, postquam ad illorum no-
titiam hae Nostrae Litterae pervenerint, designandas, vel 
earum aliquam praefiniti temporis spatio bis visitaverint, 
aliaque recensita opera devote peregerjnt, plenissimam 
omnium peccatorum suorum remissionem et indulgentiam, 
sicut in anno Jubilaei visitantibus certas Ecclesias intra et 
extra Urbem praedictam concedi consuevit, tenore praesen-
tium misericorditer in Domino concedimus atque indulgemus, 
quae Indulgentia animabus etiam, quae Deo in caritate con-
junctae ex hac vita migraverint, per mod um suffragii appli-
cari poterit. 

Concedimus etiam, ut navigantes, atque iter agentes 
quum primum ad sua se domicilia receperint, operibus 
suprascriptis peractis, et bis visitata Ecclesia Cathedrali, 

') S. Jac. , cap. I. V. 17. 2) Sapient., cap. IX, v. 4, 10. 
3 5 * 
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vei Majori, vel propria Parochiali loci ipsorum domicilii 
eamdem Indulgentiam consequi possint, et valeant. Regula-
ribus vero personis utriusque sexus etiam in claustris per" 
petuo degentibus, nec non aliis quibuscumque tam laicis, 
quam saecularibus, itemque in carcere, aut captivitate exi-
stentibus vel aliqua corporis infirmitate, seu alio quocumque 
impedimento detentis, qui memorata opera, vel eorum aliqua 
praestare nequiverint, ut ilia Confessarius ex actu approba-
tus a locorum Ordinariis in alia pietatis opera commutare, 
vel in aliud proximum tempus prorogare possit, eaque in-
jungere, quae ipsi poenitentes efficere possint, cum facultate 
etiam dispensandi super Communione cum pueris, qui non-
dum ad primam Communionem admissi fuerint, pariter con-
cedimus atque indulgomus. 

Insuper omnibus et singulis Christi fidelibus Saeculari-
bus et Regularibus cujusvis Ordinis et Instituti, etiam spe-
cialiter nominandi, licentiam concedimus, et facultatem, ut 
sibi ad hunc effectum eligere possint quemcumque Presby-
terum Confessarium tam Saecularem, quam Regulärem ex 
actu approbatis a locorum Ordinariis (qua facultate uti pos-
sint etiam Moniales ,Novitiae, aliaeque mulieres intra claustra 
degentes, dummodo Confessarius approbatus sit pro Moni-
alibus), qui eos ab excommunicationis, suspensionis aliisque 
ecclesiasticis sententiis, et censuris, a jure vel ab homine 
quavis de causa latis vel inflictis, praeter infra exceptas, 
necnon ab omnibus peccatis, excessibus, criminibus et delictis 
quantumvis gravibus et enormibus, etiam locorum Ordina-
riis, sive Nobis, et Sedi Apostolicae speciali licet forma re-
servatis, et quorum absolutio alias quantumvis ampla non 
intelligeretur concessa, in foro conscientiae, et hac vice tan 
tum absolvere, et liberare valeant et insuper vota quaecum_ 
que etiam jurata, et Sedi Apostolicae reservata (castitatis 
religionis, et obligationis, quae a tertio acceptata fuerit, seu 
in quibus agatur de praejudicio tertii semper exceptis, qua-
tenus ea vota sint perfecta et absoluta, nec non poenalibus 
quae preservativa a peccatis nuncupantur, nisi commutatio 
futura judicetur ejusmodi, ut non minus a peccato commit -
tendo refraenet, quam prior voti materia) in alia pia et sa-
lutaria opera, dispensando commutare, injuncta tamen eis, 
et eorum cuilibet in supradictis omnibus poenitentia salutari, 
aliisque ejusdem Confessarii arbitrio injungendis. 

Concedimus insuper facultatem dispensandi super 
irregularitate ex violatione Censurarum contracta, quatenus 
ad forum externum non sit deducta, vel de facili deducenda. 
Non intendimus autem per praesentes super alia quavis 
irregularitate sive ex delicto, sive ex defectu, vel publica^ 
vel occulta, aut nota, aliaque incapacitate, aut inhabilitate 
quoquomodo contracta dispensare, vel aliquant facultatem 
tribuere super praemissis dispensandi, seu habilitandi, et in 
pristinum statum restituendi, etiam in foro conscientiae 
neque etiam derogare Constitution! cum appositis declara-
tionibus editae a fel rec. Benedicto XIV. Praedecessore No-
stro „Sacramentum Poenitentiae" quoad inhabilitatem absol-
vendi complicem, et quoad obligationem denuntiationis, neque 
easdempraesentes iis,qui a Nobis,et ab Apostolica Sede vel ali-
quo Praelato, seu Judice Ecclesiastico nominatim excommuni-
cati,suspensi,interdicti, seu alias in sententias, et censuras in-
cidisse doclarati, vel publice denunciati fuerint, nisi intra 

tempus praefinitum satisfecerint, aut cum partibus concor-
daverint, nullomodo suffragari posse aut debere. Quod si 
intra praefinitum terminum judicio Confessarii satisfacere 
non potuerint, absolvi posse concedimus in foro conscientiae 
ad effectum dumtaxat assequendi Indulgentias Jubilaei, in-
juncta obligatione satisfaciendi statim ac poterunt. 

Quapropter in virtute sanctae obedientiae tenore prae-
scntium districte praecipimus, atque mandamus omnibus, et 
quibuscumque Ordinariis lecorum ubicumque existentibus, 
eorumque Vicariis et Officialibus, vel ipsis deficientibus, illis, 
qui curam animarum exercent, ut, cum praesentium Litte-
rarum transumpta, aut exempla etiam impressa acceperint, 
ilia, ubi primum pro temporum ac locorum ratione satius in 
Domino censuerint, per suas Ecclesias ac Dioeceses, Provin-
cias, Civitates, Oppida, Terras, et loca publicent, vel publi-
cari faciant, populisque etiam Verbi Dei praedicatione, quoad 
fieri possit rite praeparatis, Ecclesiam, seu Ecclesias visi-
tandas pro praesenti Jubilaeo désignent. 

Non obstantibus Constitutionibus, ot Ordinationibus 
Apostolicis, praesertim quibus facultas absolvendi in certis 
tunc expressi3 casibus ita Romano Pontifici pro tempore 
existenti reservatur, ut nec etiam similes, vel dissimiles In-
dulgentiarum, et facultatum hujusmodi concessiones, nisi de 
illis expressa mentio, aut specialis derogatio fiat, cuiquam 
suffragari possint, nec non regula de non concedendis Indul-
gentiis ad instar, ac quor-umcumque Ordinum et Congrega-
tionum, sive Institutorum etiam juramento, confirmatione 
Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et 
consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, et Litteris Apo-
stolicis eisdem Ordinibus, Congregationibus et Institutis, 
illorumque personis quomodolibet concessis, approbatis, et 
innovatis, quibus omnibus et singulis etiamsi de illis, eorum-
que totis tenoribus, specialis, speeifica, expressa et indivi-
dua, non autem per clausulas generales idem importantes 
mentio, seu alia quaevis expressio habenda, aut alia aliqua 
exquisita forma ad hoe servanda foret, illorum tenores prae-
sentibus pro sufficienter expressis, ac formam in iis traditam 
pro servata habentes, hac vice specialiter, nominatim, et ex-
presse ad effectum praemissorum, derogamus, ceterisque 
contrariis quibuscumque. 

Praecipimus autem, a commemorato die primo Junii 
usque ad diem, quo OEcumenica Synodus finem habuerit, 
ab omnibus universi catholici Orbis utriusque Cleri Sacer-
doribus quotidie addi in Missa orationem de Spiritu Sancto, 
deque eodem Sancto Spiritu divinum, praeter consuetam 
Missam Conventualem, Sacrificium fieri in omnibus hujus 
Urbis Patriarchalibus, aliisque Basilicis, et Collegialibus 
Ecclesiis, nec non in cunctis totius orbis Cathedralibus et 
Collegiatis Ecclesiis ab earum Canonicis, atque etiam in 
singulis cujusque Religiosae Familiae Ecclesiis Regularium, 
qui Conventualem Missam celebrare tenentur, feria quaque 
quinta, qua festum duplex primae et secundae classis non 
agatur, quin tamen haec de Spiritu Sancto Missa ullam ha-
beat applications obligationem. 

Ut autem praesentes Nostrae, quae ad singula loca de-
ferri non possunt, ad omnium notitiam facilius deveniant, vo-
lumus, ut praesentium transumptis, vel exemplis etiam 
.impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo 
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personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, ubi-
cumque locorum, et gentium eadem prorsus fides habeatur? 
quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel 
ostensae. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo 
Piscatoris die 11 Április anno 1869. 

Pontificatus Nostri Anno Vicesimotertio. 
N. Card. 1'aracciani Clarelli. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
LUBLIN. (A lublini egyházmegye administrátora a 

következő levelet intézte Muchachoff, Lengyelországban az 
idegen cultusok kor mányi igazgatójához.) „A Szent-Péter-
várott felállított kath. tanács kezdetben ugy szólva semm1 

életjelt sem adott ; s ekkint semmi sem tüntette fel rajta hatá-
rozottan azon küldetés jellegét, melyre ő felsége az oroszok 
czárja absolut akaratjának alapján a kath. vallás- és kath. 
papsággal szemben hivatva, s felállítva volt. Csakugyan 
ugy látszott, mintha nem volna egyéb feladata, mint hogy 
közegül szolgáljon, mely a kormány rendeleteit a papság-
tudomásául hozza s azok végrehajtását eszközölje ; s ugy 
látszott, hogy másrészről e tanács csak mintegy közvetítőül 
szolgáland arra, hogy a kath. clerus a hit-lelkismeret- és 
egyházfegyelmi ügyekben általa a romai pápával mint fejé-
vel, közlekedhessék. 

Ez utóbbi szempontból tekintve a dolgot, világos 
ugyan, hogy a kormány a papság és kath. vallás iránt meg-
alázó gyanakodás- és bizalmatlankodásának adta, e tanács 
felállítása által, jelét ; minthogy minden ok nélkül előleges 
censurât állitott fel benne mindazon iratok számára, melyek 
innét Romába vagy onnét ide küldetnek. E szempontból 
ama collegium felállítása fájdalmas benyomást okozott mind-
azoknak, kiket ezen semmi által sem igazolt szigorú rend-
szabályt, mely századunk gondolkodásával oly ellenkező 
természetű, illetett. Csak két körülmény enyhíthette némi-
leg e fájdalmas benyomást, vagyis inkább indíthatta az 
illetőket arra, hogy magokat annak megadással vessék alá 
addig is, mig majd a gondolkozási szabadság, melynek ki-
vivása századunk egyik nemes törekvési czélja, — elvégre 
érvényre jutand ; először is : hogy kormányunk régóta vál-
tozatlanul gyakorolta e módot a szent székkeli érintkezé-
seiben, s hogy főpapjaink félelemböl-e vagy alkalmazko-
dásból az ellen fel nem szólaltak ; — s másodszor és kivált 
az 1847-ben megkötött concordatum iránti tiszteletből, mely 
Romávali közlekedésnek e módját a határozatlanság stá-
diumában hagyta. Hozzá kell még adnunk, hogy a szent-
pétervári tanács külső szervezete olyan volt, mely ezen fel-
adat loyalis kivitelét s gyakorlatát lehetségessé látszott 
tenni. Ugyanis a felsőbb clerus választott tagjaiból levén 
egybeállítva s élén egy érsekkel, oly egyházi bizottság 
szinét viselte, mely a vallási és oktatási ügyek igazgatására 
van hivatva • s mely tudomány és erény tekintetében szá-
mos kitűnő egyházi férfiút egyesitett magában. Csak még 
az elnevezés volt kissé gyanús, minthogy a latin „collegium'' 
nagyon emlékeztetett a görög egyházi „Synodusra", azon-
ban e tekintetben is némi színleges megnyugtatás adatott 

azáltal, hogy a collegium „romai katholikus" czimét vi-
selte. 

A kérdéses s a kath. vallás és hívőkre nézve a tekin-
tély és czélszerüség szinével felruházott collegiumnak ha-
tásköre azonban tetemesen kiterjesztetett, midőn -az orosz 
kormány megszakítván a szent székkeli viszonyát kijelenté, 
hogy őzzel nem fog közlekedni, hanem kivánja, miszerint 
sem a püspökök sem a hivők ne intéztessenek a szent szék-
hez semminémü iratot, hanemha a nevezett collegium utján. 
Csakugyan nemsokára megjelent a kormányi rendelet, mely 
meghagyja, hogy e collegium személyzete ezentúl a lengyel 
királysági káptalanok küldöttei által is fog szaporittatni. 
Ugy vélekedvén, hogy itt csak oly dolog forog szőnyegen, 
mely az egyházi legfőbb tekintélylyel lényegesen nem ellen-
kezvén, ez által talán szentesittethetik is ; egybegyüjtöttem 
a lublini egyház praelátusait és káptalanbelieit. Ámbár a 
tiszteletreméltó Popiol püspöknek, a kormány ezen szán-
dékai iránti ellenszegülése vélyeményemben megingatott : 
azt hittem mégis, miszerint ellenkezése talán a szent szék 
jogai iránti túlzott buzgóságból ered s miszerint daczára, 
hogy a szent szék jogai egy hatalmas fejedelem által meg-
szorittatnak — ezen az ő tekintélye ellen intézett lépés nem 
oly mérvű, hogy azáltal az egyház alkotmányának, a kath. 
tanon nyugvó alapjai veszélyeztetnének. Reméltem tehát, 
miszerint a szent szék a keresztény szelidségtől vezéreltet-
ve, most is, mint egyébkor, a lehető elnézést fogja gyako-
rolni s apostoli hatalmának teljéből helyben fogja hagyni 
ezen intézményt, melyet a világi hatóság, különben nem 
helyeselhetöleg, felállított. E feltevésben hibáztam ; s csak 
annak bizonyítékát adtam, hogy nem ismertem fel helyesen 
sem kellőleg fel nem értettem azt : micsoda vagy tulajdon-
kép mivé lehet voltakép egy u. n. szentpétervári kath. col-
legium ? S ez az alapja annak, hogy hódolva a kormány 
parancsának, az egybegyűlt káptalant felhivtam, miszerint 
egy ama collegiumba küldendő tagnak választását foganat-
ba vegye. 

Az egybegyűlt, kor és- tekintélyre nézve tiszteletre-
méltó egyénekből álló káptalan csak habozással felelt ebbeli 
felhívásomra ; mindannyian kijelentették azon meggyőző-
désüket, hogy ily uj intézménynek, mely eddig csak név-
leg ismertetett s az egyházi ügyekre semminémü befolyással 
nem birt, életbeléptetésére a szent széknek nem utólagos, 
hanem előleges helybenhagyása kívántatik. E vélemény 
jog- és lelkiismeretileg helyes levén, késznek nyilatkoztam 
az ügyet felfüggeszteni s Excellentiádnak a dolog mibenlétét 
előadni azan kéréssel, hogy a szent széktől a pétervári col-
legiumba küldendő tagnak megválaszthatására való felha-
talmazás kikérésére való engedélyt kieszközölné. Ellenke-
zésem valószinü következményei, a pásztorától megfosztott 
plocki egyházmegye példája, s azon félelem nehogy a lublinit 
is hasonló sors érje : voltak oka, hogy velem együtt tanács-
kozó testvéreim elhatározásom rögtöni foganatosításáról le-
beszéltek. E pillanatban, a félelem benyomása alatt, azon, 
jóllehet csalékony reményben ringattuk magunkat közösen, 
hogy a kormány, ha részünkről hajlandóságot lát, a méltá-
nyosság érzetét fogván követni, nem fog odáig ragadtatni, 
hogy a vallásszabadság elvét határozottan megtagadja és 
ne legyen hajlandó megengedni, miszerint annak rendje 
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szerint a szent szék ebbeli beegyezésére lépéseket te-
hess ünkl 

E tövises uton tapogatózva, s hol ide hol amoda te-
kintve, midőn nem egyedül a lelkismeret és szabad akarat 
parancsára, hanem egy hatalmas birodalomnak védtelen 
alattvalók irányábani fenyegetőzéseire is hallgattunk ; ezen 
ingadozó helyzetbon, melyben sem az irányt sem a titkos 
czélt felismerni nem tudtuk, történt, hogy az elnöklésem 
alatt egybegyűlt lublini káptalan azon jelentékeny tévedés-
be esett, mely a kath. vallásnak kiszámithatlan kárára vál-
hatnék. Mi kijeleltünk egyet közölünk, ki a jogtalan szent-
pétervári collegiumba küldöttül menjen, s az eltántorodás 
azzal tetéztetett, hogy én a kormánynak a választás ered-
ményéről jelentést is tettem ; mintha csak a legszabálysze-
rübb eljárásról lett volna szó. De nemsokára mindinkább 
előtűntek megrovásra méltó tettemnek jelei. Mindenrangu 
és osztályú hivek nemcsak előttem, hanem a többi egyhá-
ziak előtt is élénk aggodalmuknak adtak kifejezést és szem-
rehányókig kérdezték : mi módon, mi joggal s kinek felha-
talmazása nyomán mertük a collegiumba való választást 
foganatosítani? Helyzetem napról napra kínosabb lett. Vi-
seletem hibáztatása oly átalános volt, hogy azok, kik erély-
ben megfogyatkozott aggkorom iránti tekintetből szemé-
lyemet keserű szemrehányásoktól megkimélték, annál heve-
sebben támadták meg a küldöttet, Sobolewski Juliánt. Sze-
mére vetették, hogy önmaga ajánlkozott volna e szeren-
csétlen küldetésre ; jóllehet ép az ellenkező igaz ; minthogy 
a helybeli hatóság által jeleltetett ki előttem mint olyan, 
kit megválasztandónak kivántak. 

Addig mig a kormány beavatkozása a kath. egyház 
lényeges jogait nem érintette ; sem ezen beavatkozás, sem a 
külföldi sajtóban felhangzott, személyemre vonatkozó meg-
rovások bármily fájdalmas benyomást tőnek reám, — nem 
ingatták meg bensőm nyugalmát; minthogy a közvélemény 
és viseletem közötti öszhangzat hiánya mellett bátran tá-
maszkodhattam lelkismeretemre, mely hangosan kiáltá : mi-
szerint egy korlátlan hatalmú kormánynak akarata, mely-
nek az isteni Gondviselés végzése szerint a földiekben alá 
vagyok vetve, valamint reá, ugy alattvalóira nézve is elég-
séges megmagyarázója az ily eljárásnak s egyúttal a lelkis-
meretnek is mentsége. De a jelen esetben ép oly dologról van 
szó, melynek semmi köze a földi hatalommal, s mely kizá-
rólag a lélek üdvére s a vallási meggyőződésre vonatkozik. 
Minthogy itt épen a valódi egyetemes egyház s abban Jézus 
Krisztus által alapitott legfőbb tekintély, a hitnek és er-
kölcsnek tana, melyet ezen Istentől rendelt legfelsőbb tekin-
tély hirdet s melynek őréül rendeltetett, forog kérdésben. 

Már pedig e tekintély szent küldetését nem csak a 
személyesen végzett evangeliom igehirdetés által eszközli ; 
hanem az által is, hogy gondosan őrködik a felett, hogy 
mindazok, kikre ez a maguk fokozata szerint bizva 
van, vagyis az egyház minden tagjai ebbeli kötelmüket he-
lyesen teljesítsék. Minden hívőnek s annál inkább minden 
papnak és lelki főnöknek szigorú kötelessége őrködni a felett, 
ne hogy valaki konkolyt hintsen Jézus Krisztus vetése közé, 
sőt a felett is, ne hogy oly valami történjék a mi az ily ve-
szélyes növény kisarjadzását előmozdíthatná. Ez az oka, 
hogy a papság és hivő nép átalánosan hibáztatta e válasz-

tást s véleményét visszatetszőleg nyilvánította. Mely, a hit 
és igazság elveire támaszkodó, nyilatkozás lehetlen, hogy 
reám mély hatással no lett légyen. A részemrőli egykedvű-
ség vagy nem törődés az ilynemű nyilatkozatokkal szemben 
csak azt mutatta volna, hogy bennem az erkölcsi érzés el-
tompult s az elvek megtagadvák. Ily elvetemültség alig va-
lamely hitehagyotthoz, nem hogy még lelki főnökhöz lett 
volna illő. 

De ezen nyugtalanító érzés csak annál élénkebb lőn 
bennem s annál fájdalmasban gyötörte bensőmet, midőn vá-
ratlanul tudomásomra jutott azon körirat, melyben Anto-
nelli bibornok ő szentsége meghagyásából 1868 jan. 3-ról 
Stanierszki püspök, a mohilewi érsek-megye administrátora 
s a szentpétervári collegium elnöke Romába intézett levelére 
felel. Ezen a legfőbb egyházi tekintély által kibocsátott irat, 
jóllehet mély szomorúságot okozott nekem, egyúttal üdv-
szerrt is lőn reám nézve, mely behegesztette azon lelkisme-
reti furdalásokat, melyek oly régen gyötörtek, s melyektől 
nem egyhamar birtam voliia megválni. Világosan feltárta 
az szemeim előtt viszás helytelenségét azon tettnek, melynek 
a káptalannak együttesen részesévé lettem, meggyőzvén 
engem arról, hogy a kérdésben álló collegiumnak czélja nem 
egyéb, mint az egyházban uj szakadást idézni elő, az ö fel-
sége az oroszok czárja birodalmában élő katholikusokat az 
apostoli szentszék joghatósága alól elvonni, s azokat a kor-
mány absolut hatalma alá hajtani. E levélből megtanultam 
egyszersmind a módot is, melylyel a mennyire lehetséges az 
általam okozott rosszat jóvátehessem s az ezen törvényelle-
nes tett által reám s a káptalanra háruló censurák alól me-
nekülhessek. 

Hódolva ezen, szent Péter sziklájáról lehangzó szavak-
nak, lelkismoreti, papi, katholikus hivői és becsületbeli kö-
telmet teljesitek, midőn excellentiádat ezennel tisztelettelje-
sen tudósítom; miszerint a káptalan s az összes lublini 
egyházmegyei papság nevében visszavonom és semmisnek 
nyilatkoztatom Sobolewski Julián cz. kanonoknak az u. n. 
szentpétervári kath. collegium küldöttévéi megválasztását. 
E választás ugyanis a kath. egyház fejének akaratával 
ellenkező s azon következmények megfélemlítő nyomása 
alatt eszközöltetett, melyek Popiel püspököt érték, és me-
lyekről excád mult évi aug. 30 4253 sz. alatti ő nm. gróf 
Berg es. helytartó meghagyásából hozzám intézett leirata 
által értesíttettem. — Ezen kivül tudomására juttatom exnak 
miszerint ezen visszavonás értelmébün egyúttal Sobolewski 
Juliánnak „sub poena suspensionis et interdicti" megtiltottam 
s lehetlenné tettem, hogy a sokszor nevezett collegiuiuban 
résztvehessen vagy azzal bármi érintkezésbe jöjjön. 

De minthogy a szentszéknek leirata értelmében ma-
gam s a káptalan emez egyházellenes választás által az egy-
ház ellen vétkeztünk s annak méltó büntetéseit vontuk 
magunkra : hibánk őszinte bevallásán kivül még azon alá-
zatos kérelmet is szükség a szentszékhez intéznünk ; hogy 
nekünk megbocsátván apostoli hatalmának teljénél fogva 
elengedje azon fenyitékeket, melyeket magunkra vontunk. 
Minthogy azonban ezen elengedhetlen lépést a kormány 
utján nem tehetjük a nélkül, hogy annak ujabb haragját 
reánk hárítsuk, nem tudtam más módot, mint, hogy ebbeli 
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kérelmemet a kormányi közegek elkerülésével, egyenesen 
juttassam ő szentsége elé. 

Nehogy azonban ideiglenes távollétem által, mely a 
kormány és szentszék közötti egyetértés létrejötténél azon-
nal véget érend, a Lublini és Podlachia egyházmegyék hivei 
lelki érdékeikben rövidséget szenvedjenek : a reám ruházott 
jogok erejében e két megye kormányzatát Baranovski Va-
lent suffragan püspökre biztam, ki teljesen bir mindazon 
kellékekkel, melyekkel egy egyházi főnöknek ékesked-
nie illik. 

Ez utóbbi körülményt kiválólag kiemelem, nehogy ezen 
lépésem bármi törvényes és a jól felfogott lelkismeretesség-
gel megegyező : a kath. vallást nem ismerő kormány szemei-
ben vétke nek látszassék s nehogy az ebből kiindulva rosz-
akaratról vagy a kormány elleni ellenséges indulatról vá-
doljon, melynek én a keresztény hit tanitása szerint min-
denkor engedelmes hive akartam lenni. 

Egyébiránt bármikép Ítéltessék is meg eme lépésem, 
lelkismeretem teljesen~megnyugtat ; hogy midőn Isten iránti 
kötelességemet teljesitém, azt minden szenvedélytől vagy 
világi tekintetektől menten cselekedtem. (Vége köv.) 

ÉSZAK-AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK. Az 
itteni vallásos mozgalmakat jelezvén, igy ir a „Monde", 

nem egyszer egy igen kényes pontot érintettünk, t. i. a má-
sodrendű papok anormális h elyzetét. Ismételten sürgettetett 
már az itteni tartományi zsinatokon, hogy a trienti zsinat 
szabványai léptessenek életbe. A püspökök mindeddig nem 
találták alkalomszerűnek a missionáriusok helyzetén vál-
toztatni, s a baltimore-i zsinat még 20 évre kivánja fentar-
tatni e jelen rendszert. Tudva levő, hogy ő szentsége nem 
erősítette meg a zsinat e pontját, és hogy azon óhaját fejezte 
ki, hogy az egyháznak idevonatkozó gyakorlata, mihelyt 
alkalomszerűnek mutatkozandik, életbeléptessék. 

Az emiitett zsinati határozatok kihirdettettek s a 
szent széknek felelete tudomásra jutván, a papság közöl 
többen egyesültek avégre, hogy eziránt a jövő egyetemes 
zsinat elé kérvényt nyújtsanak be. — Már a kath. sajtó is 
foglalkozik e tárgygyal és számos tiszteletreméltó régi mis-
sionárius nyilatkozata fekszik előttünk, kik élénk színekkel 
ecsetelik eddigi helyzetük sajnálatraméltó voltát. A rocke-
steri egyházmegyében közbejött zavar csak inkább neveli a 
dolog panaszosságát. Ezen uj püspöki megye főpásztora 
Macquard püspök ugyanis a minap Auburnból át akarván 
helyezni s mással pótolni a község régi missionáriusát : a 
kath. község felszólalt s nem akarván elereszteni régi lel-
készét az újnak behelyezése ellen nyiltan tiltakozott. — E 
tett kétségkivül megrovást érdemel : mert a népnek nem 
levén e tekintetben semmi beszólása, — a püspök itteni 
jogánál fogva intézkedik megyéjében és munkatársait ak-
kint választja amint neki jónak látszik. De mégis kérdjük : 
nem volna-e helyén a missionáriusokat, lelkészi minőségban 
állandósítani? Nem arról van szó, hogy a püspökök inten-
tiói irányában bár a legcsekélyebb kételyeknek adjunk is 
helyt ; de utóvégre is habár testületileg a csalhatatlanság 
ajándékát birják, — egyesekről ezt még sem mondhatni. A 
történelem e tekintetben elég szomorú példákkal szolgál. 
Miért ne alkalmazkodnánk tehát az egyetemes egyház szo-

kásaihoz ? Azt senki sem követeli, hogy mindannyi egy-
házi, a mint valamely hivatalba helyeztetik, azonnal el-
mozdithatlan legyen : de mégis kívánatos, hogy bizonyos 
idő folytán s miután állhatatossága elég bizonyítékát adta, 
ezen előjogra szert tehessen és csak saját kérelemre vagy 
rendes pör utján legyen elmozdítható. Miután Amerikában 
a püspökök csakúgy mint Európában rendes püspöki szék-
helylyel, székesegyházzal, papneveldéikkel bírnak s többé 
nem apostoli vicáriusok, — miért maradjanak a közpapok 
missionáriusi minőségben ; s miért ne legyenek ők is rendes 
jövedelemmel ellátott lelkészek ? 

Nem akarunk sokáig időzni e tárgynál, melylyel a 
közelebbi egyetemes zsinat valószínűleg foglalkozandik ; 
mert attól tartunk, nehogy véljék, mintha a fennálló fran-
czia egyházi viszonyokra akarnánk alludálni. Ez távol van 
tőlünk. Eszünk ágában sincs presbyteriánuskodni. Mi Fran-
cziaországíak a concordátum alapján állunk s gallikánis-
musunk hibáiért lakolunk. A mi papságunk helyzete, ugy 
amint az áll, a szent szék által jóvá van hagyva. Ha helyi 
nehézségek merülnek fel, nyitva az érseki és romai forum-
hozi folyamodás utja. — Az egyesűit államokban azonban 
mind erről szó sem lehet — s a kormány nem avatkozik az 
egyházi ügyekbe. Az egyház teljes szabadságát élvezi s 
szabadon fejlődhetik. A többi felekezetek irigy szemmel 
nézik — de respectálják. Szerintünk tehát sürgető lenne, 
hogy, miután az egyház már nagygyá fejlődött ; ne hagyjuk 
őt továbbra is bölcsőjében s adjuk meg neki azon szerveze-
tet, melylyel másutt bir s melyet jogosan követel. — Azt 
hisszük, hogy a protestánsok szemében is nyerne azáltal, 
lia a lelkészek ugy miként a püspökök némi állandósággal 
ruháztatván fel, csak annál inkább összetartanának és meg-
szilárdulnának az üdv munkájára s a tévely és szakadárság 
leküzdésére. 

IBODALOM. 
„Grundriss der Einleitung in das Neue Testament von dr. 
JosephLan g e n , ord.Professor der katholischen Theologie 
an der Universität zu Bonn. Freiburg (im Breisgau), Her-

der'sche Verlags-handlung. 1868." 
(Folyt.) 
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E résznek tartalma három főpont körül forog. Es 
ugyan 1) az uj szövetségi könyvek gyűjteményének törté-
nete, vagyis az úgynevezett kánon története 2) az újszövet-
ségi szentiratok föntartásának és elterjesztésének története, 
vagyis az újszövetségi szöveg története 3) az újszövetségi 
könyvek gyűjteményét képező (kánont) iratok hittani és 
isteni jellege körül. 

E módszer, mint az avatottak előtt mindjárt föltűnik, 
a szokásos rendszertől némiekhen elüt. 

Igy tehát Langen az újszövetségi szentirásba bevezető 
tudomány általános részét három főosztályra bontja, melyek-
ben a főpontokat akképen tárgyalja, mint az imént jelezők. 
Távol pedig attól, hogy ezen felosztás valamely önkény ki-
folyománya lenne : annak belső indoka Langen szerént az 
„Einleitungswissenschaft" lényegében rejlik. 

Hogy azonban m i n d e n jobban sikerüljön, egyelőre több 
más kérdésnek is kell fejtegettetnie. Mert például nyilván-



való, hogy az első főpontról, mely mely az u. n. kanon tör-
ténetét tárgyalja, addig nem lehet helyesen szó, valamig ezen 
„kanon"-nak vagyis a szentkönyvek gyűjteményének fogal-
ma és feladata ismertetve nincs. — E végre a t. szerző az 
első főpontban 154—170 lapokon különös figyelembe veszi : 

1) Az újszövetségi kanonnak elnevezését és fogalmát, 
elbeszélvén, hogy az újszövetség könyveit nem egy egyén 
és egy időben, hanem többen, különböző időkben irták ösz-
sze, melyek egy gyűjteménybe is csak később foglaltattak, 
s hogy azon könyvek jegyzéke, melyek, mint isteniek e 
gyűjteménybe fölvétettek kánonnak, s e gyűjtemény egyes 
könyve kanoninak neveztetik ; tehát kánoni vagy isteni egy 
és ugyanazon jelentésű. 2) Az újszövetségi szentkönyvek 
gyűjteményének legelső nyomai az apostoli és apostolok 
utáni időkben. 3.) A gyűjtemény története Eusebius, caesa-
rei püspök koráig. 4) A befejezést a megállapított gyűjte-
ményről szóló szakasz képezi az első főpontban. 

A második főpontban 170—203 lapokon, mely, mint 
fönebb érintők, az újszövetségi szentkönyvek föntartásának 
és elterjedésenek történetével ismertet meg bennünket, 
elérendő czélra fejtegetett szakaszoknak legalább általános 
átnézetét jónak látjuk adni. — Hogyha részletes előadás 
volna czélunk, ugy az egészet, a mint a t. sz. előtérbe lépteti, 
csonkittatlanul kellene idéznünk; pedig e lapok köréről, 
miután úgyis hosszabbra nyúlt ismertetésünk, megfeledkez-
nünk nem szabad. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Ő es. k .ap.Fölsége K r i í e s z Chrysostompannon-

halmi főapátnak az egyház és tanügy terén szerzett kiváló 
érdemei elismeréseül a sz. István-rend lovagkeresztjét díj-
mentesen ; D u d i n s z k y Tivadar tarnai g. kath. lelkész-
helyettesnek pedig a Yinna községében dühöngött tűzvész 
alkalmával, saját élete veszélyeztetése mellett szerzett ér-
demei elismeréseül az arany érdemkeresztet méltóztatott 
legkegyelmesebben adományozni. 

— A „M. Állam" azon örvendetes hirt hozza az auto-
nómiára nézve, hogy azon elvek és szabályok alapján, me-
lyeket a vegyes tanácskozmány kezdeményezett s ő Fölsége 
helybenhagyni méltóztatott, az előkészitő gyűlésre a válasz-
tások az összes püspöki megyékben azonnal foganatba 
veendők, s f. é. junius 20-ig befejezendők. 

— Bizonyos Senégart ur a senatushoz Párisban azon 
indítványt intézte, hogy a jezsuiták Francziaországból 
űzessenek ki. A bizottmány tekintetbe vévén, hogy a je-
zsuiták a törvénynek engedelmeskednek és a tanításban a 
köztörvényeknek alávetik magokat, egyébiránt pedig oly 
joguk van Francziaországban tartózkodni, mint bármely 
más polgárnak, a napi rendre való áttérést javallotta, mit a 
senatus el is fogadott. 

— Az orosz-lengyel kath. papság két tűz közé van 
szorítva. Ha nem engedelmeskedik a szent-pétervári colle-
giumnak, a kormány által deportáltatik ; ha pedig engedel-
meskedik, Roma excommuuícálja ; de többnyire az elsőt 
választják a derék lelkészek és főpásztorok. 

— A pannonhegyi sz. Benedok-rend pápai székházá-
nak tagjai fájó szívvel jelentik szeretve tisztelt rendtársuk, 
nt. R a f f e n c z e d e r Ágoston áldozár és a bakonybeli 
apátság perjele f. é. april 28-án életének 60-ik évében tör-
tént elhunytát. Nyugodjék békességben ! 

— F. évi april 18-án tartotta P a u l o v i c s Dömjén 
sz. Ferencz-rendü áldozár ünnepélyes aranymiséjét;- szóno-
kolt P i r y Czirjék, érdem, tartományfőnök, kinek csinos 
és kenetes beszéde nyomtatásban is megjelent. A jubiláris 
áldozár életében kiváló pontot képez, hogy őt, a szegény 
koldus-barátot Szombathely városa tanári hivatalában ta-
nusitott buzgalmáért tiszteletbeli polgárnak nevezte ki. A 
jegyzőkönyvet szintúgy, mint a t. polgárság okmányát 
H o r v á t h B o l d i z s á r mint akkori főjegyző fogalmazta 
valóban remek tollal. 

— Az „irgalmas-nénék" vezetése alatt álló inarm.-
szigeti nőnevelde fölsegélésére ft. P o h l Károly főesperes, 
plébános ur fölhivja a nevelés barátait. A fölhívás czélja : a 
nevelés szent oltárára fölajánlott összegből helyiséget sze-
rezni, hogy ez által az intézet fönállását biztosítván, a sze-
gényebb sorsú gyermekekre a tanitási dij leszállításával az 
intézet használhatóvá tétessék. A kegyes adakozások tiszt. 
B u z á t h Márton gyógyszerész úrhoz küldendők. — Sok 
sikert a nemes vállalatnak ! 

— A bécsi alsóház igen rögtönözve elfogadta az iskola-
törvényjavaslatot, az urak háza is alkalmasint ezt teendi, a 
bizottmány legalább ajánlani fogja és pedig alig emlitendő 
módosítással. — A bajor honatyák elvetették az iskolai tör-
vényjavaslatot, a király pedig sajnálkozását fejezte ki, hogy 
az el nem fogadtatván, életbe nem léptethetik. 

— A gyűjtő íven, melyet Manning angol főpap köröz-
tetett péterfillér gyűjtése végett april 11-re, látható volt 
Norfolk herczeg neve is, miből kiderül azon hir valótlan-
sága, mintha ő elpártolt volna a kath. egyháztól; a prote-
stánsok ezt híresztelték. 

— A nagyherczegi főtörvényszék Badenben a K ü b e l 
Lothar ellen támasztott vádat, Strohmayer kiközösítése 
miatt, mint alaptalant visszautasította. 

— Az „Alig. Zeitung"-ban czikksorozat jelent meg e 
czim alatt „Das Concilium und die Civilta." A dolgozat a 
,Civ. Catt. ' czikkei ellen van intézve és igen élesen fogal-
mazva. Szerzőjének Döllingert gyanítják és azért gyanúsít-
ják is. Az ,Augsb. Postz.' kárhoztatja e gyanúsítást, mely 
igen is merészen lép föl, és átaljában kíméletet, méltányos-
ságot ajánl minden ítéletben, mely az ujabb, kényes egyházi 
kérdésekre nézve hozatik. Nagyon könnyű az elmék for-
rongásában most olyasmit állítani, mi nincs a megszokott 
inyére valakinek. Elén állni valaminek és véleményt mon-
dani egészen más, mint meghitt körökben nyilatkozni. 

— Bossuet „Variations" czimü munkájának kézi-
rata föltaláltatván hatezer frankon vétetett meg egy tisz-
telőjétől. 

— J u s z y n s z k i dómierzi püspök orosz Lengyelor-
szágban Quasimodo vasárnapján misézendő az oltárhoz 
járult, és azon egy bepecsételt levelet talált; fölnyittatván, 
excommunicáltatását foglalta magában. Az oltárt azonnal 
elhagyta és a misét más pap végezte. 

— A pápai hadsereg egyik hős tagja, völzheimi Bach 
szülőföldjén tett látogatása után ismét visszakészülvén Ro-
mába a pfalzi kath. casino tagjaitól diszkarddal tiszteltetett 
meg, melynek egyik lapján aranybetükkel a következő sza-
vak olvashatók : „Pro Christo et Petro" ; a másikon : „Die 
katholische Pfalz" ; a markolaton pedig : „Dem Helden von 
Monte Libretti." 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott, Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiaca és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLVOIRAT.  

Pesten, május 8-án. § 6 . I. Félév. 1869. 

TARTALOM : A javadalmak arányosítása. — A pol-
gári házasság. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

A javadalmak arányosítása. 
Az autonomia kérdésével mindenkor a legszo-

rosabb kapcsolatban emlitteték mint az önkormány-
zat egyik főteendője s majd fényes eredménye: a 
papi javadalmak, tán jobban, jövedelmek arányo-
sítása. 

A mai korszakban, midőn mindenki divatos 
szólamokkal küzd az úgynevezett századeszmeiért, a 
lelkészkedő papság között is nem egy buzgó szónok-
ra talált azon szebb jövővel kecsegtetni látszó re-
mény, miszerint a nemsokára életbeléptetendő auto-
nomia üdvös ténykedése közepett könyörteljes sze-
meit a lelkészkedő papság helyzetére vetvén, ennek 
eddig élvezett jövedelmeit emeli vagy talán meg is 
kétszerezi. 

Sokszor és sokfélekép a legmeghatóbb szavak-
kal ecsetelték a lelkészkedő papság sanyarú hely-
zetét, a küzdelmeket, melyekkel vív, mint az egyház 
kiválólag munkástagja: mig a hierarchia magaslatán 
csillogó főpapok dús jövedelmi forrással rendelkez-
nek; majd mathematice bizonyiták be azt, hogy a 
fő- és alklerus dotatioja közt elvész az arány; de 
soha senki sem pendité meg: mikép szüntettessék 
meg e baj, nem fedezte fel az eszközt, mely által a 
szűkölködő lelkészség sorsa enyhüljön. 

Ámbár tekintve más hitfelekezetü paptársainkat 
a javadalmazást illetőleg mi nevezetesen jobb sors-
nak örvendünk: ma mégis szabadelvüségét kocz-
káztatná, ki a jelen helyzetet nem találná s mondaná 
oly mostohának, minőnek a nagyobb rész festé. A 
méltányosság szép szava s ürügye alatt oly titkos 
reményeket ébresztgetnek, melyeknek valósítását 
csak szomorú korszak szülhetné. 

Nem lehet tagadni, hogy egyes vidékeken a 
figyelmes vizsgáló s buzgó kath. jóakaró nem egy 
plébániára fog bukkanni, hol a plébános csak legegy-
szerűbb életmódja és takarékos eljárásának köszön-

heti, hogy a szó szoros értelmében véve nem küzd a 
napi szükségekkel, s igazán segélyzésre méltó, de 
mig ezek száma egyrészt csekély, másrészt ezek se-
gélyzésére okul mintegy kielégítési tárgyul a főpap-
ság roppant birtokait emlegetni nem látom sem 
eléggé indokolt- s jogosultnak, sem hazafiasnak, 
annál kevésbbé az egyházi szellemmel összeegyez-
tethetőnek. 

Nem indokolt- s jogosultnak : mert azért, hogy 
egyik vagy másik hivatal s méltósággal nagyobb 
javadalom van egybekapcsolva s az azt elnyerő 
aránylag az anyagi gondoktól nem terheltetik, a 
szerényebb javadalmat élvező korán sincs jogosítva 
a nagyobb javadalmak felosztását követelni, mely 
oly communistikus eszme érvényesítése leendne, mi-
től a társadalomban mindenki visszaborzad, s mely 
m egyházban is csak az apostoli korszakot és az 
egyház első éveit ismeri termőföldjéül. 

Nem hazafiasnak: mert a jogfolytonosság biztos 
alapjára támaszkodó magyar történeti jogait csorbitni 
nem leend képes; s dicső alapitványozó őseink nemes 
czélzatait egy kevés jobblétért, itt- ott kényelemért áhi-
tozó vágynak feláldozni nem akarhatja; hanem inkább 
teljes erejéből oda müködendik, hogy a javadalmak 
az azokat törvényes jogczimen birtoklók kezein meg-
hagyatván oly módon s a végre, a mikép s a miért 
adományozvák, kezeltessenek, az egyház s haza bol-
dogságának előmozdítására fordíttassanak. 

Nem az egyházi szellemmel megegyeztethetőnek: 
mert kit Isten lelke hí az Ur szolgálatára, az nem a 
javadalmak kiterjedését s minőségét hajhászsza, ha-
nem az ige szolgálatát; ki személyére kész tűrni s 
szerény házából nem emeli sóvár szemeit elöljárói 
több felelősséggel járó kényesb és ezért dúsabb hely-
zetére. Ki jól átérti, hogy az egyház fénye, a holt 
kezek jótékonysága csak addig él igazán s érezhető-
leg, mig főbb papjaink terjedelmes javadalmaik bir-
tokában vannak ; tudja, hogy ma e hithideg korban 
valami nagyszerűt, s a vallásos buzgalom felkeltésére 
czélzót főpapjaink áldozatkészségétől várhatunk. 

De az aránytalanság nemcsak a fő- és alpapság 
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javadalmazása közt oly feltűnő, csekélyebb mérvben 
bár, de mégis észlelhető a lelkészi beneficiumok közt 
is. Ha tehát a méltányosság szempontjából az arányt 
akarnók zsinórmértékül használni, ugy ezeket sem 
szabadna számításainkból kifeledni. Már pedig ezek 
közt arányt létesitni kiki belátja, hogy a mily sérel-
mes oly kivihetlen. 

A lelkészi hivatallal egybekapcsolt javadalmak 
jósága nálunk, hol az leginkább földbirtokból áll, 
igen relativ fogalom, mely a kezelő gazdászati isme-
retei s gyakorlati ügyességétől nagyban föltételez-
tetik, sőt még többé-kevésbbé, mint mondani szok-
juk, a szerencse is egyik működő tényező. Nem 
ritkán tapasztalhatjuk, hogy a jóság hirében álló 
javadalmakon egyik vagy másik paptársunk ügy-
gyel-bajjal vivódik, holott elődje tőkepénzre tett 
szert. S ha ily plébános, ki nagyobb terjedelmű s 
azért bővebb jövedelmet igérő birtokkal biró egyház 
lelkészévé neveztetvén ki, az arány létesithetése miatt 
bizonyos rész vagy százalék fizetésére köteleztetnék, 
s látja, hogy verejtéke s fáradsága által felmutatott 
csekély haszon egyik része közös pénztárba zarán-
dokol, csakhamar elvesztendi kedvét a szorgalmas 
gazdálkodáshoz. (?) 

Ide járul még azon nehézség, mely a még fenn-
álló gyámuri jogból ered. A gyámur ugyanis Mr 
nem szűkkeblű, s a javadalmat, melyet az egyház-
nak plébánia-alapításra adományozott, az egész anya-
szentegyháznak áldozta és ajánlotta fel; bár ma a 
hűbéri viszonyok megszűntével a földnépe nem 
jobbágyai többé, kiknek ideiglenes jóllétéről és örök 
boldogságáról már nem mint atyja, hanem csak mint 
résztvevő emberbarát gondoskodik : mégis alig nézné 
egykedvüleg, hogy az egyház lelkésze, melyet ő ki-
váló szeretetből gazdagon javadalmazott, most mások 
kedvéért megrövidittessék ; ősei szép jótéteménye 
csekély értékre szállittassék ily felosztás által. 

Továbbá a kisebb egyházak, kevesebb lelket 
számláló plébániák élveznek csekély jövedelmet, mit 
a közmondás is igazolni látszik : ubi populus stb. A 
javadalmak arányositása folytán itt állna be a leg-
nagyobb aránytalanság s a teendők csekélysége 
miatt ezek kerestetnének legjobban, hol a legkorlát-
lanabb szabadság biztosíttatnék. 

Kérdi talán az olvasó: ha a lelkészi javadalmak 
aránytalanságát s sok helyütt segélyzésre méltó 
állapotát beismerem, s ennek megszüntetésére sem a 
főpapság fölösleges jövedelmeit, sem a dúsabb lel-
készség nélkülözhető filléreit fordittatni nem akarom, 
mikép hiszem a segélyzést kivihetőnek ? 

Mindenekelőtt szükségesnek tartom, hogy uj, a 
mai korviszonyokhoz alkalmazott congrua állapit-
tassék meg, s ennek alapján uj összeírás eszközöl-
tessék. Tudjuk, hogy az 1802. összeirástól napjainkig 
időközi adományozások, szerzemények és a legtöbb 
helyütt véghezment tagosítások által egyes javadal-
mak értékben s haszon vehetőség tekintetéből emel-
kedtek, s mindamellett a régen megajánlott s a pénz-
lábak változtával felemelt segélyt a vallásalapból 
most is húzzák: mig mások a sedecima eltörlése, 
vétkes hanyagság vagy más jövedelmi ág enyésztével 
lassankint régi értékükből kivetkőztetve állnak s se-
gélyt vagy épen nem nyernek, vagy oly csekélyei, mi 
említést sem érdemel. Az eszközlött uj összeirás foly-
tán tehát a segélyezés méltányosabban, s miután a 
katholicismus alapitványai kezelését önmaga veendi 
át, s mint a magyar kormány üdvös befolyása mu-
tatja, a sok évi jövedelme,magasabbra rug, bővebben 
létesíthető. 

S ha mégis minden nem leend elég a lelkészi 
javadalmak kellő segélyzésére, ott vannak az egy-
szerű javadalmak, melyek eddig királyi jóakaratból 
az egyházi téren szerzett polgári érdemek elismeré-
seül s megjutalmazásaul adományoztattak. Sőt na-
gyobb hiány esetére a kath. gyűlés ő felsége elé 
szentesítés végett egy javaslatot terjeszszen, miszerint 
a káptalanoknál a javadalom minőségéhez s a me-
gyebeli papság számához mérve egy-egy káptalani 
szék üresen liagyassék, melynek évi járadéka a val-
lásalapból kifolyó segélypénzhez kapcsoltassék. 

Ha azonban minden kivánni valót el nem érhe-
tünk, gondolja meg a merészebb demokrata, hogy 
itt is mint minden emberi intézményen feltűnik a 
gyarlóság. Békitse ki azon tudat, hogy javadalmat 
még eleddig senkire sem erőszakoltak s soha nem is 
fognak senkinek sem nyakára kötni; ki a silányabb 
javadalmat elfogadta vagy elfogadja, ez által csak 
azt bizo nyitja, hogy sorsán a régi aránytalanságot 
és csorbát egyelőre legalább igy akarta s hitte ki-
köszörülni. 

Szalai Kálmán. 

Polgári házasság.*) 

1. A házasság csak oly szerződés, mint bármely más 
és az állam illetékességéhez tartozik. 

2. A polgári házasság nem akadályozza az egyházi 
házasságot. 

Vi contractus mere civilis potest inter christianos con-

*) Mutatvány ily czimü mübó'l : „Népszerű feleletek a religio ellen 
intézett megtámadásokra." A 65 ivnyi munkának ára ssak 1 frt . Szerk. 



stare veri nominis matrimonium ; falsumque est, aut contra-
ction matrimonii inter christianos semper esse saeramentum, 
aut nullum esse contraction si saeramentum excludatur. 

„Csupán polgári szerződés erejénél fogva a kereszté-
nyek között igazi házasság állhat fenn ; s hamis azon állitás, 
hogy a keresztények házassági szérződése vagy mindig 
szentség, vagy hogy a szerződés semmi, ha a szentség kire-
kesztetik." Syl. 73. prop. 

Az úgynevezett polgári házasság a legveszedelmesebb 
elvek egyike, melyeket 1789 hozott a világba, mert ez a 
társadalmat az ö házi szentélyében mételezi meg ; sokan oly 
kévéssé látják be veszedelmes voltát, hogy azt mint üdvös 
társadalmi intézményt óhajtják, tapintatlan kormányok be-
hozzák, jogtudósok és ügyvédek kivont karddal védelmezik. 
Nem-e puszta szerződés csak a házasság is, s ha igen, mért 
ne volna joga a társadalomnak őt is rendezni, mint minden 
más szerződést ? A házassági ügyek mért ne tartozhatnának 
a világi biróság elé ? Lássuk ezen miért-eket egyenként. 

1. A házasság nem oly szerződés-e, mint bár mely más ? 
Igy hangzik az első kérdés. De a felelet rá : nem ! Épen 
nem olyan szerződés, mint bármely más, s azoktól ugy a 
természeti, mint természetfölötti rend szerént különböző. 
Megengedem, hogy a házasság szerződés és pedig természe-
tes szerződés, miután a természet által választott czélra van 
irányozva, természettől kölcsönzött s a természettel közvet-
len összefüggő jogra van alapitva ; természetes szerződés, 
mert emberektől s a polgári társadalom kebelében köttetik ; 
mert sok tekintetben a polgári jólétet czélozza ; és mert sok 
polgári eredménynyel bir. De azért semmi lényeges különb-
ség sem volna közte és más szerződések között ? 

Először is egyéb szerződések az ő, emberi akarattól 
függő tárgyaik szerént számtalan változásoknak, korlátok-
nak vannak alávetve, tekintve az időt, a használatot, a czélt 
s a vele kapcsolatban levő kötelmeket és igy tovább. A há-
zasság ellenben az ő czéljában, eszközeiben, tulajdonaiban, 
kötelmei- és jogaiban a természet által határoztatik meg. 
Más szerződéseknél tehát az én beleegyezésemet gyakran 
egy idegennek akarata is helyettesitheti. A házasságnál 
azonban az egyezésnek személyesnek kell lennie. Más szer-
ződések külső, anyagi tárgyakat illetnek, itt magukról az 
emberi egyénekről van szó. Ki nem látja be tehát az ezen és 
más szerződések közötti különbséget ? 

De még tovább. A házasság szerződés, mely nagy 
részben ment az állam befolyásától ; mert természete szerént 
lényegében házias és a családokra vonatkozik. A házasság, 
mondja valaki találólag, a családban kezdetik, a családban 
végeztetik, benső eredményeit a családban hozza létre; a 
család a szerződést kötő felek mindegyikéé; családjától 
mindenik megválik, hogy ugy szólván uj gyarmatot alapit-
sanak. Az u j állapot által melybe lépnek, a család alapját 
vetik meg ; mert csak a tagok körében, melyekből a család 
áll, található fel, a természet és Isten által adott törvények 
szerént, a családra való befolyás hatalma.A házasság továbbá 
nem csupán a családra, hanem az egyénre is vonatkozik, a 
mennyiben, mint a bölcsészek megjegyzik, nem egyéb, mint 
az egyéniség tökéletesülése. A férfiú nem elégséges önmagá-
nak mint nem elégséges önmagának a nő. Isten a lelki és testi 
képességeket ugy osztotta föl a két nem között,hogy az egyik-

ben található hiány a másik által potoltatik s csak a kölcsönös 
képességek egyesitése által állhat elő egy teljes egyensulyu 
egész. Ha egy részről a férfiú eléggé ügyesnek látszik, nagy 
mérvű terveket készíteni, a család külvonatkozásait ren-
dezni, de majdnem egészen képtelen az apróbb házi ügyek-
hez leereszkedni, s a házi gazdaságot vezetni: másrészről a 
nő bámulatos ügyességgel bir, magát teljesen a házi dol-
goknak szentelni s a legapróbb foglalatosságokat teljesiteni. 
Ha a férfiú indulatos, vad jellemű, ha kellőnél többet foglal-
kodik a külvilággal, ha kicsapongó, tékozló, akkor a nő 
ellenkezőleg szelid, barátságos, visszavonult, gyengéd, sze-
retetteljes s némikép a családi tűzhelyhez való vonzóerő kö-
zéppontját képezi. Mig a férfiú erős, nyakas, gondatlan, 
addig a nő gyenge, félékeny, számitó. Röviden csak a két 
valóság összeköttetésében található fel a hibák és hiányok 
ama kiegyenlítése, szeliditése, mely öszhangot és tökéletes-
séget szül. Ha ez igaz, miként lehet akkor azt állítani, hogy 
a szerződés, mely az emberi egyéniség tökéletesülését czé-
lozza, csak oly természetű, mint egy más szerződés, melylyel 
külső tárgyakat adnak és vesznek ? Tehát a természeti ál-
láspont szerént is hamis azon állitás, hogy a házasság csak 
oly szerződés, mint bármely más. 

De százszor hamisabb ezen szólam a hit világa szerént. 
A házasság a katholikusokra nézve szentség. Világos tehát, 
hogy szerződést, mely ily méltóságra emeltetett, más szer-
ződésekkel összehasenlitani nem lehet. A katholikus tan 
szerént mi kívántató valamely szentséghez ? Az anyag és 
alak. Igy a keresztségnél a viz képezi az anyagot s a sza-
vak, melyek a vizzel való leöntést kisérik, az alakot képe-
zik. Mi képezi most már a házasság szentségénél az anyagot 
és mi az alakot? Az anyagot képezik a jegyesek maguk, 
az alakot a szavak, melyekkel egymást kölcsönösen házas-
társakul veszik. Erről nem kell sokat beszélni, mert ez ka-
tholikus tan. Nem látjátok be most már, hogy a mi a ter-
mészetes és polgári szerződés lényegét képezi, az képezi 
egyszersmind a szentség alapját ? A természetes szerződés, 
mely a házasságnál létre jő, mindkét személy kölcsönös át-
adásán s azon jogon nyugszik, melyet a hitvesek mindegyike 
a másiknak önmaga fölött átenged. De épen ezen személyek 
kölcsönös átadása képezik a házasság szentségének anyagát 
és alakját. Miként akartok tehát egy ily Isten által oly ma-
gasra helyezett és kitüntetett szerződést egy más közönsé-
ges szerződéssel fölcserélni ? 

Ha ez igy van, a mint kétségtelen, hogyan lehetne ezen 
szerződést, mely keresztények közt nem egyéb mint szent-
ség, az egyház illetékességétől elvonni? Jutott valaha vala-
kinek eszébe a világi tekintélyt szentség kiszolgáltatójának 
ismerni ? Még a protestánsok se gondoltak ki soha ily kép-
telenséget ama szertartásokra vonatkozólag, melyeket szent-
ségeknek tartanak. Képzeljétek, hogy ha kétely támadna 
egy gyermeknek kiszolgáltatott keresztség érvényessége 
felől. Eszetekbe jutna valaha ezen kétely megoldása végett 
a világi bírósághoz folyamodni ? Képzeljétek, hogy kétely-
tek támadna valamely bizonyos alkalommal nyert feloldo-
zásról ; valljon a rendőrfőnökhez vagy államminiszterhez 
folyamodnátok hasonló esetben ? Ez volna a legnevetségesebb 
eljárás ; mert itt oly igazságokról van szó, melyeket csak a 
kinyilatkoztatás által ismerhetünk meg. A kinyilatkoztatás 



letéteménye pedig egyesegyedül az egyházra van bízva ; a 
szentségekre vonatkozó hatalom tehát egyedül csak az egy-
házat illetheti meg. De ha a szentségek kiszolgáltatása s az 
azokból eredő kételyek feloldása egyedül az egyházat illet-
heti meg, minő alapon akarjátok tőle egyedül a házasságot 
elrabolni ? Nem oly szentség-e ez is, mint bármelyik ? 

A házasság azonban nem pusztán szentségnek, hanem 
az apostol által ,nagy' szentségnek is neveztetik. Mély titku 
s nagyszerű eredményeiben rettenetes szentség. „A házas-
ság két szerető szivet nem csak egyesit, hanem ezen szere-
tetet különös magasztosságra is emeli; mennyeivé, istenivé, 
élő kinyomatává s egyenesen részesévé teszi azon szeretet-
nek, melylyel az Isten egyszülött fia szereti jegyesét, kit 
vérével jegyezett el önmagának. A házasság a malaszt je-
lévé s hatalmas eszközévé emeltetett, mely a lelket megszen-
teli s a lelki erőket erényes s az örök életre érdemes cselek-
vényekre megerősiti. Czélja nem csupán az emberi nem egy-
szerű tovább plántálása a földön, hanem Isten gyermekeinek 
megsokasitása az egyházban, megsokasitása Isten neve di-
csőitőinek a mennyben. A férj és nő, kik házasságra lépnek, 
nem csupán két egyszerű szerződő fél, hanem egy isteni ti-
tok kettős kiszolgáltatói, egy mennyei szentség két megszen-
telt szolgái. A házasság teher, de nem mint ama régi, mely 
lenyomott és a földre vont, hanem uj teher, mint a szárny, 
mely a testeket magasba, a mennyei tá jak felé képes emelni. 
Thorus immaculatus : választása dicséretre méltó. Ki a szü-
zet házastársul veszi, jót cselekszik. (Kor. I. 7, 38.) Még a 
nötlenség követői, a szemérmes szüzek, a mocsoktalan ha-
jadonok is tisztelettel adóznak neki, s tiszteletük jeléül le-
hajt ják előtte zöldelő pálmaikat." Gondoljátok meg most 
már, valljon oda lehet-e vetni a házasságot azoknak, kik 
mindezen magasztos titokból semmitsem értenek s kik bi-
zonyos jogtudósokkal, minden kinyilatkoztatás iránti gyű-
löletükben a polgári házasságért rajongnak s szeretnék, ha 
a kormányok ^csak ezt ismernék el érvényes házasságnak. 
Nem lehet elmondani, mennyi igazságtalanságot követnek 
el ez által. Föllázadnak Jézus Krisztus ellen, ki mint a ki-
nyilatkoztatott religio szerzője s mindenek Ura azt akará, 
hogy a hitvesek közt ne legyen szövetség, mely egyszermind 
szentség ne volna. A leggyaláza tosabb ágyasságot a közön-
ség szemében, mint becsületes és tisztességes viszonyt tün-
tetik föl. A keresztényeket félrevezetik, hogy e tekintetben 
roszabbak legyenek a fpogányoknál. Mert miután nálunk a 
házasság szentségi méltóságra még nem emeltetett, a termé-
szetes szerződés volt a törvényes házasság, mig nálunk a 
szentség lényege nélkül, miután Krisztus szentséggé emelte, 
nem egyéb, mint súlyos bün. Megtámadják az egyéni sza-
badságot, midőn azt követelik, hogy a házassági szövetség 
mindig nyilvános legyen, mialatt vannak esetek, midőn 
méltányos okokból az egyháznak titokban kell azt tartani. 
Megtámadják az egyház szabadságát s a társadalmat a leg-
veszedelmesebb zavarok örvényébe taszitják. Az anyaszent-
egyház, mely kétségbevonhatlan hatalommal bir a szentsé-
gek fölött, megalkotja törvényeit, megalapitja gyakorlatát, 
és a polgári házasság megdöntve azokat, uj törvényeket, uj 
gyakorlatot hoz be, melyeket a katholikus lelkismeret meg 
nem tarthat, miből lelkismeretfurdalás, félelem s nyugtalan-
ság származik. Ki a világ dolgaiban nem egészen járatlan 

s ismeri a szenvedélyek, különösen a szerelem hatalmát, 
könnyen felfoghatja, hogy a tárt kapu, melyet a polgári 
házasság valamely egyesülésnek nyit, mely bár magában 
bünős, de a törvény szemeiben becsületes, mennyi alkalmat 
nyújt ezer és ezer más bűnöknek. De miután a leghevesebb 
szenvedélyek egyszersmind a legmulékonyabbak, midőn ez 
első hév eltűnik s midőn a lelkismeret, mely minden polgári 
törvénynél erősebb, ezen botrányos együttélést kárhoztatja, 
a polgári házasság hamar felbontható lesz. Ha később azu-
tán eljő a pillanat, midőn szükséges lenne igazi házasságot 
kötni, akár a lelkismeret sugalmából, akár társadalmi te-
kintetekből, a törvény megtiltja ezt tenni. Akkor aztán 
megkezdődik a papok dühös üldözése, kik a lelkek üdvére 
való tekintetből a törvényt semmibe sem veszik, mely szem-
betünöleg igazságtalan levén törvény nem is lehet. Akkor 
azután megkezdődik a lelkismeret furdalása azoknál, kik 
jogaikat érvényesitni akarnák, de a törvényben legyőzhetlen 
akadályra találnak. A szivgyötrelem eltart egész a halálos 
ágyig, miután az eltévesztett életet az utolsó órában se lehet 
helyre hozni. A szerencsétlenek, kik a polgári házasságot 
kikiáltják, vagy nem tudják, mily súlyos igát vetnek a ke-
resztény népre, vagy kérlelhetlen s egészen uj faj tájú zsar-
nokok, kik nem elégedvén meg a test kinzésával, a lelkek 
hóhéraivá lesznek. Végre törvény által s elvileg a legnagyobb 
erkölcsi romlottságot idézik elő. Igaz, hogy a polgári törvé-
nyek, mint a tudósok megjegyzik, minden bünt nem akadá-
lyoztathatnak meg; de valljon fölállithatják-e, helyeselhe-
tik-e s szabadalom-levéllel elláthatjálc-e a bünt ? Egy pogány 
se merné ezt állitani. A mi újkori pogányaink azonban sok-
kal roszabbak a régieknél s határozottan harezra kelnek az 
isteni világossággal. Azok soha sem kötnek házasságot iste-
neik közbenjárása nélkül, mert a természet világának segé-
lyével megismerték, hogy ez az élet legünnepélyesebb cse-
lekménye. Ezek mellőzik az istenséget, s ugy kötik a házas-
ságot, mint az állatok ; megszentségtelenítik az atyát, meg-
gyalázzák az anyát, beszennyezik a gyermek bölcsőjét, 
megmérgezik a társadalmat az ő forrásában, a családban s 
egy jövőt készitenek, melyben a szülőknek pirulniok kell, 
ha gyermekeik szemeik közé tekintenek, s a gyermekeknek 
szégyelniök kell magukat, ha szülőikre gondolnak. S mind-
ezt a törvénynek kell megszentesiteni s ezen törvénynek 
még haladásnak, vivmánynak, boldogságnak kell lennie ? 
S valljon minő előnyöket várnak a polgári házasságtól ? 
Lássuk először a családokat. Engedjetek csak egyszer, nem 
Isten, hanem legalább az emberek előtt, valamely összeköt-
tetést tiszteletre vergődni, egy csábitó szenvedélyét fölfegy-
verezni vagy egy leány gyöngeségét legyőzetni, majd meg-
látjátok miként fogjátok családaitok becsületét megmenteni. 
Ezen törvény kihirdotése után, mint egy püspök könyek 
közt megjegyzi, egyházmegyéjében 2000-re rúgott az ágyas-
ságok száma. Mekkora volt számuk Francziaországban, 
következtetni lehet a házasságok számából, melyeket a sz. 
Ferenczről nevezett egylet törvényesíteni igyekezett, melyek 
néhány év alatt a 25,000-et fölülmúlták ! 

A főelőny azonban ezen intézményből a nőkre háram-
lik. Mi voltál, nő, mielőtt Jézus Krisztus a földre jött vala ? 
A pogányságban a legmegvetettebb lény valál, méltóság, 
tisztelet, azt lehet mondani személyiség nélkül. A férfiú 
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szeszélyei eszközének tekintett, akit tetszés szerint adni,ven-
ni, cserélni,eldobni,lábbal tapodni lehetett. Ha egy durva férj-
nek ugy tetszett, örökre elszakitott gyermekeidtől, vagy ki-
dobott a házból, vagy száműzött egy távol fekvő birtokára. 
Közületek az, kit a természet némi bájokkal fölékesitett, 
mindaddig, mig azok virágjokban voltak, kedvelt, szeretett 
rabnő volt ; de ha e bájok eltűntek, vagy egy másik kedvé-
ért megunt lőn, jogait nom érvényesithette s osztozott a 
közös sorsban. A bántalmazások, a naponkinti verések, a 
súlyos terhek, melyekre Ítéltettetek, a búteljes élet s a gyöt-
relmes halál, mely reátok várakozott, iszonyt gerjesztenek 
lelkünkben s történetüket nem egy iró rajzolta sötét, de 
élethű szinekkel napjainkban ; s aki ezeknek hinni nem 
akar, meggyőződhetik azon vad népek jelenkori történeté-
ből, kik még a halál árnyékában ülnek. S mit tett Jézus 
Krisztus, ki eljött, hogy a régi romokat tolépitse ? 0 ama 
megvetett állapotban találva felemelt, megnemesitett s azon 
álláspontra emelt benneteket, melyben jelenleg a müveit 
nemzetek kebelében vagytok s a házasság szentségének be-
hozatala által akarta, hogy ne legyetek többe rabszolgák, 
hanem a férj egyenjogú társai s anélkül, hogy azért a férfiú 
természetszerű felsöbbségét megszüntetné, oly méltóságra 
emelt benneteket, hogy vole mint egyenlő jogú felek, köl-
csönös szerződést köthessetek, és a titkok által, melyeket 
ezen szentség árnyékában elrejtett, fölszentelt benneteket a 
magasztos tisztre, hogy először az egyházat, azután a meny-
nyet benépesítsétek s megszüntetek mások piszkos vágyai-
nek eszközei lenni. 0 tanította a gyengéket tisztelni s épen 
gyengeségtek tarthat igényt nagyobb tiszteletre. A férfiú 
egy részének s kiegészítőjének nyilvánitott benneteket s 
kötelezte őt, hogy veletek ugy bánjon, mint önmagával. 
Ezen szentség által az egész családot megszentelte, az anya-
ság által a tisztelet uj czimével ruházott fel s a család ki-
rálynéjává tett benneteket. Meghagyta, hogy mindönki 
csak egy nőt vehessen hitvestársul és ez biztosította száma-
tokra a férj szeretetét, minden gondolata- s hajlamának kö-
zéppontjává tevén benneteket. 0 aztakará, hogy a házasság 
köteléke egész a sirig föloldhatlan legyen s ez biztosította 
számotokra a vele való együttlétet, állástok minden javai-
nak birtokát s gyermekeitek tartós szeretetét és tiszteletét. 
Midőn méltóságtok elismerve lőn, a polgári törvények szor-
gosabban gondoskodtak rólatok, különösen gondoskodtak 
azon esetről, ha netán a halál férjeteket elrabolja, gyerme-
keitek árvákká lesznek s javaitoktól megfosztattok. Mind-
azon, tán néha túlhajtott s hízelgő tiszteletnyilvánitások, 
melyeket a társadalomban arattok, ama dicskoszoru müvei, 
melylyel Jézus e szentségben fejeteket körtilövezé. Ha tehát 
mások az isteni Megváltónak örök üdvöket köszönik, ti 
neki köszönik még ideigvaló javaitokat is. De sok gonosz 
és istentelen ember irigyli tőletek ezen javakat s hogy ben-
neteket mint aljas rabnőket, újra lábaiknál lássanak, a pol-
gári házasság által a régi állapotba ismét visszataszítani s 
Jézus Krisztus átkával ideiglen is boldogtalanná akarnak 
tenni benneteket. S miként is lehetne ez másképen ? Szö-
vetséget köttök, melyet minden szenvedély felbonthat, mert 
nem Istentől köttetett ; elhagyatva, elárulva lesztek, sorso-
tok bizonytalansága előtt folyvást remegve lelkiismeretetek 
bensőjében, mely gyalázatotokat szüntelen szemetek elé 

fogja tartani, gyötörtetve, gyormokeitek iránti legszentebb 
érzelmeitekben megvettetve a halál után fogtok sohajtozni, 
hogy mentsen meg benneteket gyötrelmeitektől s mégis 
remegni fogtok közeledtére, félvén a birótól, ki várja jöttö-
töket. Nézzétek csak Angolországot, hol még a polgári há-
zasság nincs ugyan behozva (mert a protestánsok sem akar-
ják ezen nagyszerű cselekvényből a religiot kizárni), de a 
házasságok igen könnyen fölbonthatók ; itt a nő oly mélyen 
sülyedt s oly gonoszul s igazságtalanul bánnak vele, hogy 
az utóbbi időkben törvény után törvényt kellett alkotni, 
hogy a rendkivüli túlkapások megakadályoztassanak. S 
mégis a lapok telvék a legdurvább kegyetlenségekkel, me-
lyeket irányukban véghez visznek. 

Ezekből látható az igazi ok, moly miatt sokan annyira 
óhajtják a polgári házasság behozatalát. Nem történik ez 
jóhiszeműségből, mintha valami jónak tartanák ; mert ott, 
hol az egyház oly hangosan emeli föl szavát ellene, jóhisze-
műségnek nem lehet helye. Nem is a műveltség és haladás 
iránti szeretetből, mert ollcnkezöleg, a polgári házasság a 
barbarismus állapotába vezet vissza. Az egyedüli indok a 
Jézus Krisztus kinyilatkoztatása elleni düh, az egyház 
iránti ellenséges indulat s mindenekelőtt a piszkos szaba-
dosság dühös szerotete, moly minden útjában álló akadályt 
ledöntvo szeretne látni. Vessetek egy pillanatot ezen szony-
nyes intézmény védelmezőire s a többit tinmagatok is be 
fogjátok látni. 

2. De végre is, fogják mondani, a polgári házasság-
nem akadályozza, hogy, lia valakinek tetszik, a házasságot 
az egyház által is megáldathassa. Szép felelet. Kihirdetnek 
egy törvényt, mely szerint mindenki büntetlenül lophat s 
hozzá teszik : különben szabad a lopástól tartózkodni, ha 
valaki épen becsületes ember akar maradni. Az volna ínég 
hátra, hogy a jónak gyakorlata is megtiltassák ! Nem elég 
a bűnökből már az, hogy e törvény a fenn elsorolt bűnökre 
fölhatalmaz ? Nem elég, hogy Jézus Krisztus és az egyház 
jogait bitorolja ? Nem elég, hogy a városokat roszhirü há-
zakká változtatja? Az 1789. év elvei valóban bámulatosak ! 
Jótétemények, nem mintha az embereknek segélyt nyújtat-
nának, hanem mert uralmok alatt még meg van engedve 
rosznak nem lenni. 

Végül még kérdezhetné valaki, miként lehetne tehát 
e tekintetben az egyház és világi hatóság közt üdvös ösz-
hangzatot létesiteni, miután bizonyos, hogy a szentség ki-
szolgáltatása s a felette való Ítélet az egyház jogköréhez 
tartozik, másrészt a házasságnak sok oly polgári vonatko-
zása van, melyek az állam befolyása alá rendclondök ? Sem-
mi sem könnyebb, mint ez. Engedjétek az egyháznak a 
jogot meghatározhatni, mely föltételek alatt, mikor, mely 
korban és mi módon viondők véghez azon cselekmények, 
melyek Krisztus akarata szerint a szentséget megalapítják. 
Hagyjátok meg a jogot, az egyháznak megoldhatni azon 
kételyeket, melyek a házasság érvényessége vagy érvény-
telenségére vonatkozólag fölmerülhetnek. Szóval hagyjátok 
a szentséget az egyház közei közt, azután határozza meg 
az állam az ő polgári eredményeit. Hozzon ez törvényeket 
a házassági hozományt, örökösödést, a gyermekek polgári 
vonatkozásait illetőleg, e jogokat senki tőle elvenni nem 
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fogja. Ily módon az öszhangzat csakhamar helyreállittat-
hatik, a béke megköttetik, a mint történt ez utóbbi időkben 
nemcsak katholikus, hanem protestáns államokban is. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
LUBLIN. (A lublini egyházmegye administrátora a 

következő levelet intézte Muchachoff, Lengyelországban az 
idegen cultusok kormányi igazgatójához.) (Vége.) Azon 
őszinte hódolattal, melylyel ö felsége legmagasabb személye 
iránt viseltetem, élénken óhajtóm, hogy azon tiszteletre-
méltó férfiak, kikre tágas birodalma kormányzatát bizza, 
s kivált az, ki Lengyelországot kormányozza, komolyan 
fontolóra vennék azon indokokat, melyek egy 70 éves agg-
astyánt arra kényszeritettek, hogy ily végső kétségbeesett 
lépésre határozza el magát, s melyeknél fogva kész volt 
magát oly bonyodalmakba vetni, melyekre csak szoronga-
tott szivvel mer gondolni. 

Bár elhaló szavam, mielőtt az igazságos Biró Ítélő-
széke előtt baját elpanaszolandja, felhathatna a földi felség 
trónjáig, hogy elbeszélhetném hosszú sorát azon elnyoma-
tásnak, megpróbáltatásoknak s küzdelmeknek, melyekkel a 
püspöki teendők administrátiojára történt hivatásom óta 
viaskodnom kelle ! 

Hallgatással mellőzöm a clerus személyzetében és bir-
tokában eszközölt erőszakos változtatásokat ; nem szólok a 
hatóságok hasztalan és igazságtalan követeléseiről, melyek-
nek czélja az egyházmegyék kormányzóit arra kényszerí-
teni, hogy a papságot kánonellenes dolgokra hajlítsák ; el-
hallgatom azon méltatlan bánásmódot, melylyel a püspöki 
méltóság és tekintély illettetik, midőn az közönséges, alanti 
állású világi hivatalnokoknak van alárendelve ; mert hisz 
ez közös sorsa a romai katholikusoknak, hogy velők mint 
idegenekkel bánnak. Sokkal érzékenyebb, egészen engemet 
sújtó helyi bajokat kelle nekem elszenvednem, mig állomá-
somon, s mintegy a lő-réson állottam. Ezek a görög-ogye-
sültekkeli vitaügyekből származtak. 

Az ilyen görög-egyesültekkeli vitaügyekben, melyeket 
rendesen a fanatismusig buzgó orthodox kerületi főnökök 
proselytismusa szított vagy felsőbb parancsok következté-
ben támasztott, s melyekot a hatóságok mindenkor helye-
seltek, anélkül, hogy a vádakat meghallgatták volna, volt 
nekem a legnehezebb dolgom. Ilyenkor ugyanis mindig azt 
követelték tőlem, hogy a legigazságtalanabban büntessem 
meg mindenkor alárendeltjeimet, az ártatlan s csak köte-
lességöket teljesítő latin papokat. Ha szavamat érvényesi-
siteni akartam s az ártatlannak védelmére keltem, — elég-
tétel soha nem szolgáltattatott. Ezen ügyek azok, melyek 
következtében minduntalan követelték tőlem, hogy a leg-
érdemteljesebb egyháziakat mozdítsam el javadalmaiktól. 
S mennyit kelle szenvednem a görög papoktól, kik a ható-
ságok pártfogása alatt kényök-lcedvök szerint szakították 
el hiveinket lelkészeiktől, nemcsak egyenkint, hanem csa-
ládostul, s tömegesen kényszeritvén azokat saját juris-
dictiojuk alá ! Orvül azt hozták föl, hogy e családok a szent 
szék előleges engedélye nélkül pártoltak el a görög- egyesült 
rítustól ; jóllehet azok a latin szertartású egyházban ke-

reszteltettek s egész életük folytán annak szentségeivel 
éltek. 

Elhallgathatom-e, hogy a legszigorúbb büntetések 
alatt meg van tiltva a latin-szertartásu papoknak valamely 
szentséget kiszolgáltatni olyannak, kit a görög-egyesültek 
rítus-változtatásról vádolnak ? s hogy szigorúan meg van 
hagyva, miszerint a latin papok ne merjenek a bűnbánat 
szentségéhez fogadni senkit, aki magát irott igazolvány ál-
tal nem legitimálja ? 

Emelheti-e oz a kormány iránti tiszteletet, midőn az, 
ahelyett, hogy részrehajlatlan igazsággal őrködnék minden 
alattvalói felett s igy azok jólétét és biztosságát eszközölni 
iparkodnék : a sekrestye, gyóntatószék, ampullák és asper-
soriumokkal foglalkozik s a cultus ügyekbe ily önkényüleg 
s egész a legapróbb dolgokra kiterjeszkedik ? Meg van pa-
rancsolva az is, hogy a latin és görög szertartásuak közötti 
házasságokból született gyermekek, kivétel nélkül a görög 
szertartás szerint kereszteltessenek s abban neveltessenek, 
még lia a szülék azt határozottan elloneznék is. Ennek 
sértő igazságtalanságát belátva nemcsak a latin, de még a 
görög szertartásuak is (minthogy eddig az 1720. tartott 
zamosci zsinatnak a romai szent szék által is megállapított 
szabálya volt gyakorlatban) sokan a kormányi rendelet 
által megfélemlítve hozzám fordultak, hogy mi teendők le-
gyenek ? Mi természetesebb, mint, hogy én, hacsak főpász-
tori kötelességem ellon véteni nem akartam, a kánonokkal 
s eddigi szokással egybehangzó utasításokat adtam. Egy 
ily feleletem a hatóságoknak tudomására esvén azonnal 
megidéztettem, szigorú feleletre vonatván, s arról vádoltat-
ván, hogy törekvésem oda van irányozva, miszerint a pap-
ságban kormányellemes szellemet ápoljak. 

Magas kormány ! az igazság nevében felszólítlak légy 
őszintébb és egyenesebb követeléseidben s ne kívánj soha 
két egymással ellenkező dolgokat alattvalóidtól ; mert ha 
azt akarod, hogy a kath. pap vagy püspök ugy szolgálja 
vallását nem amint az azt tőle követeli, hanem amint azt te 
parancsolod : akkor voltaképen azt akarod, hogy ne legyen 
egy vallás sem, hanem hogy mindannyi a te akaratodat 
tekintse szabályul s rendeleteidnek vakon hódoljon. 

Jogodban áll alattvalóidtól a rendeleteid iránti enge-
delmességet, készséget, azon tiszteletbentartását követelni ; 
de soha se feledd azon legfelsőbb tekintélyt, melytől a tied 
is eredetét veszi ; s ne hagyd magadat tévútra vezettetni 
azon ingatag vélemény által, hogy a legfőbb földi hatalom 
anyagi erőnek köszöni fensőségét ; mert ezen erő tünékeny 
s változó a mint azt napjainkban nem egy példája bizonyítja. 
Tartsd tehát tiszteletben a vallást és becsüld meg azokat, 
kik azt tanítják ; mert a te hatalmadat és biztosságodat s 
egyúttal alattvalóid jóllétét védik, midőn a kinyilatkoztatott 
hit szerint tanítják „non est potestas nisi a Deo." 

Igaz, hogy az 1847 marcz. 12/24-én kibocsátott tör-
vénykönyv második része többrondü a vallás érdekére vo-
natkozó rendetoleteket tartalmaz ; melyek oly szabatosan 
fogalmazvák, hogy azt vélnők, miszerint nem is világi feje-
delem, hanem valamely egyházi gyülekezet által alkottat-
tak. De e törvény csak a görög-orosz vagyis orthodox vallás 
javára alkalmaztatik ; mig a romai katholikus, mely Len-
gyelország legrégibb és legbecsesebb örökségét képezi, a kor-



mányközegek álnok önkényének van martalékul vetve s 
legtöbbnyire az elnyomatás és üldözés tárgya. Egyébiránt 
már o törvény egynémely czikkelyeiben, nevezetesen a 194. 
195. 199. 200. stb. le van téve alapja azon elveknek, melyek 
egy katholikus pap kötelmeivel összegyoztethetlenek. S ezek 
nyomán kényszeritettem én azon megaláztatást tűrni, hogy 
a lublini fenyitö biróság elé idéztettem azon állítólagos vét-
ség miatt, hogy a zbuezyní lelkész ellen hozott bírói ítéletet 
végre nem hajtottam, jóllehet sem az illető lelkész sem én 
semmiféle törvénytelenséget el nem követtünk. Az említett 
lelkész ugyanis megkeresztelt ugyan ogy orthodox anyától 
született gyermeket, de melyet hozzá a romai katholikus 
atya maga hozott s melynek megkeresztelését annál sürge-
tőbben kérte, minthogy a gyermek élcto miatt komolyan 
aggódott. Az ily esetben pedig nemcsak a katholika vallás, 
hanem az összes keresztényeké is, mint látszik egyedül az 
orthodoxok kivételével parancsolja, hogy bármely világi 
egyén is keresztelje meg az illetőt, nehogy annak üdveért az 
Isten előtt súlyos felelősség érje. 

Nekem kellett volna-e, ki az egyház ezen mindenkori 
eljárását ismerem, megbüntetnem azon lelkismerctes papot, 
ki ellenkezőleg a világi törvénynyel, mely 6 havi várakozást 
parancsol, nem habozott keresztényi kötelességét luven 
teljesíteni ? ! 

Ezen a vallás- és papságnak országunkbani helyzetére 
vonatkozó rövid előadás ugy hiszem minden őszinte egye-
neslelkü s felvilágosodott szellemü embert s ennélfogva 
excádat is meg fogja győzni arról, hogy pásztori helyzetem 
nehéz és igen veszélyes volt, miután folyvásti két egymás 
közt semmíkép ki nem egj eztethető kötelmi parancsok kö • 
zött állottam. A kormány feltétlen engedelmességet követelt 
tőlem parancsai iránt, melyre nemcsak erkölcsi de anyagi 
erőszakkal is kényszeritett, a milyennek fájdalom már oly 
sokan áldozatul estek. Más részről nem volt szabad megfe-
ledkeznem arról, mit a hit s lelkismeretem parancsol, s hogy 
az emberi és isteni törvény összeütközése esetében, inkább 
kell engedelmeskedni az örök birónak, semmint a mulandó 
földi tekintélynek. Isten kegyelméből ez utolsót választván 
inkább viseletem zsinórmértékéül ünnepélyesen kijelentem 
előtted magas kormány ! hogy korántsem viseltetem tisz-
teletlenséggel tekintélye iránt, sem azt megingatni nem 
szándékom. Ellenkezőleg hived vagyok s maradok ha az 
Isten rásegit. De legyen szabad egyúttal követnem vallásom 
szent parancsait is s kath. egyházam alaptörvényeit, mely-
nek kebelében születtem s melyben éltem fogytáig állhata-
tosan meg is akarok maradni. S o s n o w s k i K . a lublini 
egyházmegye administrátora. 

IRODALOM. 
„Grundriss der Einleitung in das Neue Testament von dr. 
Joseph L a n g e n , ord. Professor der katholischen Theologie 
an der Universität zu Bonn. Freiburg (im Breisgau), Her-

der'sche Verlags-handlung. 1868." 

(Folyt.) 

E pont több szakaszból áll, melyeknek czimei a kö-
vetkezők : 

1) Az újszövetségi könyvek eredeti nyelve, melyen 

azok szervoztottek. — Itt mondatik cl, hogy c könyvek ere-
detileg görög nyelven Írattak, mint mely az apostolok idejé-
ben leginkább el volt terjedve ; a szóképzésben azonban és 
fogalomszerkezetben a zsidóhoz igen közelitett. Közönsége-
sen hellonszerünek nevezik ezen irmodort, melyet az akkori 
zsidó irók, többi között az olhirhedett történetíró Flavius 
József is használt. Egyedül sz. Máté evangeliuma volt irva 
zsidóul; de ez is csak görög nyelven jutott el hozzánk. 2) 
Az újszövetségi szöveg külalakjának története. 3) Az újszö-
vetségi szentkönyvek áthagyományozási, átültetési módjá-
nak története. 4) A görög kéziratok. 5) Előre bocsátván sz., 
hogy a kereszténységnek idegen népek közötti elterjedésé-
nél, a szentírás más nyelvekre való átfordításának szüksége 
mindinkább érezhetőbbé vált, szól a legrégibb fordításokról. 
Nevezetesen a) a szó-és értelemhüségo miatt „Peschitó"-nak 
nevezett syr forditásról, mely már a második században lé-
tezett b) a régi latin (Vulgata) forditásról, mely később sz. 
Jeromos által, Damasus pápa megbízása folytán, kijavít-
tatva a trienti zsinat által is, valódinak és hitelesnek ismer-
tetett el c) egyéb régi fordításokról. 6) A szontirási szöveg-
nyomatott kiadásai. 7) Az ujabb fordítások. 8) Az újszövet-
ségi szövegnek, magának története. 

Kapcsolatban a harmadik főponttal — 203—208. la-
pokon — utalva azokat, kiket közelebbről érdekel, rája, 
moly az újszövetségi kánont képező iratok hittani, isteni 
jellegéről értekezik, legyen szabad az ott tárgyaltak álta-
lanos bemutatásául a jelentősebb kérdések egymásutánját 
elmondanunk. — Ezzel, ugy hiszszük, bármily rövidek 
akarunk is lenni, adósok nem maradhatunk. 

' Mellőzve ennélfogva a részletezést, ime az o helyütt 
szőnyegre hozott főtárgyak sora igen jól egymást fölváltva : 

1) Az újszövetségi sz. könyveket magilleti az isteni 
sugallat (ihletés). 2) A kath. kor. egyház tana a szentírás 
ezen isteni jellegéről. 3) A sugallatnak, moly az egyházban 
mindenkor elismertetett, fogalma közelebbről meghatároz-
tatik. 

Végezetre taglalgatja tehát Langen az isteni ihletést, 
melyen, mint alapon, a szent könyvekben foglalt kathol. 
hit- és erkölcstanok igazságöszloto rendületlonül nyugszik, 
jóllehet a szent iratok hitelességét és egyszersmind a ben-
nök foglaltak történeti igazságát e mellett tudományos 
okok nyomán is szorosabban be lehet bizonyítani, mint 
bármely más az ó- vagy újkor iratáét. — Sz. előadja a 
különféle nézeteket, melyek az ihletésre nézve fölmerültek 
és mintegy azzal foglalkoztak. — A mi itt mondatik, azt 
az érdekes könyvtár részéből közölni rendén levőnek 
véljük, kiváltképen azért, mort o kérdés, mely oly fon-
tos és jelentőségteljes, manap is többször szóba kerül. 

Ide írjuk tehát, mit a t. szerzőnél a 203 lapon olvas-
hatni, egész terjedelmében a következőkben : 

„Die Lehre von der Inspiration ist in den neutesta-
mentlichen Schriften nicht enthalten, in so weit sie sich auf 
diese selbst bezieht. Wonn in ihnen an manchen Stellon von 
Inspiration gesprochen wird, wenn 2. Tim. 3, 16. sogar von 
einer vyçarp)) tfeoTtvavOTog" dio Rode ist, so wird damit auf 
den alttestamentlichen Kanon hingewiesen. Nur durch einen 
Beweis ,per analogiam' kann man der Lehre von der Inspi-
ration der neutestamontlichen Schriften der alttestamcntli-



chen Schriften eine biblische Grundlage geben. Wenn näm-
lich die Schriften der altestamentlichen Offenbarungs-Organe 
inspirirt waren, dann lässt sich dasselbe auch für die des 
N. T. annehmen. Ferner wird durch die Aussprüche des 
Heilandes und auch durch die Aeusserungen, welche seine 
ersten Gesandten über sich selbst thun, für sie die Gabe der 
Unfehlbarkeit bei der Verbreitung des Glaubens in Anspruch 
genommen. (Uber die göttliche Sendung der Apostel und 
ihrer Gehülfen vgl. Matth. 10, 20. Luc. 24, 49. Joan. 14,16. 
Apoc. 22,18. Ap. Csel. 2, 16 ; 1. Kor. 2, 10 ; Eplios. 3, 5 ; 4, 
11 ; 1. Pét. 1, 12. . . .) Ob sie nun mündlich oder schriftlich 
diesen Berufe nachkamen, die Autorität ihrer Aussagen 
musste dieselbe bleiben." 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— L i p o v n i c z k y István nváradi püspök ö misága 

f. évi april 20-án praeconisaltatott per breve apostolicum. 
A consecratio május 23-án, az ünnepélyes beigtatás junius 
8-án fog történni. 

— H o r v á t h Döme kecskeméti képviselő fölszólítása 
következtében mult vasárnap körülbelül 50 kath. képvise-
lővel értekezlet tartatott a kath. autonómia ügyében. Ki-
mondatott, hogy ezen ügyet nem szándék az országgyűlés 
elé vinni, csak sürgetőleg akarnak hatni a főpapságra, hogy 
az autonómia égető kérdése valahára óhajtott megoldást 
nyerjen. Az értekezlet teendőjét három pontba foglalta : 
a) menesztessék küldöttség a herczegprimáshoz, mely föl-
világositást kérne ö herczegségétől az autonómia kérdésé-
nek jelen stádiumáról és fölkérje mindannak sürgős eszköz-
lésére, a mi által a kath. autonómia érvényre emelhető; 
b) a kath. képviselők gyakoroljanak befolyást arra, hogy 
vagy ők magok választassanak meg a kath. nagygyüleke-
zetekbe vagy más buzgó, ügyszerető s eszélyesen szabad-
elvű kath. férfiak megválasztását segítsék elő ; c) válasz-
tassék állandó bizottság, moly kapcsolatul és közvetítőül 
szolgáljon egyrészt a kath. képviselők és a főpapság, más-
részt a cultusminiszterium és a kath. képviselők közt, és 
mely egyszersmind figyelemmel kisérje a kath. autonómia 
összes mozzanatait. Az első pont elfogadtatott, a második 
és harmadiknak megvitatása jövő vasárnapra halasztatott 

— A kereszténység által ajánlott alázatossággal hom-
lokegyenest ellenkezik, mondják a majmozók, a mit a szent 
irás tanít, hogy az ember Isten képére teremtetett, ez büsz-
kévé, fölfuvalkodottá teszi az embert ; az alázatosságra 
sokkal hajlandóbb, ha tudja alacsony származását, tudni-
illik, hogy állatból fejlődött ki, és igy a kereszténység 
szellemével Darwin theoriája jobban megegyez, mint Mózes 
meséje. Persze kedvesebb volna, lia a religio az alázatosság 
helyett az állatiságot ajánlgatná. 

— Fessier, sz.-pölteni püspök mint a zsinat főtitkára 
annak tartama alatt a szent atya rendelkezése folytán a 
vaticanban fog lakni. 

— Az olasz kamara azon törvénye ellen, mely szerint 
a papnövendékek is katonakötelezettek, a turini püspökség 
tiltakozik. Az egyik püspökhez irt levelében a szent atya 
is kárhoztat ja ezen ujabb merényletet az egyház ellen. 

— A Milanóban megjelenő „II liberó Pensatore" (a 
szabad gondolkodó) hasábjain e napokban a következő 
czimii czikkek voltak olvashatók : „a katholikusok istené-
nek gyalázatossága" és „még valami a katholikusok gonosz 
istenéről". A genuai „Dovere", Mazzini lapja pedig kalá-
szatot közöl a bibliából azon szeszélyes és vad istenről, ki 
mindent azért teremtett, hogy kínozhassa és rombolhassa; 
mennyei zsarnok, állhatatlan, következetlen isten, ki csak 
szomorúvá teszi a földi létet. — Machiavelli maga is mondá, 
hogy valamely ország romlásának nincs biztosabb jele, mint 
ha Istennek tisztelete elveszti becsét. 

— Az Augsb. Pz. szerént a szentatyának nyújtott 
ajándékok közt több kehely is van ; egyik tiszta arany, 
mely Bécsből érkezett, és melyet ő szentsége az aranymise 
alkalmával használt is ; igen értékes az is, melyet a romai 
senatus ajánlott föl ; mellkereszt három küldetett, melyek 
közt azonban legszebbnek, legizletesbnek és legértékesbnek 
mondja a Magyorországból küldöttet. 

P á l y á z a t i h i rde tés . A m. kir. kath. egyetem hittani 
kara az Istenben boldogult H o r v á t h József kalocsai ka-
nonok alapítványából 500 frttal jutalmazandó következő 
pályakérdést — melyre ez idei april 10-ig mint határnapig 
egy dolgozat sem érkezett — újból kitűzi. 

„Határoztassék meg az iskola föladata, és bizonyit-
tassék be döntlietlen érvekkel a kath. egyháznak isteni, a 
szülőknek természeti joga az oktatásra s nevelésre ; és ezen 
alapon fejtessék ki egy részről azon jogi viszony, melyben 
az egyház isteni küldetésénél fogva általában, különösen 
pedig hazánkban az alapításokból eredett, és 800 évi tör-
vényes gyakorlat által szentesitett jogát is tekintve az is-
kolához áll ; más részről derittessék föl az egyház ilynemű 
befolyásának üdvös volta, szemben azon következményekkel, 
melyek az iskolának az állam kezébe való teljes átadásából 
okvetlenül származnak." 

A pályadolgozatok beküldésének határnapja, melyen 
tul senkinek munkája el nem fogadtatik, 1870-ki april 30-a. 
Minden pályázó munkáját idegen kézzel és tisztán irva, lap-
számozva és fűzve, név nélkül tartozik a hittudományi kar 
jövő évi dékánjához bérmentesen beküldeni. A pályamunka 
jelmondata a szerző nevét rejtő lepecsételt borítékon is ki-
teendő. 

Kelt Pesten, 1869 évi májushó 5-én. 
Laubhaimer Ferencz 

a hittani kar e. i. dékánja. 

Meghivás . A Szent-István-Társulat f. évi május 11-én, 
Pesten, a központi papnöveldében, délelőtti 9 órakor tartandó 
XVIII . rendes közgyűlésére a társulat t. cz. tagjai tiszte-
lettel meghivatnak. A közgyűlést reggeli 8 órakor az egye-
temi templomban tartandó isteni tisztelet fogja megelőzni. 
Pest, 1869 május 1. 

A z e l n ö k s é g . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott, Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiaca és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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RELIGIO. 
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Pesten, május 12-én. I. Félév. 1869. 

TARTALOM: Találgatás. — Az oktatás világiasi-
tása. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Találgatás. 
Csendben, minden zaj nélkül működni és a leg-

nagyobb müveket is komolyan, minden előleges 
kérkedés nélkül előkészíteni, egyik sajátsága az 
egyháznak. 

Századunknak egyik készülődő legnagyobb 
eseménye, a zsinat, illetékes helyekről alig említte-
tik ; egyes, elszórtan fölmerülő tettek jelzik csak itt-
ott, hogy él az eszme, foly a reá vonatkozó munka. 
Élénkebben a pápa által engedélyezett bucsu fokozta 
a figyelmet ; különben csak egyik vagy másik lapban 
fordul elő valami vonatkozás az egyház e heroicus 
gyógyszerére, a legkülönbözőbb irányban. Egyik 
nem szeretné, ha a pápa csalhatatlansága emeltetnék 
általa dogmaerőre ; a másik regéli, hogy a pápa világi 
fejedelmisége is a hitczikkek közé fog soroltatni ; a 
harmadik véli, miszerint a Syllabus a zsinatilag 
egybegyűlt összes egyház által elfogadtatván, a ci-
vilisatio minden vivmánya kárhoztattatni fog; ismét 
egy másik azon nézetben van, mintha a zsinat a 
roppant állandó hadsereg megszüntetésére emelné 
hatalmas szavát a fejedelmek előtt, és az ezek vagy 
a nemzetek közt netán kitörő bajos ügyek elintézé-
sére békebiróság szervezését fogná ajánlani, ennek 
létesitésére közremunkálását fölajánlani. 

Legtömörültebb érdekeltséget a zsinat iránt 
még a francziáknál lehet észlelni, kik mind a tör-
vényhozó testületben, mind lapjaikben még legtöbbet 
foglalkoznak a nagyhorderejű gyülekezettel. 

Ollivier Emil ismételve interpellálta Barochet 
a concilium iránt. Paris ifjú követének ezen szí-
vóssága, mondja a „Monde", annálinkább meglepő, 
mivel nem látszik, hogy igen tökélesitette volna 
magát az egyházi jog tanulmányozásában azóta, 
hogy a törvényhozó testület előtt föltárta theologiai 
képzettségét. Azt igen nehéz megmondani, minő val-
láshoz tartozik Ollivier ; Baroche igen találólag felelt 
neki. Ollivier interpellatiojában bizonyos insolentia 

volt. Kérdezte : ha valljon föl lesznek-e jogositva a 
franczia püspökök szabadon menni a conciliumra? 
A kérdés helytelennek, Ízetlennek tartatott, mivel 
Baroche már felelt reá, de azért ismételte ünnepélyes 
állitását, hogy a kormány erre nézve teljes szabad-
ságot enged a püspököknek. Nem volt elég, Ollivier 
tovább kérdezé: fognak-e a, püspökök előleges érte-
kezést tartani a kormáijjfiíyal ? Ollivier óhajtaná, 
hogy a püspököknek a kormány instructiot adna, 
melyen túl vagy ellen tenniök tilos leendne. Baroche 
elég bölcsen kinyilatkoztatta, hogy a püspököknek 
zsinórmértékül csakis lelkiismeretük szolgáland. 
Emilkének ez sem tetszett, mintha most is a 16-dik 
században élnénk, fölemiitette az akkori fejedelme-
ket, kik sokban korlátozni akarták a trienti zsinatot, 
és azokat állitá föl utánzandó példányul; miben 
vanyi okosság van, mintha napjainkban a Meío-
vingiak vagy Agamemnon politikáját ajánlauá min-
tául. 

A fejedelmeket a reformatio mind elszéditette, 
anélkül, hogy mindannyit elszakadásra is csábitotta 
volna A franczia király katholikus maradván, a 
trienti zsinat határozataira nyomást akart gyakorolni 
és az egyház szabadságával ki nem egyeztethető 
követelményekkel lépett föl. Ennek következtében a 
zsinat több kérdés eldöntését elhalasztotta. Akkor 
az egyház még bensőbben függött össze a polgári 
társadalommal ; a vegyes ügyek tehát nagyobb szá-
múak és tán horderejűek is voltak, s azért a fejedel-
mek képviselőik által résztvettek a zsinatban ; sőt 
egy része a püspököknek is hivebb volt a fejedel-
mekhez mint a pápához. 

Most minden megváltozott, és alig lehet képzelni, 
mit müveinének a fejedelmek a zsinaton ! Ha mind-
járt a legmélyebb értelemben vennék is föl a kath. 
czimet, akkor is nekik a pápával kellene érintkez-
niök, nem pedig a conciliummal. Ollivier a kormány 
közbejöttét követeli a zsinaton, de minő illetékessége 
lehet a kormánynak a theologia terén ? Baroche nem 
is tudott egyebet felelni, mint hogy a kormány ta-
nulmányozza a kérdést, és nem szükséges, hogy már 
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most közvetlenül határozza el, mit lesz hat hónap társadalom javára, A mi az organicus czikkelyeket 
múlva teendő'. Meglehet, hogy a miniszter csak illeti, azoknak semmi közük sincs a concordatumhoz ; 
enyelgett Ollivierrel, és bevárja a concilium végét, a azok tulajdonképen civil rendszabályok kisebb vagy 
mikor aztán mindennemű fölvilágositással szolgá- nagyobb mértékben végrehajtva. Kinek tetszik, bá-
land. Francziaország és a szent szék közötti viszo- múlja az 1682-ki declaratiot; az „Etendard" szerint 
nyokat a concordatum szabályozza, és a zsinat sem a gallicanismus nem egyéb, mint 14. Lajos államá-
fog ezen változtatni. Mikép állithatja tehát Ollivier, nak vallása ; nagyon is igaz, de mióta lettek az 
hogy a conciliumból való elmaradása a kormány- „Etendard" democratái oly tanulékony tanitványai 
nak annyi, mint megszakitani az egyház és az állani a nagy királynak? 
közti viszonyt és eltörülni a concordatumot? Mikép Leibnitz és Bossuet irodalmi közlekedésben 
forgattathatnék föl a Francziaország és a szent szék voltak a németországi prot. egyházaknak egyesitésére 
közt 1800-ben kötött szerződés egy harmadik, vagy nézve a katholicisrnussal. Az idevágó érdekes okmá-
a szerződő feleknek csak egyike által ? nyokat Foucher de Carreil adta ki Leibnitz összes 

A zsinat után, mondá Baroche, Francziaország müvei közt. Ezekből kitűnik, hogy Bossuet a gallicán 
jogai teljesek leendnek. Ki kételkedett ezen? Es adja egyházhoz akarta csatolni a protestánsokat, mi nem 
az ég, hogy jól használja legbecsesb jogát, azon jo- is szült nehézséget sem Leibnitznél, sem a prot. feje-
got, hogy alkalmazhassa magát a zsinat szándékai- delmeknél. A pápa egy kath. püspököt bizott meg, 
hoz, és törvényeiben, intézményeiben legyen keresz- hogy figyelemmel kisérje a vállalatot, melyet azon-
tényiebb. Favre G yula, ép oly kitűnő canonista mint ban a franczia kormány meghiúsított cselszövényei 
Ollivier, fölfogta ennek eszméjét és fölkiáltott: el által. Leibnitz sürgetvén a feleletet ezen kérdésre : 
kell választani az államot az egyháztól. Ezen libe- Hol van az egyházban a legfőbb tekintély? Bossuet 
ralis követnek szemeiben is az egyház és állam közti határozatlanul mintegy kitérőleg felelt, s azért 
egység okvetlenül megkivánja, hogy az állam kép- Leibnitz mondá : Ha önöknél nincs biztosabb tekin-
viselve legyen a zsinaton! Azonban ezt inkább töké- tély mint nálunk, minő érdekünk lehetne azt változ-
lçtes desunionak volnánk hajlandók mondani, mint- tatni? Ezen kísérletek kétségkívül politikai és nem 
hogy semmi sem ellenkezik a barátsággal annyira, dogmatikai okokon szenvedtek hajótörést. Ugy lát-
mint ha erőszak gyakoroltatik a barátra. Ha a feje- szik nem a pápaság az, mitől a protestánsok vissza-
delmek a trienti zsinaton képviseltették magokat, ijedtek, sőt a felé érezték magokat vonzatni. Leib-
ezt talán inkább mint ellenségek, nem pedig mint nitznél a politikai irány mindig katholikus volt, 
szövetségesek tevék, az egyház pedig tűrte nagyobb Bossuetnél ellenben megmaradt gallicán. Leibnitz-
rosz elhárítása végett. nek XI. Incze fölött mondott Ítélete igen fényes bi-

Az „Opinion nationale" azt véli. hogy a pápa zonyságot nyert a legújabb időben. Az angol és 
csalhatatlanságának mint dogmának kihirdetése egy németországi megtérések, melyek napjainkban meg-
ütéssel megsemmisitné a concordatumot, az organicus örvendeztetik az egyházat, a pápának mint az egy-
czikkeketés az 1682-i nyilatkozványt. Alig hihetjük, ház fejének nagysága által ébresztettek, és nyernek 
hogy több zavar férne valamely agyba, mint a lendületet. A protestánsok, kik bizonyosságot keres-
mennyit e néhány szó foglal magában. Először mert nek, kételyeiket, aggodalmaikat soha sem érzendik 
a concordatum már föltételezi a pápa csalhatatlan- lecsillapítva a kétséges josephinismus vagy gallicá-
ságát, mivel a pápa souverain a lelki dolgokban, és nismus által. 
mint ilyen követelheti a püspökök hódolatát. Továbbá A pápa csalhatatlansága nem puszta vélemény, 
csalhatlan joghatósági tényt gyakorolt az egyházban) hanem állandó, általános tény. 0 mint ilyen szól és 
reorganisálván a franczia egyházat számba sem véve cselekszik. Jézus Krisztus helytartójának nevezvén 
a canonokat. A gallicán egyház meggyilkoltatván a őt a fejedelmek és népek, egyszersmind elismerik 
forradalom alatt, másod izben a concordatum által csalhatatlanságát is. A trienti zsinaton többen a püs-
öletett meg. Ezt mindenki érezte. Es ha a restauratio pökök közül oly kifejezéseket akartak a határoza-
alatt a concordatum elégedetlenséget szült némely tokba igtatni, melyek kimondanák, hogy a gyüleke-
royalistánál, azt ezen oknak kell tulajdonítani. A zet képviseli az egész egyházat; azonban czélt nem 
concordatum szerint a pápa az egész egyház feje értek, a romai theologusok meghiusitották törekvé-
gyanánt tűnik föl és souverainitásából meriti mind- seiket. Ezen szó ugyanis, repraesentare, mely a jog 
azon hatalmat, mely szükséges a reá bizott vallási nyelvezetéből van véve, olyannak tartatott, mely 
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fölforgathatná az egyház szervezetét. A 16. század-
ban mindenütt a romai jog uralgott. A fejedelmek a 
caesarismus felé hajolva azon eszmét kai'olták föl, 
hogy ők repraesentánsai a népeknek ezeknek szava-
zata vagy megbízatása folytán. A repraesentationak 
vagy mandatumnak ily eszméje a népeknek vagy a 
sokaságnak tulajdonította a hatalom eredetét. 

Es valljon kitől kapják a püspökök az ő jog-
hatósági mandatumjokat ? A pápától-e vagy az ál-
dozároktól és a hivektől ? Hasonló analógiák a pol-
gári és a vallási rend között mindig hiányosak, mert 
a religio Istentől jön az absolut igazság vagyis a 
csalhatatlanság jellegével, mig az emberi törvények 
és szokások az emberi tekintély szüleményei, melyek 
az esetlegesség körében mozognak. A nemzeti kép-
viseletek sem voltak soha tökéletesek, és nem is lehet 
képzelni e tekintetben tökéletességet. Jogilag véve a 
püspökök nem képviselik az áldozárokat, ezek nem 
a hiveket. Az igazság fölülről jön az azt képviselő 
különféle tekintélyek által. A mi democratáink, nem 
értvén a vallási dolgokat, azt gondolják, hogy a püs-
pökök azon hatalmat akarják magoknak tulajdoní-
tani, melylyel a pápa bir. A pápa csalhatatlansága 
a püspököknek biztositéka. A vallási társadalom és 
az igazság, melyet az magában foglal, élők, tényle-
gesek. Az egyházban nincs provisorius kormányzat. 
A püspökök nem ülhetnek mindig együtt a conci-
liumban, ők különzött megyéikhez vannak kötve. 
Épen ezért is hiszik, hogy a pápa csalhatatlan. Elő 
fog-e ez most hozattatni vagy nem? nem tudjuk. 
Annyi bizonyos, hogy már a trienti zsinaton is ké-
szek lettek volna a püspökök kimondani a pápa 
csalhatatlanságát , de a fejedelmek idegenkedtek 
ettől, a püspökök pedig nem akarták őket magoktól 
még jobban elidegeniteni. Ne találgassunk sokat, 
hanem készitsük el akaratunkat mindannak készsé-
ges elfogadására, mit atyáink határozatandnak a 
gyűlésen, mely fölött Isten Lelke lebeg. 

(Vége köv.) 1—k. 

Az oktatás világiasitása. 

1. Az iijuság nevelése lényegében az államot illeti. 
2. A papok nem ismerik a családot. 
3. Még kevesbbé a szerzetesek és apáczák. 
4. A gyermekeket elidegenítik a családtól.*) 
Az 1789-iki elvek közt kiváló helyet foglal az oktatás 

világiasitása; s minthogy még nincs mindenki meggyőződve 
üdvös voltáról, szószólói a fenebbi szólamoknak szeretnének 
érvényt szerezni. Lássuk őket egyenként. 

*) Syllabus 45. 47. 48. prop. 

1. Az első szólam : Az ifjúság nevelése lényegében az 
államot illeti. De valljon igaz-e ez ? Oh a természet az ifjú-
ságot illetőleg nagyon elővigyázó vo lt. A gyermekeket nem 
bizta kalmárokra s ezerféle fontos ügyekkel foglalkozó ke-
zekre. Az ifjúság első képezése az atyák és anyák joga, ők 
adják a testi, ők nyújtják a lelki életet, a nevelést is. S ez 
igen szeretetteljes gondoskodás volt Isten részéről. Mert ki 
is gondoskodhatnék róluk lelkismeretesebben, kik kötelesek 
őket, mint saját énjök egy részét, kikben holtuk után tovább 
élni fognak, szeretni. Ok a legnagyobb kezességet képezik 
a gyermekek lelkismeretes nevelését illetőleg, miért is az 
első szólam nem csak ingadozó állitás, hanem mondhatnám 
szentségtörő merény az atyaság legszentebb jogai ellenében. 
Nem, egy kormánynak se lehet joga elvonni egy atyától sa-
ját énje egy részének nevelését. Senkinek se lehet joga kö-
telezni öt, hogy azon az uton vezesse gyermekét, melyen 
nektek tetszik. Örökre megmarad joga, mely szerént azt a 
tanitót választhatja, a ki neki tetszik, abba az iskolába 
küldheti, a melybe neki tetszik s aki ezen jogától őt meg 
fosztja, toroktátva hangoztassa bár a szabadság nevét, őlesz 
a legnagyobb zsarnok, melyet valaha csak ismert a világ. 

Mindenki meg fogja engedni, hogy az első nevelésnek 
két ága van. Egyik az úgynevezett tanitás, a kornak meg-
felelő fogalmak és ismereteknek megszerzése, a másik a lélek 
nevelése, t. i. a vallás és erkölcsi elvek kifejtése ; hogy ez 
utóbbi a lényegesebb mindenki be fogja látni. Mit tett most 
már e tekintetben a kereszténység, mely az emberek minden 
szükségeiről oly gondosan szorgoskodott. A nevelés ezen 
második részére vonatkozólag, meghatározta a módot és a 
személyeket. Jézus Krisztus nevelőkké tette az evangelium 
szolgáit, midőn igy szólt hozzájok : Menjetek és tanítsatok 
minden nemzeteket. Be is ismerték mindj árt a legelső ke-
resztény népek, hogy e második és legfontosabb részét a ne-
velésnek legiidvösebb leend egészen a papság kezére bizni. 
Miért is sok századon keresztül az ifjúság a püspökségek, 
plébániák és kolostorok árnyékában vonta meg magát s 
nyerte teljes kiképeztetését ; nem is jutott soha egy kor-
mánynak sem eszébe magát a nevelés ügyébe avatni ép ugy 
amint senkinek magán- és családi ügyeibe nem avatkozha-
tott. Mi, kik megszoktuk már a kormányokat a szabadság 
neve alatt legtitkosabb családi ügyeinkbe avatkozni, meg-
hajtjuk nyakunkat s tapsolunk, ha gyalázni halljuk gyer-
mekeink nevelőit, kiket bizalmunkkal megajándékoztunk. 
Azonban őseink, kik nem beszéltek annyit a szabadságról, 
nem tudtak volna eléggé csudálkozni, ha valaki atyai jogai-
kat megtámadni meri vala s elég bátorságuk lett volna az 
ily vakmerőket rendreutasítani. De hagyjuk a holtakat nyu-
godni s térjünk vissza az élőkhöz. 

Végre is mi rosz van abban, kérdezek, ha valamely 
kormány a nyilvános nevelésről gondoskodik és igy a magá-
nosoknak megkönnyiti a tanítást. Mi rosz van benne ? Sok és 
nagy. Először is, mi roszat fognátok abban találni, ha a kor-
mány javaitok igazgatását át akarná venni ? Nagy tehertől 
szabaditana meg benneteket. Épen nem ! Hogyan ? Ti rosz-
nak találjátok azt, hogy a kormány néhány garaskátokat 
kezébe vegye s azokkal sáfárkodjék, és nem roszaljátok azt, 
hogy gyermekeiteket, a ti véreiteket, tőletek függetlenül 
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képezze és vezesse? A rosz az atyaság megszentelt jogainak 
bitorlásában fekszik. 

Másik rosz az, hogv ugyanannak ki e hivatalt ma-
gáévá teszi, nincs hozzá küldetése, mint manap szoktuk 
mondani. En bizonyára nem vagyok az, ki a tekintély elvét 
megvetni akarom, főkép napjainkban ; még sem hiszem, 
hogy azért a zsarnokságot helyeselni szabad. A kormánynak 
(eltekintve itt az egyetemi neveléstől, melyről később még 
rövideden szólni fogok) megvannak mindazon jogai, melye-
ket czélja, tudnillik a társadalom földi jóléte követel, és e 
jogot tőle józanul elvitatni nem lehet; de szabad keze legyen-e 
a család- és vallásban is? Ha ezt magának tulajdonítaná, a 
polgári társaság első elemét, névszerint a családi életet sem-
misitné meg, s olyanba avatkoznék, a mihez mitsom ért és 
érteni nem is fog soha. És valóban a világi hatóság tulaj-
donithat-e komolyan valaha magának oly tekintélyt, hogy 
a kereszténységet és az erkölcsöt tanitsa ? Ki tette őt taní-
tóvá ? Ki adta neki a szükséges küldetést ? Nem valóságos 
visszahozása volna-e ez a pogányságnak, hol a császár egy-
szersmind főpap volt ? Mi több, fölléphetne-e tanítóul épen 
azok kizárásával, kik jogos küldetéssel birnak ? A katholika 
vallás szerint kik a nép született tanitói ? Nem világos-e te-
hát, hogy a zsenge kor nevelése, miután tulajdonképen er-
kölcsi és vallási, a természeti vallás-tanítóktól el nem vehető 
és elvenni nem is szabad ? Ezen igazság elvitatására vagy 
azt kellene kétségbe vonni, hogy az ifjúságot főkép az erény-
és vallásban kell kiképezni, vagy azt, hogy Jézus Krisztus 
a papságot annak oktatására rendelé. Az elsőt a pogányok 
sem tagadják, tanuja ennek Quintilian ; a másodikat még 
a protestánsok is elismerik, kik iskolákat leginkább lelki 
pásztoraiknál alapítanak. Tehát, a mint látjátok, valóban 
rejlik valami rosz az oktatás világiasitásában. 

De ez csak az oktatás könnyebbitésére szolgál ! Ne 
hagyjátok magatokat ezen felelet által félrevezettetni. Mert, 
ha az államiskolák szabadok volnának, ha a szülőknek ha-
talmában állana gyermokeiket tetszésök szerinti iskolába 
küldeni, ha ezek ép ugy, mint amazok közköltségen fizettet-
nének és tartatnának, ugy még mindig bitorlás és jogsértés 
forogna fenn, de nem volna az többé oly rendkívüli. Jogsér-
tés lenne, mert oly iskolák megnyitása, melyekben a vallás" 
oktatás nem azok kezében van, kiknek kezébe azt Jézus 
Krisztus tette, mindenkor alkalmul szolgálna a tévutrave-
zetés veszélyének ; csekélyebb volna annyiban, amennyiben 
azok, kik magukat tőle megóvni akarnák, legalább birná-
nak eszközzel ezt tehetni. De ha csupán csak világiasitott 
iskolákat akarunk, a többieket pedig elnyomjuk, akkor a 
kárt még gunynyal is tetézzük, mondván : Hisz csak azért 
van mindez, hogy az oktatás megk önnyittessék. Mit monda-
nál annak, ki a hust és főzeléket elvenné asztalodról s csak 
egy darab kenyeret hagyna ott számodra s azt modaná : ez 
csak azért van, hogy ebéded megkönnyittessék. Nem, azzal 
nem könnyitik meg a nevelést, ha arra kárhoztatnak ben-
nünket, hogy tisztátalan vizet igyunk, miután megfosztottak 
bennünket az egészéges viztől. 

Két ellenvetést tesznek itt nekünk az oktatási egyed-
áruság, vagy jobban mondva, a kereszténytelen nevelés vé-
dői. Az első ez : Ok épen nem zárják ki a vallást lyceumaik 
és iskoláikból, sőt a vallástanitókat is bebocsátják azokba. 

A másik igy hangzik : Végre is az államnak csak van joga 
azok kiképeztetése felett őrködni, kik a társadalomnak fog-
nak szolgálni. 

Bebocsátják a vallástanitókat. Először is ez nem min-
dig igaz ; tették ezt ugyan egyik vagy másik országban, de 
igen ritkán és csakis a katholikus alattvalók végtelen pana-
szai után, és sok országban még csak nyomára sem akadunk. 
Másodszor: Ti bebocsátjátok a vallástanitókat; de nem lát-
játok be, hogy azokat, kikre a hitoktatás bízatott, oly egyé-
nek nevezik ki, kik az arra fordítandó időt meghatározzák, 
öregbítik vagy kevesbítik és a felett őrködni tartoznak, 
mert érte az Urnák számot adni kötelesek. 

Végre ne beszéljünk a holdvilági életről, hanem a 
mienkéről. Ugyan mit is tettek ide vonatkozólag? Két fél 
órát hetenkint szigorún meghatároztak, mely alatt az úgy-
nevezett hitoktató, már egyéb foglalkozások által kifárasztott 
tanítványokkal, valamely vallásos tárgyon akadémiai felol-
vasás módja szerint keresztül megy. Ez megtörtént. Kérdem 
most már egész bizalommal azt, kinek csak egy kevés óva-
tossága van, ha ámbár szabadelvüsködő nézeteket táplál is : 
Hiszi ön komolyan, hogy ily uton is lehet a fiatal emberekbe 
igazi vallásismereteket önteni, ezeknek igazi szeretetét szi-
vökbe beoltani? Hogy ily módon lehet-e erkölcsös, becsüle-
tes ifjúságot képezni, mely képes magát az oly különböző 
és súlyos életviszonyokban kellőleg biztosnak találni ? Hogy 
nyer-e a társadalom, a család, becsületes, derék, vallásos 
polgárokat, kik a közjót szivökből szeretik ? Én nem aka-
rok egy értelmes emberen oly jogtalanságot elkövetni, hogy 
felőle ily balgatag meggyőződést tápláljak. Hitoktató kine-
vezése a mai collegiumoknál elegendő, hogy a katholikus 
népet elámítsuk; de a czél elérése tekintetéből kevesebb, 
mint semmi. 

A vallás, erkölcsösség, jámborság oly nehéz munka, 
hogy az igazán keresztény tanítóknak egész figyelmét és 
legkészségesebb törekvéseit igénybe veszi, s csak több évi 
oktatás, tanítás, gyakorlás és folytonos példák összmükö-
déséből eredhet annyira, hogy az ifjúság szellemét legben-
sőbben kiképezi és áthatja. A fölületesség kikerülése tekin-
tetéből, a tanulmányok, melyet az ifjú ember tesz, az isme-
reteknek, melyeket gyűjt, mindannyinak e czél elérésére 
kell szolgálnia. A ifjú történelmet tanul. Ebben mindenütt 
Isten kezét kell látnia, mely az emberi eseményeket vezérli. 
Majd a természet elemeiben oktatják. Szeretetteljes kézzel 
kell előtte ennek egy részét elfödni, más részét feltárni, hogy 
az ifjú, ki a természet alkotóját ismerni tanulja, félre ne 
vezettessék, hogy őt megértse. Foglalkozik a szabadmüvé-
szetekkel. Mily sok elővigyázat szükséges itt, hogy a szép 
iránti szeretet gondolatait és érzelmeit emelje, a nélkül, hogy 
szivét mogrontsa. Nyelveket tanul. Mi sem illőbb e korhoz ; 
de a szerzőknek, kiket kezébe vesz, nem csak képzetteknek, 
hanem ügyeseknek is kell lenniök. Élvezi a görög vagy 
romai remekeket. Bizonyára nem tartom vissza ettől ; de 
mennyi vigyázat kívántatik annak részéről, ki azokban őt 
vezeti, majd meztelenségeket eltakarni, majd őt a veszélye-
sek ellen megóvni, majd a hamisat kiigazitni, majd az elfer-
ditettet helyrehozni. És mindennél fel kell használni az al-
kalmat, hogy őt az igazság szeretetében, a bűn iránti gyű-
löletben, a vallás, keresztény és társadalmi kötelmek gya-
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korlatában megerősítsük. Idejében kell őt a bün csábja, az 
alkalom ereje ellen felfegyverezni. A keresztény vallásnak s 
alapigazságainak és gyakorlatának tökéletes, szilárd isme-
retét kell beléönteni ; az Ur törvényét minden részeiben, 
elég körülményesen és tisztán kell előtte feltárni. Es 
még ez nehezen lesz elegendő őt megóvni a heves kor szen-
vedélyei ellen, melyre eljut; ennek daczára is sokat fog 
ingadozni és elesni. Hihetitek-e tehát, hogy őt hotenkint fél-
órányi vallásoktatással felnevelték ? Bocsássatok meg, hogy 
ezt kell mondanom, de vagy nem tudjátok mi az a nevelés, 
vagy épen semmitsem törődtök az ifjúsággal. Ha nekem 
nem hiszed, olvasó, halld azt a protestáns Guizot-tól : „Mind 
csak azt mondják, mindnyájan elismerik, hogy az első ne-
nevelésnek lényegében vallásosnak kell lenni, de ne legyen 
ez csak egyszerű, gyümölcs nélkül való közbeszéd; tényle-
ges igazságnak kell lennie. Mi tehát valóban a vallásos nép-
oktatás ? Az nem egyedül a katekizmus egyszerű elbeszé-
lése és a hitágozatoknak s a keresztény vallás alapelveinek 
kitűzött órábani tanítása. Állandó és mindig tevékeny jelen-
léte ez a hitnek és a vallásos befolyásnak az iskolákban, 
népnevelés bizonyos lényegesen vallási légkörben, és lénye-
gesen vallásos életben." És ezt követelik mindazok, kiknek 
erről csak némi fogalmok is van. 

Ami a másik ellenvetést illeti, hogy a kormánynak 
joga van az iíjuságot képezni, mivel joga van óvatossággal 
élni, mit a nyilvános hivatalokra nézve szükségesnek tart, 
melyeket az iljuság egykor viselni fog, erre válaszolom : 
hogy ebben van némi igazság és némi hazugság is. Igaz, 
hogy a kormány csak azokat bocsáthatja bizonyos hivata-
lokra, milyen az orvosi, ügyvédi, vagy más hivatalos állá-
sokra és ügykezelésekre, kik felöl meggyőződött, hogy meg-
felelő tanulmányok által ezekre elegendő képességet nyer-
tek. E jog azon alapszik, hogy a kormánynak a közjóról 
gondoskodnia kell, nehogy valamely képtelen egyén isme-
retek hiánya miatt valakinek érdekeit, vagyonát, életét 
megsértse. De nem áll, ha azon ürügy alatt, hogy a polgá-
rok jólétéről biztonságban legyen, saját jogának alkalma-
zása által másnak ezen jogát sérti meg. 

Először az alsóbb iskolákat vonja el a papság okta-
tása alól, mely, mint már mondottuk, az első korra nagyon 
is szükséges. De a kormánynak okosan csak az egyete-
meken és magasabb iskolákban kellene azon tudományok 
és művészetekről gondoskodnia, melyekre a szükséges biz-
tosságot alapitja ; és meg kellene engednie, hogy ezen úgy-
nevezett második nevelés ne kezdődjék előbb, mig az első, 
sokkal fontosabb, tökéletes rendben nincs. 

Másodszor abban tévednek, hogy a kormány gyakran 
azon ürügy alatt, hogy az ifjúságot különös hivatás és tudo-
mányokra nevelje, az egyház fölügyelete alól elvonja. 

Igaz tehát az, hogy az államnak jogában áll e tudo-
mányokat azáltal tanittatni, ki által akar ja ; de nem áll, 
hogy ezt az egyház őrködésétől függetlenül teheti. A tudo-
mányok, és mindenekelőtt a bölcsészet, a jog- és vallás-
tudománya szorosan egybekapcsolvák a vallással, és csak 
gonosz, tudatlan tanár hozhatja ezeket a vallással ellentét-
be. Kihez illik tehát a tanítás felett őrködni és kinyilvánitni, 
nem élt-e vissza valaki a tudománynyal, hacsak a Krisztus-
tól rendelt tanítónak, az egyháznak nem ? Ez okból a régiek 

bölcsesége az egyetemeket mindig egyenesen az egyház ve-
zetésére bizta, és a püspökök álltak mindenütt élükön. Ez-
zel azonban nem akarták a világiakat a tanításból kizárni, 
sem a kormány befolyásának útját állni. Sőt épen ellenke-
zőleg a kormányok biztosították magukat, nehogy Isten 
jogai és a hit tisztasága megsértessék és az iljuság hűtlen 
tanítók által félrevezettessék. Akkor a szülők nem búsla-
kodtak ugy, mint most, ha gyermekeiket egyetemre kell 
küldeniök, annyira, hogy gyakran kételkednek, nem volna-e 
jobb honn tartani, ha kevesebbet, de keresztényileg tanul-
nának is, mint az erkölcstelenség és vallástalanság ama 
posványaiból, milyenek ma az egyetemek, hitben és erkölcs-
ben szivök mélyéig jobban megromolva, mint a tudomá-
nyokban kiképezve, nyerni vissza őket. Azért mindenkorra 
meg lehet engedni, hogy a keresztény államnak joga van 
bölcsészeti, mennyiségtani, természettudományi, orvosi, jogi, 
nyelvészeti és müiskolákat berendezni ; hogy joga van vizs-
gálatokat előírni, melyeket az ifjaknak ki kell állniok, mi-
előtt bizonyos hivatalokra bocsáttatnának. De meg kell ma-
radni amellett is, hogy nincs s nem is lehet joga a tudomá-
nyokat az egyház felügyelete alól kivonni, amennyiben vo-
natkozás és összeköttetésben vannak a vallásnak 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
RAKOMAZ, május 3-án. Isten nélkül való vallási és 

bölcseleti rendszerre törekvő korunk vajúdásai közepett a 
vallásos hitéletet előmozdító tények lefolyásáról katholikus 
tollal írni ; e tényeknek a hit iránt még meleg, sőt iránta 
hidegülő keblekre is befolyását proclamálni és védeni ; a 
szószékről, az igazság e bevehetlen várfokáról a jelen, mind 
inkább tova harapózó elvetemült elvek káros hatását a 
rettegés és félelem, valamint emberi tekintetek ködfellegétől 
vissza nem riadó homlokkal kimondani ; az elévülhetlen 
Krisztusi hitigazságok talajából az osztozkodni szeretők 
kívánságára egy talpalatnyit sem engedni : — az álfelvilá-
gosodás apostolainak szemében ma nem egyéb, mint a cso-
dálatosan, (de leginkább a rombolás- és istentelenségben) 
előhaladt emberi nemnek a középkor sötét éjszakáiba, a 
papi zsarnokság, baráttudatlanság kinzó karjaiba való visz-
szavezetése. Pedig az önzéstelen, valódi hitbuzgóságot e kor 
és közegek alatt látjuk mindinkább egyetemlegesen teljes 
erejében és fényében kifejlődni és tündökölni. Hogy a for-
télyosan kiszámított és keresztülvitt vagy keresztülvinni 
szándékolt egyházellenes törekvések zajgó hullamzása mel-
lett mégis akadhatni olykor-olykor a ker. hitélet egy-egy 
oázaira, melyeken lelki szemeink megnyugodva pihennek, 
s melyekre, ha megtaláltuk, sóvár vágygyal sietünk mennél 
többször vissza, egyedül a kath. egyház fölött őrködő isteni 
gondviselés szeretetének különös bizonyítéka. Mint a tavasz 
szelid napfényére olvadásnak indul a hegy ormain megke-
ményedett hótömeg : ugy olvad a hithideg szívnek jégkérgo 
nemes vallásos tények szemléletére. A szívhez szóló hatás-
nak, hacsak a kebelből az érzet utolsó szikrája is ki nem 
hamvadt, ellenállani nem lehet. Ily lélekinditó vallásos tény-
nek valánk mi tanúi f. hó 2-án, midőn a kerületi esperes és 
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helybeli plébános ur a községünk egyik buzgó családja által 
emelt és mintegy 300 o. é. forintba került öntött vas keresz-
tet a hivők nagyszámú jelenlétében ünnepélyen fölszentelé. 
Jól tudta e nemeslelkü család, hogy e ténye által vallásos 
buzgóságának bizonyságát adá ; jól tudta, hogy a fölszentelt 
kereszt tövében az igazak a szenvedések közepett erőt, bá-
torságot nyernek, a bánatra indult bűnösök reményre, biza-
lomra ébresztetnek, ennek láttára a gonoszak a Krisztus 
halálát okozott bűnöktől visszarettentetnek. A vigasztalás, 
remény és megtérés forrását nyitá meg áldozatkészsége 
által e család. Kisérje áldás lépteit ; nemes tette az élőt 
könyvében följegyezve. Alkalmi beszédet a helybeli segéd-
lelkész tartott. 

Községünkben nem is példa nélküli a vallásos hitélet 
ily tényleges nyilvánulása ; több kereszt és emlék hirdeti 
egyesek buzgóságát. Legnevezetesebb mégis a község keleti 
részén 14 állomással, kereszt-felmagasztalását követő va-
sárnapon, vagy esetleg napján teljes búcsúval ellátott kal-
vária, mely részben a hivek áldozatkészségéből, részben 
egyik buzgó család áldozatfilléreiből emeltetett s 1863-dik 
évi kereszt-felmagasztalása ünnepét követő vasárnap szen-
telteték föl; hol is 1867-ik évtől kezdve máj. 3-tól nov.3-ig 
ugyanazon áldozatkész család által tett 600 o. é. ftnyi ala-
pítvány kamatjának fejében, péntekenkint a segédlelkész 
által sz. mi?e mondatik. Ezek és niás vallásos tények és 
életben levő társulatok napnál fényesebben mutatják, hogy 
községünk hívei keblében még nem halt ki a tényekben 
nyilvánuló vallásosság. 

Szóljunk valamit jelen haladásunkról. Községünk fá-
radhatlan lelkésze, kinek népnevelési ügyszeretete folytán 
áll fenn helységünkben a kétosztályu iskola, belátván és át-
értvén a közel mult országgyülés-hozta és már fejedelmileg 
szentesitett iskolatörvényeknek szellemét, irányát, élvén a 
törvény által sokak nyilt roszalása ellenére még kegyelme-
sen meghagyott felekezeti jellegű iskola-állithatási joggal, 
f. év april 18-ára mint községi bizottsági elnök bizottsági 
ülést hivott egybe. E gyűlésnek tárgyát a folyó évre szóló 
községi költségvetés megállapítása képezé tulajdonképen, 
de mi a magvát alkotja, az épen az iskola és nevelés ügyé-
nek korszerű előhaladást tanúsító, és legrövidebb időn czél-
ba veendő rendezése. A költségvetés egyes pontjai, — mi 
pedig ide sem tartozik, — kevés változattal a régi állapot-
ban maradtak ; de midőn a község által fizetett két tanító, 
jelesen azok egyike fizetésének a törvény értelmébeni föl-
emeltetése került szőnyegre, élénkebb lőn a gyűlés ; a bi-
zottmányi tagok belátták ugyan e kor igényelte fölebbeme-
lést, azonban önhatalmúlag a teherviselő községi lakók 
nyakára nem mertek ily terhet elfogadni, illetőleg ráróni ; és 
a vegyes tanácsülés is azon hó 25-kén az illető törvényes 
hatóság kötelező parancsának, illetőleg rendeletének bevá-
rását indítványozta és vette föl jegyzőkönyvébe. Ám de 
mindenesetre a józan haladás stadiumába léptek, midőn a 
már létező két (fi- és leány) tanoda mellé egy harmadiknak 
októberben leendő megnyitását, kétszáz forint évi fizetéssel 
ellátandó segédtanító vezetése alatt, elhatározták ; minek 
keresztülvitele jelen körülmények közt annál könyebb, 
minthogy e harmadik osztály számára igényelt tanterem és 
segédtanítói lak, valamint a felállithatására kívántató kor-

mányi engedély még az Ínséges 1863-iki év előttiből való, 
de a községre nehezedő nagy csapás miatt a vágy és ige 
eddigelé meg nem testesittethetett. És mind e három tanitót, 
mellé még teljesen önálló orgonistát, a község önerejéből 
tartja és Isten segedelmével tartani fogja. Adjon az égi kéz 
sok ily lelkes, ügyszerető községet hazánknak ! Ne sirán-
kozzanak és jajveszékeljenek minduntalan az ellentáborban 
a katholikusoknak a népnevelés iránti szükkeblüsége fölött ! 
Jöjjenek és tanulják meg, hogy a kath. népség, mihelyt 
tehetsége engedi, kész filléreit áldozatul az iskola, a nép-
nevelés oltárára letenni ; mert meg van győződve, hogy „a 
n e v e l é s a z e g y e d ü l i e m e l t y ű , m e l y l y e l a vi-
l á g o t e m e l n i l e h e t . A n e v e l é s a z u r a l o m , 
m e r t a n e v e l é s a z e m b e r , s a z e m b e r a t á r -
s a d a l o m " . * ) Lassan menj, tovább érsz. Természetellenes 
ugrásra ne számítson senki, mert könnyen nagyot eshetik 
a nemzet, és félhetni, nehogy esésében hitbeli meggyőződésé-
vel adózzon. Közóhaj, hogy a magyar püspöki kar a külön-
féle ajkú iskolások számára egyöntetű, jóirányu tanköny-
vek szerkesztetéséröl mennél előbb gondoskodnék. Erről 
többször volt már szó. — Ha Isten velünk, ki ellenünk ? 
Legyünk „acies bene ordinata". —s. 

ROMA. A szentatya, jubileuma vasárnapjának délu-
tánján a sz. Péter templomának átriuma fölötti nagyszerű 
csarnokban fogadta a kath. világ küldöttségeit. A pápa az 
itt felállított trónon elhelyezkedvén a hivek ezrei térdre bo -
rultak, ezután pedig következőleg szólott : 

„Jézus Krisztus egyháza mindenkoron üldöztetések 
tárgya volt s mindenkor küzdött ; de küzdelmeiből minden-
koron is diadallal lépett ki. Az Isten mindenkor védelmezte 
s most is védelmezi egyházát s az idők változatai szerint 
más és más eszközöket használt megszabadítására. Hajdan 
olyanokat alkalmazott, melyek ma talán már nem vezetné-
nek czélhoz. Napjainkban ő nem támaszt fel közöttünk ugy 
mint az egykoron történt, {kiváló szent férfiakat, kik által 
a népeket csodálatosan megtéritse. Nem mintha jelenleg is 
nem volnának szentek az egyházban ; de ha most ugy mikint 
hajdan a városokba és népek közé küldetnének, ezeknek egy 
hatalmas része, bár a kissebbséget képezi, — a helyett, hogy 
őket meghallgatná, — elszánt üldözést indítana ellenök és 
tevékenységöket mindenkép akadályozva meghiúsítaná kül-
detéseket. — Az Isten mindazonáltal nom engedi meg, hogy 
egyháza elhagyatva legyen s lia mindnyájan elhagynák is, 
a hatalom szava még akkor is csendet tudna parancsolni és 
lebírná csillapítani a viharnak vad moraját. De az egyház 
ily elhagyatását sem engedé meg Isten. Mert bár mindenfelül 
üldöztetve: millió és millió katholikus (a mint hogy ez órá-
ban is valamennyi nemzetek képviselőit itt látom) támad 
fel, kész megvédeni e szentszéket é3 annak jogait. Az ily 
jelenségekkel szemben nem — bizonyára nem kell méltatlan 
egyezkedésekbe bocsátkoznunk. 

Igen, mondjátok meg mindazoknak, kik ily dolgot 
követelnek, ugy, mikép azt én nektek mondom, hogy az 
igazság nem egyezkedhetik ki a tévelylyel s hazugsággal, s 
hogy ezen igazság az, melyet a szentszék sokszor és leg-

*) Gaume : .,A társadalom testén rágódó féreg" II. f. 15. 1-
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ujabban is kihirdetett. Imádkozzunk inkább, hogy azt mind-
nyájan elismerjek, s hogy abban az összes emberiséget egye-
sülve lássuk. De vannak sokan, kik még a hitben is el van-
nak tőlünk válva : imádkozzunk tehát ezekért is, hogy mind 
betérjenek az egyházba, a közös atya házába s gyarapítsák 
testvéreink számát. Intézzük hozzá a könyörgést, melyet az 
egyház nem rég hangoztatott liturgiájában : „Deus qui 
diversitatem gentium in conféssione tui nominis adunasti." 

Oh bár egy hit lelkesítsen mindnyájatokat és egy buzgó 
törekvés ogyesitsen ; az, mely benneteket Romára, mint köz-
pontra irányit és a szentszék körül csoportosít. Oh Roma, a 
régi pogány világ uralkodónéja s a mostani Roma is, mely 
annak örököse, mely előtt szinte meghajoltak a világ nemes 
hatalmasságai, s melytől annyi fényt, tekintélyt s erőt vet-
tek a mennyi tiszteletet, elismerést, hódolatot irányában 
mutattak: e Romát hijába keresik szemeim, nem látják 
többé ! Az en Romámat én a ti szemeitekben és sziveitekben 
és mindozokéban látom, kik veletek együtt sóhajtoznak az 
egység igazság és erő központja után s annak becsületeért 
és védelmeért mindennemű áldozatra készek. Maradjunk 
állhatatosak ez érzelmekben, folyvást gyarapítva az abbani 
buzgóságot, s hogy erre megerősítselek benneteket, mielőtt 
elválnánk, az Ur áldását kívánom rajtatok hagyni. Az Isten 
áldása igen becses adomány s reátok adom azt, hogy veletek 
legyen mindhalálig s kivált azon pillanatban, midőn lelkei-
teket vissza kell adnotok Istenünknek. Ekkor majd ezen 
végszorultságban, emlékezzetek meg az áldásról, melyet ma 
tőlem vettetek. Megerősitend az benneteket és megszerzendi 
számotokra azt is, mely mind örökkön tartand." 

A szentatya e végszavaknál egész könyekig megin-
dult : s az elerzékenyedést, moly az összes jelenlevőket el-
fogá a szeretet, lelkesedés zajosan kitörő deinonstrátioit, 
melyek ő szentsége távozását követék, leirni lehetetlen. — 
Pillanatra még egyszer megjelent az erkélyen, hogy Gounod 
hymnuszát, melyet ezer zenész executirozott a piaczon meg-
hallgassa. A sürü néptömeg szűnni nem akaró örömrivalgá-
sokkal és kendőket lobogtatva üdvozlé a szentatyát. 

r 

PARIS. A világ minden országainak katholikusai fé-
nyesen megünnepelték IX. Pius jubileumát. A manifostátió 
önkintes volt és egyhangú. Oly lelkesült, oly szivből eredő, 
oly egyetemes volt az, hogy a közömbösség s hitetlenség 
megütődött rajta. A tőlünk elvált keresztények, a protestán-
sok sem maradtak érintetlenek. A protestáns fejedelmek 
magok is még pedig olyanok is, kiknek alig vannak kath. 
alattvalóik, csatlakoztak némileg e mozgalomhoz, midőn a 
szentatyának jókivánalmaikat megküldék. Mondhatni, hogy 
mintegy népeik megindulásának eszközeivé lettek. Az anti-
katholikus világ is, — közömbösek, hitetlenek, protestánsok 
egyiránt érezték magokon a katholikus nagy mozgalom 
hatását. Szóval, a mozgalom átalános volt ; s ez századunk 
egyik feljegyzésre méltó eseménye. 

Pedig valamely pápa 50 éves áldozárságának évfor-
dulója magában véve nem nagy fontosságú dolog. IX. Pius 
nem egy dicső elődje érte azt el a nélkül, hogy az valami 
különös figyelmet keltett, a nélkül, hogy az az egyszerű he-
lyi, családi ünnepély korlátait túllépte volna. 

IX. Pius jubileuma két tekintetből emlékezetes : mint 

kifejezése az összes kath. népek egyértelműségének és egy-
érzolmüségének ; — és mint határozott nyilvánulása a romai 
szentszékhezi átalános, osztatlan ragaszkodásnak. Soha, 
még az apostolok idejében sem látta a világ ily fényes jelét 
a kath. egységnek s az egyház fejéveli egyesültségnek. 

E két jelenség oly becses záloga a jövőnek, mely ko-
runk egyéb megszomoritó eseményei közepett vigaszul szol-
gálhat. Kivált egy század óta a katholikusok politikai hely-
zete s a politikai ügyekrei befolyása folyvást alábbszállott. 
Csaknem mindenütt és rendszeresen eltávolíttattak a fonto-
sabb állomásoktól, melyek közömbösök, hitetlenek, protes-
tánsok sőt zsidók számára tartattak fenn. Az oktatást ki-
ragadták kezeikből. S most már gyermekeiket is kicsikarják 
tőlök, hogy vallástalan iskolákba erőszakolják. Elveszik 
pénzöket é<s vérüket, hogy azokkal küzdjenek ellenök s oly 
ügyek megvédésére kényszerítsék,melyek vesztökre vannak, 
IIa valamely kormány kissé igazságos irányukban, némi 
csekély engedményekben részesiti, ezt is csak azon számí-
tással teszi, hogy azután csak annál inkább visszaél-
hessen velők. Mi mintegy idegenekké lettünk az általuuk 
századokon át polgárositott államokban s helótákká a legne-
mesbjeink vérén szerzett birtokban. 

Szerencséseknek tarthatjuk magunkat, ha a sajtó 
nyilvános discussioiban mellőztetünk; mert ha rólunk van 
szó, kész az ellenséges támadás, s azé a dicsőség, ki leg-
méltatlanabbul támad, legsikerültebben rágalmaz. A kath. 
többség oly szenvedőlegessé vált, hogy már nem is ügyel e 
megtámadásokra és szinte elcsudálkozik, ha valaki azokat 
vissza utasítja. 

Politikai tekintetben a katholikusok már mintegy ér-
zéktelen tömeggé lettek, mely a kisebbség vakmerő táma-
dásait alig viszonozza. S azt mondjuk-e, hogy e mozdulat-
lan tömeg a jelenlegi társadalom egyedüli biztositéka! ? A 
modern államintézménynek egyik sajátsága, hogy a békés, 
becsületes polgárokat a charlatánok és politikai bohóczok-
nak áldozatul veti. Itt és nem egyebütt keresendők az 
egyház és modern állam összeegyeztethetlenségének okai. 

Máskint áll a dolog a katholikusok vallásos és társa-
dalmi életét illetőleg. E tekintetben félszázad óta lassan bár, 
de folyvást haladtunk ; s a katholikus intézmények oly szá-
mosak és virágzóak, a milyenek csak körülményeink között 
lehetnek. A rendőrség vigyáz és kémkedik körülöttünk, 
hogy tevénységünket akadályozza. Mindamellett a vallásos 
élet fentarthatlanul lendül s iparkodik a legcsekélyebb ked-
vező körülményt, a legkisebb nyilást, melyet számára e tör-
vények és rendeletek körülsánczoló §§-ai még fenhagynak, 
hasznára forditani. 

Egyfelől tehát a katholikusok mindenbőli kizáratását 
s politikai megalázottságát; másfelül örvendetes fölvirág-
zást s a kath. vallásosság egységi lendületét szemléljük. Az 
egyház és állam közötti tényleges elválás oly eclatáns, hogy 
az nem tagadható. A modern állam, mely az egyház kifosz-
tását, a megrablást és erőszakot elvszerüen s nyilván vallja, 
— és a katholicismus között, mely az egyház és társadalom 
igazait vérével és javaival védi : a kiengesztelődés, a szö-
vetség, absolut lehetlenség. A kik az e kettő közötti ily 
tátongó örvényt kitölteni, a kettő közötti ellentéteket ki-
egyenlíteni törekesznek, csak az időt vesztegetik és fáradó-
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zásuk sajnálatraméltó. A kath. világ april 11-ki egyhangú 
nekik a szent atyával azt feleli, hogy „non possumus" ! 

De a mily való, hogy a modern államtól el vagyunk 
válva szintoly bizonyos, hogy a t á r s a d a l o m m a l csak 
annál bensőbben vagyunk egyesülve. Elég rámutatnunk 
számos nevelő, ovó és jótékonysági intézményeinkre. Ezeket 
a jelen társadalmi állapotok tették szükségesekké ; s azért 
a népek ez időszerinti helyzetükben csak annál kevésbbé le-
nek el ezen intézmények vagyis az egyház nélkül, mely 
azokat szüli és fentartja. Az egyház egyedüli menvéde a 
társadalomnak s megmentője az ily társadalom áldozatai-
nak. Az egyház és a társadalomnak szövetsége oly tény, 
melyet nem ismernek fel eléggé azok, kik kormányoznak 
és kik beszélnek és alkotják törvényeiket, anélkül, hogy 
ezen igen fontos körülményre figyelemmel volnának. Eddig 
bátran tehették, mert a katholikusok ki levén zárva a poli-
kából, semmi sem volt, mi e tényt oly szembetünőleg nyil-
vánosságra hozta volna. 

Ezentúl már nem tehetendik. IX. Pius jubileumának 
egyetemes megünneplése, mely az egész világ katholikusai-
nak egységét és erejét oly fényesen kimutatta, egyike azon 
jelentőségteljes nyilatkozásoknak, melyeket számba kell 
venni. A fejedelmek már is érezték mintegy annak jelentő-
ségét, s innét magyarázható azoknak IX. Pius üdvözletérei 
sietkezése. 

Nem a mi dolgunk buzditani a katholikusokat, hogy 
a kezdett uton kitartók legyenek. Folytassuk, terjeszszük, 
sokasitsuk a vallásos munkálkodást, legyünk állhatatosak 
a szent székhezi ragaszkodásban és fiizzük szorosabbra, ha 
még lehet a vele való egyesülés kötelékeit. A kormányok 
politikája csak másodrendű dolog, melyre nem érdemes időt 
vesztegetni. A modern institutiók, melyeket ugy a tudomány 
mint a tapasztalás jóideje hasznavehetlenekkint elvetett, 
már csak tényleges existentiával birnak ; s az első rázkódás 
halomra fogja azokat dönteni. Addig is iparkodjunk lerakni 
a jővö alapjait az által, hogy az egyház és társadalom kö-
zötti kötelékeket mindszorosban füzzük és szilárdítsuk. 

VEGYESEK. 
— A nm. püspöki kar körlevelet bocsátott ki a pap-

sághoz és hívekhez az autonomiai választások ügyében. 
— A pannonhegyi m. főapát igen tanulságos körleve-

let intézett a hivőkhez az elemi népiskolákra nézve. 
—• Az erdélyi főpásztor ő exclja május 6-tól egész 

junius 17-ig tartó körutat teend megyéjében részint visita 
canonica, részint a bérmálás szentségének kiszolgálásával 
foglalkozandó. 

— B i r ó László püspök ő mlga jótékony magánegy-
letet alakit, melynek czélja a szathmári püspökmegyei kath. 
néptanitókat, tanítónőket és kisdedovókat külön pótnyug-
dijról biztosítani. (M. A.) 

— Bééiből ír ják, hogy P a p p - M o y s Sándor cz. ka-
nonok és g.-k. esperes ur csekély jövedelméből csak sok 
nélkülözés által megtakaríthatott 1300 o. é. frton két szép 

harangot hozatott a g.-kath. egyház részére, melyért nyil-
vános köszönetet mond az egész város lakossága. 

— A pesti oltáregylet egyházi készletei a piaristák 
gymnasiumi épületének I. emeletén május 9-töl kezdve 17-ig 
azaz pünkösdhétfőig bezárólag közszemlére tétetnek ki, és 
pedig első nap déli 12 órától, a következő napokban pedig 
reggeli 7 órától esti 7 óráig. 

— A szent atya megtekintvén a loggia Pia-ban elren-
dezett ajándékokat, melyeket a hivek aranymiséjére kül-
döttek, mondá : íme az én világkiállításom, melyet nem az 
ipar, hanem gyermekeim szeretete rendezett számomra. 

— Innsbrucki tudósitás szerint napról napra növek-
szik azon helységi elöljárók száma, kik pénzbirságra Ítél-
tetnek, mivel az ujabb iskolaszabályokat elfogadni vagy 
azokat végrehajtani vonakodnak. A „Vorarlb. Volksbl." és 
a „Neue Tiroler Stimmen" lapok szerkesztői szintén fog-
ságra és pénzbirságra ítéltettek az iskolák ügyében közzé-
tett czikkeikért. Az ítélet fölebbeztetett. 

rr 
— O szentsége azon gyönyörű porczellánvázákért, 

melyekkel a porosz király örvendeztette meg, viszonzásul 
mosaikképeket és az emporiumból kiásott márványoszlopo-
kat ajándékoz az aacheni dóm ékesitésére. 

— A concilium költségeinek fedezésére a püspöki kar 
Olaszországban gyűjtést rendezend, itt-ott már meg is kez-
detett . 

— A szentatya a fejedelmek küldöttjeinek számára is 
jelelt ki helyeket a conciliumban ; ezen indirect fölszólítást 
azonban mindeddig egyik udvar sem vette figyelembe. Ugy 
látszik, mindegyik a franczia kormány eljárását várja ; mely, 
mint tudva van, a püspököket ugyan nem akadályozza a 
Romába való menetelben, de a concilium határozatai által 
sem szándékszik magát föltartatni a statusnak elválasztá-
sában az államtól, és igy tán jobbnak tart ja a conciliumon 
nem képviseltetni magát. 

— A romai curia az amnestiáltaktól nem követeli, 
hogy elveiket megtagadják és ujabb összeesküvéstől tartóz-
kodjanak, hanem azt igen, hogy a pápai államot mindenkorra 
elhagyják. 

— Bernben Huber Ferencz, az ottani főiskolában tör-
ténelemtanár, ily czimü müvet adott ki : „Die lateranische 
Kreuzspinne oder das Papstthum als Hemmschuh der Völ-
kerwohlfahrt." Első része: „Die Päpste als Menschen-
schlächter" ! 

— Augsburgból írják, hogy Németország több püspö-
kéhez a bécsi nuntiatura utján romai irat intéztetett az egy-
házi zene ügyében, melyet szintén szándék volna a conciliumi 
tárgyak közé sorolni. Az irat egyik zármondata ekkép 
hangzik : Ha az egyház a templomokból száműzte a profán 
és lasciv képeket, ha létezik congregatio, mely a rosz köny-
veket vizsgálja, tiltja ; miért ne lehetne hasonló eljárást kö-
vetni oly színházi, kicsapongó zene ellen, mely a nép érzü-
letét megrontja és botrányt szül ! 

— A poseni lapnak irják, hogy Lubienski, augustowoi 
püspök körlevelet bocsátott ki, melyben bevallja, hogy ő 
kétszeresen vétkes, mert nem csak képviselőt küldött a sz.-
pétervári collegiumba, melynek czélja a kath. egyházat Ro-
mától elszakasztani, hanem még a többi püspököket is erre 
szólította föl. Miért is, hogy mind Isten mind a szentatya 
megbocsásson neki, képviselőjét visszahívja Szentpetervárról, 
a clerust pedig kéri, hogy semmiféle rendszabályt se fogad-
jon el ezen collegiumtól. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott, Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiaca és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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Találgatás, 
(Vége.) 

Kik a concilium iránt inkább ellen- mint ro-
konszenvvel viseltetnek, találgatásaik körébe vonják 
annak lehető időtartamát is, és ebből is azon követ-
keztetést akarják vonui, hogy az egyhamarjában a 
reménylett vagy igért hatást nem fogja előidézhetni 
az erkölcsi világban, mely ugy sem táplál irányában 
valami vérmes reményeket. 

Semmi sem áll távolabb a zsinat lényegétől, 
mint az idő e kérdése, és mégis mi sincs oly benső 
összeköttetésben az előleges vizsgálatokkal, melyeket 
valaki a concilium körül tesz, és a készülőben levő 
ezen nagy eseménynyel foglalkozik. Tagadhatatlan, 
hogy némi általános előérzet uralkodik, miszerint a 
zsinat határozatai kiszámithatlan befolyással leend-
nek a társadalom javára; más részről pedig a zsi-
natnak kisebb vagy hosszabb időtartama is nagy 
horderejű leszen ugyanazon társadalom érdekeire. 
Egyébiránt ezen időtartam épen azon kérdés, mely 
kivonja magát az emberi számítás, előrelátás vizs-
gálódásai alól, és mégis a kíváncsiság kiválólag sze-
ret vele foglalkozni. 

Jónak láttuk tehát mi is egy kissé e kérdéssel 
foglalkozni, nem azért, mintha azt meghatározhatni 
vélnők, hanem inkább, hogy némileg korlátozzuk a 
kicsapongó vizsgálódásokat. 

Sokan, kik a zsinat tartamával bíbelődnek, a 
trienti zsinatra függesztik szemeiket, és mivel ez 18 
évig tartott, hiszik, hogy a leendő is könnyen ennyi 
időt veend igénybe. Azonban ezen véleményben két 
dolog tévesztetik szem elől : először megfeledkeznek, 
hogy ezen időtartamnak felét a zsinati működésnek 
fölftiggesztése, annak Bolognába való áthelyezése 
stb. képezi ; másodszor, hogy a trienti zsinat volt 
a leghosszabb a tizennyolcz vagy tizenkilencz köz-

zsinat közt, és hogy a zsinat tulajdonképeni munkál-
kodása, hittani discussioi legfölebb négy-öt évet töl-
töttek ki. 

Az előbbeni közzsinatok sokkal kevesebb időig 
tartottak. A négy első oecumenicus zsinat, tudniillik 
a nicaeai, konstántinápolyi, ephezusi és chalcedoniai, 
melyeket sz. Grergely pápa a négy evangelium mellé 
helyezett, csak néhány hónapig tartott. Névszerint a 
nicaeai 325-ki junius 19-től aug. 25-ig; az ephezusi 
431-ki junius 22-től julius 31-ig; a chalcedoni 451-
ki oct. 8-án kezdődött, és néhány hó alatt 12 ülést 
tartott. Ily tartamuak voltak nagyobbrészt a követ-
kezett közzsinatok is. A második nicaeai zsinat csupán 
egy hónapig tartott, tudniillik 781-ki sept. 24-én 
vette kezdetét, és már october 23-án tartotta utolsó 
ülését. A negyedik konstantinápolyi 869-ki october 
28-tól 870-ki február 28-ig, és igy tovább a lyoni 
nítsodik zsinatig, mely 1274-ki május 7-től julius 
15-ig gyűlésezett. 

Csak a legutóbbi 4 vagy 5 zsinatnál kezdődött 
az időtartam több évekkel. A sienai zsinat 1311-ki 
oct. 13-tól 1312-ki május 6-ig tartott; a florenczi 
1438-ki februártól 1443-ki oct. 13-ig; a laterani 
ötödik 1512-ki május 10-től 1517-ki mártius 16-ig; 
a trienti pedig, mint mondva volt, még tovább. A 
constanzit és baselit emlitetlenül hagyjuk, mivel 
azok időtartamát igen nehéz meghatározni, ha mind-
járt közzsinatoknak mondathatnának is. 

Az első eredmény, mely a dátumok ezen észle-
léséből természetesen foly, az, hogy azon zsinatok, 
melyekben csak inkább hitágazatokról volt szó és azok 
döntettek el, sokkal rövidebb tartamuak voltak azok-
nál, melyekben fegyelmi kérdések forogtak fön. A 
mit könnyű meg is fejteni. A hit, hála Istennek! 
mindig oly szilárd, változatlan volt az egyházban, 
hogy fölöslegessé tett minden hosszabb vitatkozást 
a dogmatikai igazságok fölött. Ez, ugy liiszszük, 
egyik csudálandó jellege ezen hit igazságának és a 
Szent-lélek támogatásának, mely Jézus Krisztus je-
gyesét megilleti. De épen oly világos, hogy azon 
zsinatok, melyek fegyelmi kérdésekkel foglalkoztak, 
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okvetlenül hosszabb időt igényeltek. Véleményünk 
szerint oly kérdésekre nézve, melyek nem a hitet 
illetik, az egyház tudománya és okossága a világi 
kormányok bölcseségével és okosságával ép oly vi-
szonyban van, mint az egyház bámulandó rendszere 
az emberi társadalom rendszerével. Itt azonban a 
Szentlélek már nem sugall, hanem csak assistál, 
segit. Tehát mi sem természetesb, mint hogy a vi-
tatkozások hoszszabbak és hevesebbek is lehetnek. 
Ámde, mondják, épen a leendő vaticani concilium, 
mint látszik, leginkább fegyelmi tárgyakkal foglal-
kozaudik, és igy tartamát is hosszabbra nyulónak 
lehet sejteni. Ez igaz lehet. Mondják, hogy a pápa 
maga is (a hirről egyébiránt nem kezeskedhetünk) 
megszemlélvén az előkészitő munkálatokat, a mun-
kásokhoz ekkép szólt volna: Tartós, szilárd munkát 
tegyetek, fiaim, mert ki tudja, meddig kell ezen pa-
doknak tartaniok. 

Egyébiránt a concilium tartamára vonatkozó 
kérdés, nézetünk szerint, nem önmagában oly nagy 
horderejű és fontos, mint inkább azon jelentőségnél 
fogva, melyet annak az egyház ellenei és álbaráti 
tulajdonitanak. Ezen tartamot ugyanis ők nem azon 
szempontból vizsgálgatják, mily sok jó származhatik 
a conciliumból, ha minél több, a Szentlélek által 
sugallott határozatot hirdet ki a zsinat ; hanem in-
kább azt tekintik, hogy a zsinat hosszabb tartama 
alatt könnyebben és mennyire oszolhatnak meg az 
atyák, és igy mennyiben gyengülhet, meg a meg-
oszlott és zavargó gyülekezet, mi természetesen nagy 
örömöt szerezne az ellenfél táborának. 

A mit a forradalom titokban remél a hosszabb 
időig tartható conciliumtól, az a parlamentarismus-
nak a hierarchiába való becsempézése, mi egyszers-
mind forró vágyát képezi. 

S valljon komoly-e ezen veszély? Két oknál 
fogva aligha hihetjük ezt. Az egyiket k itholikus hi-
tünkből meritjük, a másikat az emberi előrelátás- és 
okosságból. 

Mint katholikusok hiszszük, hogy a Szentlélek 
segiti a conciliumot, és hogy a zsinatok azon nagy-
fontosságú gyógyszerek gyanánt tekinthetők, me-
lyeket a Gondviselés az emberiség nagy erkölcsi 
bajaiban nyújt. Ekkép okosan nem lehet azt remény-
leni vagy várni, hogy a zsinat a világnak inkább 
botránykövévé legyen mint az üdv sziklájává, ellen-
kezőleg sokkal okosabb azt várni, miszerint az isteni 
gyógyszere lesz a parlamentarismusnak, melyet oly 
sokan az emberi társadalom erkölcsi epeinak tar-

tanak. A másik érv szintoly egyszerű és tiszta. Mert 
valljon lehetséges volna-e, hogy a püspökök, kik a 
parlamentarismusnak mindenütt első áldozatjai lő-
nek, és igen sajnosan kedvező helyzetben vannak 
ezen ragályos nyavalya pusztításait észlelni, önma-
gokba olthatnák be ezen rut poklosságot, mely a 
társadalmat oly szánandólag pusztitja? (Taconnet.) 

A püspököknek, mondják mások, nem lesz ott 
más teendőjök, mint a theologusok által már előké-
szített és megvitatott, megalapitott határozatokat 
aláirni ? Semmikép. A Gondviselés remediumjai ren-
desen nem erőszakosak. Ha a Parlamentarismus ba-
jait akarják orvosolni, a föltétlen némaság nehezen 
tehetne nagy szolgálatot. Az ügyesen alkalmazandó 
gyógyszer józan, bölcs és mérsékelt discussioból 
származhatik csak, és ezt kell várnunk a conci-
liumtól. 

Ezen igazságot elfogadván a concilium tarta-
mának kérdése igen tisztának látszhatnék. A refor-
mok ügye igen nagy munka mint nagy minden, mi 
az egyházban van. Azonban a társadalom mostani 
helyzetében könnyen létesithető-e mindez? A conci-
liumnak a társadalom állapotját kell számításába 
vennie és vele ugy bánnia, mint az orvos betegjével 
teszen. Szükséges, hogy a gyógyszer üdvös crisist 
idézzen elő anélkül, hogy a beteget igen elgyöngitené. 
Egy romai magasáüásu egyéniség a conciliumra vo-
natkozólag mondá: „áldásos eredménye ezen ma-
gasztos gyülekezetnek arányban leend mortiticatioi-
val, mint az egészség arányban van azon nélkülö-
zésekkel, melyeket magára vállal, hogy azt megérde-
melje." A püspöki kar az ő önmegtagadása. türelme 
és önzéstelen buzgalma; a zsinat az ő szilárdsága, 
bölcsesége és kitartása által sok akadályt le fognak 
győzni és a hit fényét ezek által a világ előtt jobban 
fogják fölragyogtatni, mint az ékes szónoklatokkal, 
melyek a politikai gyülekezetek kiváló részét képe-
zik. és annyi hasznos időt rabolnak el. 

Meddig fog tartani tehát a concilium? Addig, 
annyi időig, mennyit igényelnek oly nagy gyüleke-
zetek, melyekben fontos tárgyak komolyan vi tattat-
nak meg és döntetnek el. Ha nem vélt események 
nem fogják megszakítani a tanácskozások folyamát, 
a tárgyak, melyek a hittudósok congregátioinak ta-
nulmányozásul adattak ki, az 1870-ki év nyárszaka 
előtt bevégezhetők. Ha a conciliumban magában 
ujabb kérdések merülnének föl, ezen esetben a nyári 
időszak előkészitő munkálatokra fordíttathatnék, és 
a téli hónapokban a második gyülekezetnek lehetne 
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helye, mely a vaticani conciliumot teljesen be is fe-
jezhetné. 

Ez a legvalószinüebb számitás, mely azon föl-
téten alapszik, ha minden rendesen mehetend. Ha 
véletlen események lerontanák ezen tervet, évek múl-
hatnak el; de ezáltal a conciiiumnak valódi tartama 
csak látszólag, nem pedig valódilag hosszabbittat-
nék meg. 

Mint minden országos tanácskozmányoknak, 
ugy különösen a conciiiumnak is a béke malasztjai-
ra van szüksége. Szükséges, hogy sem közel sem a 
távolban ne merüljenek föl oly körülmények, melyek 
akár a concilium helyét zavarhatnák, akár az oda-
gyülekező püspököket akadályozhatnák megjelené-
sökben, müködésökben. 

Egyes ország nagyjai, képviselői könnyebben 
összegyűjthetők még zavarosb körülmények közt is> 
de hogy a világ püspökei gyűlhessenek egybe és 
tanácskozhassanak, majdnem világbéke szükséges, 
mely a mily könnyen megzavartathatik ép oly köny-
nyen gátolhatja a conciliumot, és bénithatja hosszabb 
időre üdvös hatását. 

Bizunk a Gondviselésben, hogy ha e rendkivüli 
közegét irgalmának szerencsés kezdetig vezeti, folya-
mát és zavartalan végét is elősegitendi. Nápolyban 
ugyan akkor gyülekezni fognak a nagy és szabad 
szellemek, kihirdetendők az istentelenséget és tilta-
kozandók a concilium ellen ; de ez legkevesbbé ag-
gaszt bennünket. Ott a fosztogatás, gyilok és fölfor-
gatás emberei gyülésezendnek; Romában az egész 
világ józan, körültekintő, mérsékelt, mindenki jogát 
tisztelő főpásztorok tanácskozandnak a hit, erkölcs 
és jogok megalapításáról, szilárdításáról. Legnagyobb 
részt aggastyánok, élettapasztalat, tehát bölcseség 
által edzett férfiak ezek, kik nemcsak küldetésük, 
hivatásuk magasztosságánál, hanem azon körülmény-
nél fogva is, hogy közeli sirjok szélén állnak, fele-
letre vonatandók az által, kinek nevében és ügyében 
határozandnak, kétségkivül csak azt fogják hatá-
rozni, mi az egyház, társadalom és emberiség javára 
lehet, szemmel tartva a kor igényeit, melyben élnek 
nem kevésbbé mint kötelmeiket, melyek teljesítésé-
nek édes megnyugvásában térendnek vissza övéik-
hez, térendnek nemsokára Istenhez, kitől hű sáfár-
kodások diját egyedül reménylik, és a conciliumban 
való hűséges munkálkodás által is azt még jobban 
kiérdemelhetönek hiszik. 1—k. 

A magas püspöki kar körlevele a kath. antonomiai 
választások ügyében. 

Krisztusban kedvelt főtisztelendő és tisztelendő papságunk-
nak és szeretett hiveiknek üdv és áldás az Urban ! 

A magyarországi püspöki kar a megváltozott honi 
viszonyok tekintetéből, az egész országban a templomi, ke-
gyes alapítványi és iskolai vagyon, valamint a tan- és neve-
lésügy kezelése körüli gondjaiban s munkájában hiveit ré-
szesíteni óhajtván, czélszerünek látta a vegyes egyháztaná-
csok intézményét behozni; mely szándékát az 1868-ik év 
októberhó első napjára Pestre meghívott katholikus világi 
főrendüelc és országos képviselőkkel közölvén, ezen tanács-
kozmányban egyetértőleg elhatároztatott: mindenekelőtt 
egy előkészitő kath. gyűlést egybehívni, melynek feladata 
leend rendszeres választási módot kidolgozni, mely szerint 
a magyar kath. egyház egyetemének szervező gyülekezete 
egybehivassék. 

Azon választási szabályok, melyeket ezen vegyes gyű-
lés kezdeményezett, és a melyek alapján az előkészitő gyűlés 
egybehivatni fog, a püspöki kar által helybenhagyás végett 
ö cs. apostoli Királyi felsége elé terjesztetvén, folyó év ja-
nuárhó 28-ról kelt elhatározással legkegyelmesebben meg-
erősitve, a nagyméltóságú vallásügyi ministernek f. év jan. 
29-ről 13 ela. szám a. kiadott átirata mellett magyarország 
herezegprimásához leérkeztek. 

(Következnek a választási szabályok.) 
Ezen királyi szentesítéssel ellátott választási szabályo-

kat a püspöki kar köztudomásra hozván, egyúttal az elöké 
szitő vegyes kath. gyűlés tagjainak megválasztását ezennel 
elrendeli, meghagyván, hogy az illetők igyekezzenek a vá-
lasztásokat ugy elintézni, hogy f. é. juniushó 20-án a gyűlés 
működését megkezdhesse. 

A választások gyakorlati kiviteléhez, némi utasítások 
adása szükségesnek mutatkozott. Jelesen : 

A) A vegyes gyűlés egyházi tagjainak választására 
nézve. 

1) Minden, az illető egyházmegye területén tartózkodó 
világi és szerzetes áldozár bir választói szavazattal. 

2) A szavazás a szavazó által aláirt és zárt levélben 
történik, mely az egyházmegyei hatósághoz küldetik, s bo-
ritékán e szavak álljanak : „Az autonomiai választások 
ügyében. Hivatalból." 

B) A vegyes gyűlés világi tagjainak választására nézve. 
1) Az esperesek által kijelölt választási napot apleb i-

nusok hirdetik ki. 
2) Az esperesi kerületet az esperesek vagy maguk 

járják be, vagy e végre valakit a kerületi egyháziakból 
megbíznak. 

3) A fiókegyházak az anyaegyházakhoz csatlakoznak, 
népesebb fiókegyházak híveinek szavazata helyben is ösz-
szeszedethető, de az anyaegyházbeliek szavazatához szá-
mítandó. 

4) A megválasztottak akadályoztatása esetére azok 
kik a megválasztott rendes tagok után legtöbb szavazatét 
nyertek, póttagokul tekintendők, és pedig 8 rendes tag után 
4, 6 és 5 után 3, 4 és 3 után 2 póttag választatik. 
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5) A plébániai választási jegyzőkönyvök és az egyhá-
ziak választóleveleinek számbavételére kiküldendő bizott-
mányok tagjait a püspök vagy annak helyettese nevezi ki. 

6) A választottakat a választás eredményéről a püs-
pökmegyei kormány értesiti. 

Ezek után, tekintvén a magas czélt, mely e válasz-
tásokkal egybekötve vagyon, a mélyreható eredményeket, 
melyek a vegyes egyházi tanácsok életbeléptetésével a ma-
gyar kath. egyház hitéletében és annak a polgári hatalomhoz 
leendő viszonyaiban az önkormányzat alapján beállani fog-
nak, a püspöki kar Istenbe vetett bizalommal megnyitja a 
pályatért hiveinek a magyar kath. egyház feni jelzett ügyei-
be tevékenyen befolyhatni, azon reménységgel nézvén a vá-
lasztások elé, miszerint a választók ugy, mint a választottak, 
a Krisztus egyháza egyetemes és mindenek felett szent érde-
keit hivői odaadással hordván szivükön, a kath. egyház 
iránti szeretetből merített buzgalmuk teljes melegével ápolni, 
támogatni és sikerre vezeni fogják mindazon magas czélokat, 
szándékokat és érdekeket, melyek egyszersmind a szeretett 
haza érdekei is, és a melyek ezen vegyes egyházi tanácsok 
intézményének javaslatba-hozatalánál a magyar püspöki 
kar szemei előtt különösen lebegtek. 

Kelt Buda-Pesten 1869 piinkösdhó első napján. 
Az országgyűlésen együtt levő érsekek és püspökök: 

S i m o r János s. k., Magyarország herczeg-primása, 
esztergomi érsek. 

B a r t a k o v i c s Béla s. k., egri érsek. 
H a y n a i d Lajos s. k., kalocsai érsek. 
R a n o l d e r János s. k., veszprémi püspök. 
P e i 11 e r Antal s. k., váczi püspök. 
B o n n a z Sándor s. k., csanádi püspök. 
F o g a r a s s y Mihály s. k., erdélyi püspök. 
B i r ó László s. k., szatmári püspök. 
J e k k e l f a l u s y Vincze s. k., fehérvári püspök. 
Z a l k a János s. k., győri püspök. 
P e r g e r János s. k., kassai püspök. 
L i p o v n i c z k y István s. k., ő szentsége által meg-

erősített 1. sz. nagyváradi püspök. 
K o v á c s Zsigmond s. k., kegyelmesen kinevezett 

pécsi püspök. 

Az oktatás világiasitása. 

(Folyt.) 

2. Te mindig a papsággal állsz elő, ha a nevelésről van 
szó, de nem látod, hogy a papok oly kasztot képeznek, mely 
sem a családot, sem a társadalmat nem ismeri, melyre az 
ifjak, kik a nevelésben részesülnek, még is hivatva vannak ? 
Kedves olvasóm, e néhány szóban annyi gonoszság és tudat-
lanság rejlik, hogy nem lehet kimondani. 

Mindenek előtt, mellesleg legyen mondva, e szó kaszt, 
roszul alkalmaztatik a papságra. E két fogalom összekap-
csolása a jelen század minden tudományát igénybe venné. 
Kaszt az emberek oly körét jelenti, mely természetes nem-
zés utján tartja fenn magát folyvást, kik tehát a társadalom 
bizonyos meghatározott osztályához tartoznak ; mig a pap-
ság fogalma egyiket ugy, mint a másikat egyenesen kizárja, 

miután egyedül szabad választás szerént és a társadalmi 
hierarchia valamennyi rendjéből képződik. 

Ezen kaszt nem ismeri sem a családot sem a társadal-
mat. Ha igaz volna is, hogy nincs tapasztalati ismerete a 
társadalmi bajok- és betegségekről, nem lenne azért képes 
az ifjúság oktatására? Ha ezen elv helyes, nem lehetne 
ügyes orvo<, ki nincs tele betegséggel. Ha a tapasztalati 
ismeret szükséges valakinek gyógyítására, ugy e következ-
tetés tagadhatlan. De valamint idegen betegségek isme-
rete elégséges arra, hogy valaki ügyes orvos legyen, ugy a 
a nevelőkre nézve is elégséges a társadalmat szemlélni, hogy 
állapotát, anyagi és erkölcsi szükségeit felismerjék. 

Egyébiránt igaz-e, hogy a papok nem ismerik a tár-
sadalmat ? Nem egyéb ez üres fecsegésnél. Nincs senki a vi-
lágon, ki jobban ismerné, mint ők. A papság ismeri azt kül-
sőleg, mert minthogy bizonyos tekintetben kivüle van és 
nem rohan az árral, a dolgokat helyes szempontból látja, 
mig az, ki szivvel lélekkel a világban van, a tárgyakat oly 
szinben látja, milyent nekik a szenvedély kölcsönöz. Ismeri 
azt belsőleg, mert ott, hol a világ fiai csak azt nézik, mi 
kivülröl feltűnik, a papság hivatalánál fogva felismeri, mi 
valójában a világ. Ismeri azt helyesen, mert bir szabályok-
kal, hogy helyesen megítélhesse. A vallás a rend, igazságos-
ság és erkölcs valódi szabályait annyira felvilágosítja, hogy 
a dolgokat helyesen mérlegeljük, miszerint minden dolognak 
megadjuk a maga értékét s azon fontosság és érdem szerént 
becsüljük, melylyel bir ; mig a világban ily elvek hiánya 
miatt a roszat könnyen jónak és a jót könnyen rosznak 
tart juk a lelkek és az ifjúság legnagyobb kárára. Ezen ok-
ból alaptalan, hogy a papság világismeret hiányában neve-
lésre képtelen, sőt inkább e czélra különösen hivatva van. 

Továbbá, hogy a vallást taníthassuk, az ifjúságnál 
küldetéssel kell birnunk. Hiszitek-e, hogy bárki is szerez-
hetne előttük tekintélyt, ugy hogy szavait örömmel fogadják 
és gyümölcsözők legyenek ? Épen nem. Tegyük fel egy vi-
lági tanitó a jóság, jámborság és tudomány (oly feltevés, 
mely, mitnt lájátok, gyakran hamis) minden megkívánható 
tulajdonaival bir, még sem birna soha nagy tekintélylyel, 
hogy némely dolgokról beszéljen. A józan eszű nép jó beszé-
det szívesen elfogad bárkitől, de szent beszédet csak paptól 
akar hallani. Ama megjegyzések, ama fejtegetések, melye-
ket a pap szájából oly örömmel hallgat, nevetésre indítják, 
ha olyantól jőnek, ki nem pap. Es e felett ne is csodálkoz-
zunk, mert igy van ez minden hivatalban. Valamint ^enki 
sem bízza pőrét másra, mint ügyvédre, ugy a vallás dolgá-
ban sem fog senki másban bizalmat helyezni, mint papban, 
és ép oly feltűnő, ha pap gyógyászatról beszél, mint ha világi 
vallástanitóul tolja fel magát. 

Az egyedüli ut, hogy a papságot az ifjúság neveléséből 
kizárjuk, ama nyilvános bevallás volna : nem szükséges a 
vallásra és erkölcsösségre oly nagy súlyt fektetni, mint 
eddig. S ezt mondják is némelyek, kik az istentelenségben 
előbbre haladtak, és némely kormány is mutatja, hogy ezt 
veszi zsinórmértékül a tanulmányok elintézésében. De ezek-
nek mitsem felelek. Maga a társadalom fog nekik illő fele-
letet adni. Megfelel nekik sok vigasztalhatlan család, mert 
telvék ifjakkal,kiknek semmiféle elvök sincs. Megfelelnek ne-
ki azon munkások, kik henyélés és csavargás közepett készek 
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a társadalmat tüzzel-vassal kiirtani. Megfelelnek nekik ma-
guk a kormányok, melyek kénytelenek mindent fölemésztő 
seregeket lábon tartani. Megfelelnek a torlaszok, melyeket 
időről időre Europa fővárosaiban emelnek. Megfelel amaz 
egyetemes borzalom, mely mindenütt uralkodik és minden 
perczben várja gyümölcsét annak mit elvetettek. Annak, ki 
e feleletet nem érti, mással nem szolgálhatok. Mert, ha azt 
mondanám neki : az ember csak igazságosság, rend és vallás 
által élhet, a földön csak azért van, hogy magát a jövő életre 
elkészitse, ez semmi benyomást sem gyakorolna rá. 

3. Ha a papoknak némi befolyást a vallásra engedünk 
is, mi szükség azt azért a szerzetesek- és apáczákra kiter-
jeszteni? Mért nem foglalkoznak inkább kar-imáikkal? Ez, 
mondhatom sok okból történik. Mindenek előtt eme szerze-
tesek és apáczák, kiket ti a chorusra utasitatok, lia a neve-
lésről gondoskodnak, és kiket haszontalanoknak nyilvánit-
tok, ha a chorusra szorítkoznak, azon fontos okból foglal-
koznok a neveléssel, mert Isten egyházában e czélra alapit-
vák, és mert az egyház az által, hogy szent alapitóik sza-
bályait megerősitette, kimondotta, hogy ez igen helyes. Az 
egyház Ítélete, mely az emberek bizonyos körét különösen 
ily magasztos hivatásra szenteli, ne érjen-e legalább is annyit, 
mint egy Voltaire-követő vagy néplázitóé, ki ennek ellen-
kezőjét állitja ? 

De mért alkalmatlanok épen a szerzetesek tanításra ? 
Ha csak emberi szempontból vizsgáljuk is a dolgot, épen az 
ellenkezőnek kell állnia. Egy szabályszerű testület, mely 
az oktatást tűzi ki czéljául, minden erejét erre fordítja, me-
lyet egyes személyeknek az élet ezerféle foglalkozásaiban 
szükségkép szét kell forgácsolniok. Szabályszerű testület 
nem csak egyes magán személy tapasztalataival bir, hanem 
többekével, kik a később belépőknek tapasztalataik gyü-
mölcseit átadják. Csak vallásos testület adhat tanitásának 
igazi egységet, mert minden tagjába ugyanazon szellemet 
öntheti. Csak vallásos testület fontolhatja meg és vizsgál-
hatja át a tanmódokat és azért választhatja a legkevesbbé 
tökélyetlent. Vallásos testület kezeskedhetik tanáraiért ; ré-
szint mivel ezen állás tökéletessége a túlkapásokat ritkábbá 
teszi, részint mivel jobban ellenőrzik a tanárt, részint mivel 
könnyebben elmozditható. Egy szerzetes tanár nagyobb sza-
badsággal foglalkozhatik hason körülmények közt hivata-
lával, állásának erényeiben nagyobb buzgalmat és türelmet 
lel, hogy abban állhatatos legyen'; már a ruha által is, melyet 
hord, nagyobb tekintélyben áll növendékei előtt. 

Olvasóim józan eszére hivatkozom s kérdem, mi egy 
tanitó-rend ? Férfiak társasága, kik igy szólnak : Rajta, te-
gyük le a világi gondokat, De gondoljunk arra, hogy meg-
házasodjunk, vagy hogy gyermekeink legyenek, minden 
iigyekezetünket arra forditsuk, minden erőnket abban egye-
sítsük, hogy mások gyermekeit neveljük. Szorgalmunkkal 
egyesitsük az imát, az élet tisztaságát, hogy jobban gyámo-
litson bennünket az Ur, és egész életünket e fontos feladat-
nak szenteljük. Hogy lehet tehát csak valószinü is, és ez áll 
az apáczákra szintén, hogy oly emberek kevesbbé alkalma-
sak a tanításra, mint azok, kik a világban élnek, család-
jukkal és száz más érdekkel vannak elfoglalva. A világ va-
lóban páratlan az ítéletekben, melyeket hoz. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f 
IIAULIK GYÖRGY, bibornok, zágrábi érsek f. hó 
11-én jobblétre szenderült, elveendő jutalmát főpásztori 
erényeinek, melyek a szeplőtelen hithüség, ernyedetlen 
buzgalom, kimerithetlen jótékonyság ritka fényével 
ragyogták körül életét, főpapi működését. Az ég adjon 
méltó utódot a gyászoló megyének, és zavartalan bé-

két a dicsőült hamvainak ! 

BOIS-D'HAINE (Belgium.) E helységben Lateau 
Luiza, az ecstasis és stigmatizátio rendkívüli tüneményei ál-
tal keltvén figyelme, körülbelől egy éve ez ügyben a tournay-i 
püspök szigorú vizsgálatot indított meg, melynek eredménye 
felől az „Union de Charleroy"-nak a következőket írják : 

„F. é. márt. 26-án nagypénteken végeztetett be Bois-
d'Haineben az ecstaticus Lateau Luizát illető vizsgálat. 11 
havi figyelmes vizsgálat után a tournay-i püspök szemé-
lyesen akart tanuja lenni az ekstaticus jelenségeknek ; kísé-
retében valának Ponceau vicarius generális, Respilieux dé-
kán és Blervacq kanonok ; továbbá Lefébre orvos, a kitűnő 
louvaini tanár és akademicus ; s azonkívül egy másik euró-
pai hirü orvos és egyetemi tanár. Egyszersmind számos 
brüsseli, liégi és gandi orvosi kitűnőségekhez is intéztetett 
meghivás, kik ugy szólva mindannyian a rationalismus 
hivei ; — de kik közöl csak egyetlen egy jelent meg. Két 
önkint jelentkezett franczia orvos szinte bebocsáttatott a 
szegényes kunyhóba. Azonfelül több világi notabilitás, kik 
között megemlítjük Deschamps államminisztert, Seneffe 
békebirót, Dupont-ot a fayt-i öntöde és Dequeutert a haine-i 
széntelepek igazgatóit. 

Az ekstasis és bélyegzés jelenségei, ugy mint egyéb-
kor pénteki napokon, csakhogy feltűnőbben mutatkoztak. 
Kezei, lábai s kivált halántéka bőven vérzettek. Az önkí-
vület reggeli 7 óra tájban kezdődött s az Urnák, sokszor 
leirt, szenvedési phásisait utánozva, mintegy esti 6 óráig 
tartott. Nem képzelhetni valami meglepőbbet ; és senki sem 
birt ellenállni a mély behatásnak, melyet e látvány mind-
annyira, — a jelenlevő hitetlenekre is egyiránt gyakorolt. 
Ez ekstaticus nőnek arcza, mely rendes állapotban kedves 
ugyan, de egészen közönséges : most valóban szépségtől 
ragyogó volt s oly kifejezést öltött, mely vallásos tiszteletre 
indit. 

Az orvosok megkettőztetett figyelemmel kisérték a 
stigmatizált önkívületét, érzéktelenségét s physiologiai je-
lenségeit; mig a hittudósok azt a természetfelettiség szem-
pontjából kémlelték. — A püspök tiszteletparancsoló méltó-
sággal s nyugodtsággal véve tudomásul a megjegyzéseket, 
mindent lelkiismeretes aprólékossággal feljegyzett ; de be-
nyomásait magába rejté s csak ritkán s nagyon tartózkodó-
lag nyilatkozott. 

Künn mindnagyobbra szaporodott a várakozó nép-
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sokaság, mely a püspököt kéré, hogy szinte bebocsáttatnék; 
s ö méltósága jóllehet mindent kerülni akart, a mi szoros 
vizsgálói kötelességén tulment, — végre is nem akadályoz-
hatá, hogy az esdeklő népet tizenkint he ne bocsássa. Le-
hetlen leirni e soronkint változó látogatócsoportok megin-
dulását. Sokan ennek egyik-másik módon kifejezést akartak 
adni p. kendőikkel a sebhelyeket érinteni stb. De a vizsgáló 
püspök semmi ilyet meg nem engedett. 

Déltájban a püspök az ekstaticát nevén szólítva, ál-
mából ébredésre keltette. A megszólítottnak, ki a püspököt 
nem ismeré, — első tette volt : hogy kezeit legott elrejté. E 
lelki szemérmesség engem igen meghatott. A püspök azután 
beszédbe ereszkedvén vele, legelőbb is azon kérést nyilvá-
nitá, hogy „engedtetnék meg neki elrejtetten élni s távolit-
tatnának el e jelenlevők, kiknek látogatása családjokat igen 
zavarja. Estve megint megújította ebbeli könyörgését, melyet 
az anya is, ki csak az imént üdült fel betegségéből, s kinek 
e látogatások szinte terhére vannak, támogatott. 

Bizonyos, hogy e szegény nők uraik lakásuknak s 
megnyithatják azt vagy elzárhatják bárki előtt tetszésök 
szerint. De mint jó katholikák 11 hónap óta alázatos enge-
delmességgel vetik alá magokat a vizsgálatnak, készek le-
vén mindenben az egyházi tekintély intentioinak megfelelni. 
Azonban látható, hogy távol attól, hogy megbámultatni 
vagy a tiszteletnyilvánitások tárgyai akarnának lenni : 
egyedüli ohajok, magokba vonulva, csendben, munkásság-
ban s feledésben élni. 

Püspök ő mlga megígérte, hogy kívánságuk respectál-
tatni fog ; s hogy eddigi háborittatásuk is csak magasabb 
érdekek miatt történt. 

Püspök ő méltósága határozata csak helyeselhető. Mig 
a vizsgáitatás tartott, kellett, hogy e kunyhó mindenki szá-
mára nyitva álljon s hogy a tudomány akadálytalanul für-
készhessen. E feltételnek bőven elég van téve, sőt a ratio-
nalismus képviselői nyiltan fel is hivattak, hogy részt ve-
gyenek, — bár tudjuk, hogy nem nagy sietséggel és érde-
keltséggel feleltek meg az ebbeli felhívásnak. Elég az hozzá, 
hogy mindannyian, kik csak némi kedvet mutattak e rend-
kivüli jelenség tanulmányozásához, készségesen hozzá bo-
csáttattak — s igy a világosságnak utja el nein záratott. 

De mindvégig tartson-e a zaklatás ? Az egyház nem 
szokott ily kíméletlen lenni. S azért püspök ő méltósága 
nem habozott megígérni a könyörgő anya- és leánynak, hogy 
a végleges vizsgálat befejeztetvén, ezután háboritlanul él-
vezhetik magányukat, melyet annyira óhajtanak. 

Ha majd Lefebre tanár észleleteinek eredményét a 
nyilvánosságra bocsátja: ez kétségkívül nagy mozgalmat és 
vitatkozást fog az orvosvilágban kelteni. 

E vitatkozást, mondja levelező, nagy feszültséggel 
várom. Olvastam már nem egy Lateau Luizára vonatkozó 
értekezést, melyeket hitetlen orvosok bocsátottak közre. 
Ezeknek semmi értekük sincs, mert beszélnek és irnak, a 
nélkül, hogy fáradságot vettek volna magoknak az ecsta-
ticát bár csak egyszer is megtekinteni. Egyetlen egy volt, 
ki a meghívásnak engedett s ezzel együtttöltöttem az egész 
pénteket a leányzó szobájában. Ennek véleményét tuda-
kolva, a kérdezett ekkint felelt : „Én rationalista vagyok s 
ennélfogva e tünemények okát a természetfelettin kivül kell 

keresnem. A jelen eset, melynek az imént szemtanuja voltam, 
bizonyára egyike a legrendkivüliebbeknek és legkiképzet-
tebbeknek, melyekről csak az ekstásis és bélyegzés törté-
nelme tudósit. Megvallom, hogy a jelenségeket a physiolo-
giából nem tudom magamnak kielégitőleg megmagyarázni. 
De tovább fogom a dolgot tanulmányozni, s ha nekem nem 
sikerülend annak természetes tudományos okát felderitenem, 
majd sikerül ez másnak." 

E nyilatkozat, folytatja tudósító, legalább becsületes 
és részrehajlatlan; de nagyon olyformán hangzik, mely 
meglehetősen bevallja a ténynek természetes okokbóli ki-
magyarázhatása iránti reménytelenségét. Egyébiránt nem 
akarok a tárgy érdemébe bocsátkozni, mielőtt a vizsgálati 
adatok egybeállittatnak s nyivánosságra kerülnek. Czélom 
csak az volt, hogy a vizsgáló püspöknek Lateau szegényes 
viskójábani látogatásáról értesítsem az olvasó közönsé-
get stb." 

Egy másik belga hírlap, a „Cloche"-ban körülménye-
sebb leírást és részletesb adatokat olvasunk : 

„A bois-d'haine-i stigmatizáltra vonatkozólag — igy 
irják a nevezett lapnak, — két rendbeli, igen érdekes, hiva-
talos megfigyelés ment véghez, számos tudós orvosnak s 
közöttük egy liégei egyetemi tanárnak jelenlétében. 

Jegyezzük meg mindenek előtt, miszerint a vérzés és 
az ekstasis minden szokásos jelenségeivel, ugy, miként az 
pénteki napokon ismétlődik, pontosan beállott. Az egész 
nagyböjti időszak minden pénteki napján két kezéből s lá-
bából, baloldalából és fejéről egyszerre megeredt a vérzés 
és feje körül tövisszuratok sebhelyei mutatkoztak. Az 
ekstásis beálltával a leány magát a földre veti s karjait 
szétterjesztvén keresztalakban mintegy 1% óra hosszant 
mereven marad. 

Az első vizsgálat alkalmával a következő kisérletek 
tétettek. Mialatt a stigmatizált folyvást ekstasisban arczá-
val a földre borulva s fejét kissé jobbra fordítva, de ugy, 
hogy jobb kezét és karját nem láthatta, elterülve feküdt : 
karja felemeltetett, — de legott lankadtan a földre hanyat-
lott, a mi egészen természetes. Erre egy kis fa- majd réz-
feszületet adtak kezébe s a kísérletet ismételték. Ekkor 
azonban karját és kezét föntartotta mindaddig, mig a fe-
születet ki nem vették ; a mikor az természetes súlyát kö-
vetve, legott lehanyatlott. A jelenlevő orvosok egyike aján-
lotta, hogy szintoly nehézségű egyszerű fa- vagy rézdarabot 
melynek fogantyúja a kereszt szárának alakját birja, adas-
sék kezébe. Megtörtént. S a fa- és rézdarab karjával együtt 
a földre zuhant vissza. — Még feltűnőbb volt, hogy midőn 
mindkét karját és kezét amennyire csak lehetséges volt, a 
nélkül, hogy helyzetéből kimozditassék, hátról felemelve 
összekulcsolták s belé feszületet illesztettek ; bármi kény-
szerű volt is e helyzet s bármi természetes, hogy e lankadt 
állapotban a karoknak visszaesnie kelle, — karjait e kény-
szerű helyzetben megtartotta ; mig az előbbi közönséges fa-
darab alkalmazásakor azonnal visszabocsátotta. E kísérlet 
számosak jelenlétében ismételten megtétetett. 

A másik kísérlet a következőben állott. Orvosok és 
egyéb jelenlévők sorra próbálgatták őt néven szólítva, fülei-
be lármázva, karjait rázva, bőrét tűvel szúrva, orra alá 
ammoniakot tartva stb. ébredésre kelteni ; — de hasztalan. 



I)e mihelyt a püspök vagy az általa megbizott, bár világi 
egyén, megszólitá s a szent engedelmesség nevében érzékeit 
visszanyerni s ébredni parancsolá : azonnal felébredt s a 
hozzá intézett kérdésekre készségesen megfelelt. I t t is azon 
ajánlat tétetett, hogy kéretnék meg püspök ö méltósága, 
hogy a megbízást azok egynémelyeitől, kiknek azt meg-
adá, visszavenné s más néhányaknak megadván, ekkint 
ujolag sorra kiséreltetnék az ébresztés. A püspök belenyu-
godván, az eredmény egészen tökéletes volt: a püspök által 
megbizottak iránt engedelmesség — a többiek megszólítá-
sára megzavarhatian önkivület. Érdekes volt látni, hogy 
midőn Lefebre orvostól ő méltósága a meghatalmazást meg-
vonta s azt egy rationalista orvosnak megadta : az előbbeni, 
kinek különben leghalkabb megszólítására azonnal magához 
tért, — most hasztalan követett el bármit; mig az utóbbi-
nak szavára, midőn az az egyház tekintélye erejében meg-
szólitá, azonnal felébredt. 

Magyarázza ki nekünk a tudomány, csupa természe-
tes okokból ezen tüneményeket !" 

IRODALOM. 
„Grundriss der Einleitung in das Neue Testament von dr. 
Joseph L a n g e n , ord. Professor der katholischen Theologie 
an der Universität zu Bonn. Freiburg (im Breisgau), Her-

der'sche Verlags-handlung. 1868." 

(Vége.) 

Majd jelezvén a mondottak értelmezését, azután alább 
igy szól : 

„Es war also in der Sache selbst begründet, wenn man 
die Schriften, welche als Theile des neutestamentliclien 
Kanons bezeichnet wurden, für inspirirt hielt. Man kann 
darum behaupten, dass gleichzeitig mit der Zusammenstel-
lung des neutestamentliclien Kanons auch die Lehre von der 
Inspiration der darin aufgenommenen Schriften aufgestellt, 
oder strenge genommen dabei schon vorausgesetzt wurde. 
Sehr klare und bestimmte Aeusserungen über den göttlichen 
Character der neutestamentliclien Schriften finden sich dess-
halb auch schon bei Theophilus von Antiochien (ad Ant. III, 
12) Irenaeus (adv. haer. III , 16, 12), Tertullianus (de orat 
c. 22), Clemens v. Alexandrien (Paed. I, 6), Origenes (de 
princ. praef.), Gregor von Nyssa (orat. II. in Chr. resumect), 
Epiphanius (haer. LI, 4), Augustinus (de cons, evang. I. 54). 
„Cum illï (discipuli) scripserunt, quae ille (Christus) osten-
dit et dixit, nequaquam dicendum est, quod ipse non scripse-
rit ; quandoquidem membra eius id operata sunt, quod di-
ctante capite cognoverunt. Quidquid enim ille de suis factis 
et dictis nos legere voluit, hoc scrihendum illis tamquam 
suis manibus imperavit." . . . u. A. Die meisten Aeusserun-
gen dieser Art beschränken sich jedoch darauf, im Allgemei-
nen die kanonischen Schriften als Offenbarungsurkunden 
zu bezeichnen, ohne den Inspirations-Begriff näher zu defi-
niren. Zur volligen Würdigung der Lehre der Kirchenväter 
über die Inspiration ist es darum auch nöthig, diejenigen 
Stellen in Betracht zu ziehen, an denen das menschliche 
Moment hervorgehoben wird, welches bei der Abfassung der 
h. Schriften concurrirte. Jenes allgemeine Glaubensbewusst-
sein nun, dass unter göttlichem Einflüsse die hl. Schriften 

geschrieben sein, wurde auf dem Concil von Trient dahin 
formulirt, das Gott als auctor der hl. Schrift angesehen 
werden müsse." 

Ki nem látja csak abból is be, hogy a szentírás isteni 
jellege, mely a szerzőnek Isten általi fölvilágositásán alap-
szik, folyvást elismertetett az egyházban ? Az egyház tanai-
és határozataiban a szentirás kifejezéseire ugy hivatkozott, 
mint az Isten vagy Szentlélek nyilatkozataira. — Följegyzi 
még szerző az inspiratio-elméleteket a 206 lapon a közép-
korból és azontúl is. Mik után kétségen kivül Langen állás-
pontját, melyet e kérdésre nézve elfoglal, várnók, de mind 
hiába, ő azt nem teszi ki itt. Különben sz. ezt illetőleges vé-
leményét tudatta már Reusch ,Theologisches Literaturblat'-
jának hasábjain valamint 1867-ki, ugy ujabban 1868-ki (v. 
ö. 23. szám, 782 lapot) folyamban is. 

Befejezzük ismertetésünket. Csekély véleményünk a 
műre nézve, melyet imént bemutatánk, imez. — A kit kö-
zelebbről érdekelvén az, figyelmesen végig olvassa, nem fog-
hatja indokoltan eltagadni azt, hogy csakugyan az ilyféle 
munkálatok között méltó helyet foglal el. Mert ámbár talál-
koznak e könyvben is egyes nézetek, elméletek vagy csopor-
tosítások (például, minden részletesb czáfolat mellőzésével 
kijelezzük, hogy vannak a műben kérdések, melyekbe sz., 
a nélkül, hogy tulcsapongó előadást vesz vala igénybe, már 
csak a hittudományhaligatók szellemi önmunkássága föléb-
resztésének érdekében is mélyebben bocsátkozhatott volna ; 
vagy sz. Máté és sz. Lukács evangéliumának irásidejét 27 
és 50 lapokon, Márkra való tekintettel, több következetes-
séggel fejtheti vala k i ; vagy a 64 lapon sz. János evangé-
liumának zárfejezetét, illetőleg annak igaz eredetüségét 
kimerítőbben tárgyalhatta volna; vagy 89—133 lapokon 
egyáltalán sz. Pál leveleinek egymásra hatását, összefüggé-
sét különösen azon tanokat illetőleg, melyek tartalmukat 
teszik, nagyobb világításba helyezve ohajtottuk volna stb.), 
melyeket egyikünk másikunk első tekintetre talán megro-
vandónak találna, mindenesetre pedig másképen kivánna 
vagy más alakban szeretne látni; de általában nyiltan 
mondható, hogy szerző czélját, mely nem volt egyéb, mint 
alaposan, behatóan, vizsgáló ítélettel jó kútfők után kidol-
gozott kézikönyvet nyújtani, elérte. 

Valóban, ha a jelen munkálatot, mely oly kevés (208) 
lapon, annyi tudni, annyi megfigyelni valót foglalt egybe, 
sok más egyébbel összehasonlítjuk, a hasonlat jó részben 
Langenénak előnyére üt ki. — A rövidséggel nem kevesbbé 
világosságot kapcsolni össze, jóllehet a tudományszak sok 
érdeklő kérdéseinek, melyeknek ismerete és megoldása az 
illetőknek szükséges, — többje többé-kevesbbé megválaszt-
va, vizsgálva lön, már ez is sok magában véve ily csekély 
terjedelmű irat keretén belül. Szóval az előttünk fekvő dol-
gozat egyike a jobb müveknek, melyek az ujabb és legújabb 
időkben a szentirati szakirodalomban, kellemes meglepetést 
hozva, merültek föl ; valamint szerzője is közelismerés sze-
rént azok közé tartozik,kik szakuk tekintetében a tudomány 
színvonalán állanak. Igen Langen, mint nem közönséges, 
de hivatott képviselője ismeretes a kath. bibliai studiumnak 
es jelen iratával bőven tanúbizonyságot tön róla, hogy ez 
elismerést méltán mégis érdemli. Ismételten hangsúlyozzuk, 
hogy t.-szerző nem csupán arra törekedett sikeresen, miként 
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előadásában kimért, de könnyen érthető legyen, a neveze-
tesebb irodalom történeti mozzanatokat, jelesen az újszövet-
ségi biblia-tudományosság terén mutatkozott jelentősebb 
vivmányokat értékesítve ; de, a mi fődolog, arra is, hogy 
az egyházi szemponttól sem térjen el. 

Mire nézve ezen elmemüvet, mely tárgyát egyszerűen 
és világosan adja elő, és az ujabb bibliai irodalmi könyvé-
szetben oly roppant jártasságot árul el, hogy e tekintetben 
alig enged valami kivánni valót, a fiatal papságon kivül, 
melynek közelebbről (kézikönyvül) szánva van, más papi 
embernek is, sőt a nem papok közöl azoknak, kiknek erre 
nézve némi tájékozásra nem csak szükségök, de kedvök is 
van, röviden pedig mindazoknak, bátran és igaz lélekkel 
ajánlhatni véljük, kik az egyháznak a szentirást illető taní-
tásában erősödni, s ellene a vakmerő fogárdos álkriticismus 
által itt-ott fölhordatni szokott ellenvetéseket, mint álokos-
kodásokkal telt erőtlen kifogásokat látni akarják. 

Csősz Imre. 

VEGYESEK. 
— A sz. István-társulat f. hó 11-én tartotta meg fé-

nyes és számos közönség részvétele mellett 18-ik közgyű-
lését, a herczeg-primás nyitotta meg magas eszméket remekül 
hordozó beszéddel ; következett az alelnöki beszéd, igazga-
tói, titkári jelentés az örvendetes lendületről, mind a tagok 
számának növekedését, mind az anyagi helyzet emelkedését 
is tárgyalva. Alelnöknek közfölkiáltással I p o l y i Arnold 
jelesünk választatott meg Kubinszky Mihály kalocsai és 
Fábián István győri kanonok társjelöltek közül. — Az 
elemi iskolakönyvek kiadására nézve bizottmány nevezte-
tett ki. — A magyar történelem pályadijára nézve a társu-
lat 200, a fm. herczegprimás nagylelküleg 100 darab aranyt 
ajánlott meg. — A „Kath. Christ" a félév lefolytával meg 
fog szüntettetni, helyette a virágzásnak indult „Pest-Ofner 
Blätter" czimü lapot fogadta el a társulat közlönyéül, mely-
lyel az egész évi előfizetők kárpótoltatni fognak, hacsak 
előfizetési pénzöket vissza nem követelik. A tisztviselők fi-
zetése a bizottmány ajánlata szerint emeltetett. Primás ő 
herczegsége távozván atyai áldásában részesítette a gyű-
lést; a nm. elnökök iránt a gyűlés és társulat hálaérzelmeit 
S z a b ó Imre apát-kanonok ur tolmácsolta. Adja az ég, 
hogy a társulat ügye iránt nyilvánult sok szép eszme, nemes 
törekvés a legvirágzóbb állapotba hozza a napjainkban 
horderejére nézve mindinkább növekedő egyletet ! 

— A mult vasárnap megtartott autonomiai gyűlésén 
a képviselőknek már a balpártiak közül is többen megjelen-
tek, és a tanácskozmány leginkább Ghiczy Kálmán irány-
adó hatása alatt állott. A választási szabályokra nézve ha-
tározatba ment, hogy a papságot illetőleg a titkos, névnélküli 
szavazás kérettessék ki, és a hiveket is tekintve ujabb ke-
rületekkénti szavazás sürgettessék. Az erre vonatkozó me-
morandumot egy küldöttségnyujtotta át a herczegprimásnak, 
ki a küldöttséget szokott nyájassággal fogadta és a lehető 
engedmények, módosítások reményével kecsegtette a 
kérvényezőket. 

— Már nem csak keresztények lesznek komákká a 
körülmetéltetésnél, hanem a zsidók is keresztszülőkké ! A 
fővárosban ily keresztelés történt, gondoljuk a kellő caute-
lák mellett. 

— Ritka kitüntetés érte a sz. ferenczrendiek egyik 
legérdemesebb tagját, ft. D a n k Agáp pesti zárdafönök 
atyát, midőn f. é. april 30-ről keltezett h i v a t a l o s l e v é l -
b e n arról értesíttetik Romából, miszerint őt, pápa ő szent-
sége Generalis Definitornak kegyeskedett kinevezni, azon 
kötelességgel, hogy Romába tegye át lakását. „Dimissis 
omnibus, venias, quo te Deus vocat," igy ir neki a szintén 
újonnan kinevezett Minister Generalis, ft. B e r n a r d i n u s 
a Portu Romatino, hic invenies tibi addictos socios. Szere-
tetteljesen hivatik az érdemes férfiú, ki e felhívás-
nak kész engedelmeskedni. A szűz Máriáról czimzett szer-
zettartományból csak 1723-ban v á l a s z t a t o t t Definitor Gene-
ralis, P o r d á n y i András, de ő nem lakott Romában, s e 
kikötés Romában lakni, csak ezelőtt 6 évvel tétetett szabá-
lyul ő szentsége által. S z é p , de terhes ezen kitüntetés, mely-
hez mi az Isten bő áldását s őrködő g o n d v i s e l é s é t kivánjuk. 
A tisztelt férfiúban csak nyerni fog a rend központja, de 
nyerni a Romába zarándokló magyarok is, kik ö benne a 
legjobb barátot találandják. (P. Cz.) 

— Brüsselbe érkezett romai levelek szerint a fejedel-
mekhez már megküldettek volna a meghivók a conciliumra 
azon utasítással, hogy bibornokok vagy püspökök által 
képviseltetnék magokat. Jeleztetik, hogy a plebánusok el-
mozdithatlanságának megszüntetése szintén egyik tárgyát 
teendné a conciliumi tanácskozmányoknak ! 

— Mint a „Leader" czirnü lap írja, a londoni parla-
mentben most 7 zsidó ül. Minthogy Angolországban nincs 
több 60,000 zsidónál, a zsidóság a parlamentben aránylag 
erősebben van képviselve mint bármely más vallási fele-
kezet, kivévén az államegyházat. A zsidó képviselők mind 
szabadelvűek ugyan, de az extrem radicalismushoz egy sem 
tartozik. 

— Kapsafalvi K u u k Jenő, a mivelt, kath. érzelmű 
képviselő azon szerencsések közé tartozik, kikkel ő Felsége 
az utóbbi udvari ünnepély alkalmával hosszabb ideig tár-
salogni méltóztatott. Szolgáljon örvendetes tudomásul ked-
ves övéinek. 

— A pfalzi papság Steinfelden összegyülekezvén Feld-
bausch plébánoshoz egy iratot intézett, melyben neki az 
iskolaügybeni magaviseleteért bizalmatlansági szavazatot 
küld; a főpontok a következők: a) a személyes meggyőző-
dés által, melyet ön az iskola-törvényjavaslat fölött nyilvání-
tott, ellentétbe helyezte magát velünk, választóival, Bajor-
országnak püspökeivel, egész clerusával és önmagával mint 
kath. pappal és a pfalzi papság képviselőjével; b) a férfiúi 
becsületesség kivánja, hogy lemondjon oly állásról, mely 
személyes meggyőződésével elleknezik ; c) önnek az iskola-
ügyben tanúsított magatartása kétes világot áraszt a pfalzi 
papság jellemére, érzületére, ha következtetés történik a 
választottról a választókra, és azért nyiltan kimondjuk, 
hogy önnek nézete nem a mienk, sőt ezt elvetjük, kárhoz-
tat juk ; d) ha személyes meggyőződését ön nem képes ily 
komoly ügyben állásával megegyeztetni, bizalommal többé 
ön iránt nem viseltethetünk, valamint tisztelettel sem oly 
férfiú iránt, ki tovább is megmaradna azon állásban, mely 
önmagában ellenmondás. 

Szerkesztői tudósitás. 
Z á g r á b b a : A kivánt számokkal annyi évek után nem szol-

gálhatunk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLAK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. ez. 
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A herczegprimásnak beszéde 
a s z e n t I s t v á n - t á r s u l a t 1869. évi m á j u s 

11-én t a r t o t t n a g y g y ű l é s é n . 
Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus ! 
Tisztelt nagygyűlés ! 
Valahányszor ily ünnepélyes alkalommal e dí-

szes körbe lépek, szemeim előtt lebeg azon áldott 
gondolat, mely a tisztelt társulat felejthetetlen ala-
pitóit vezérelheté, midőn azt szent István dicső ne-
vének csillagzatával övezték. 

Mint egy programm, fénylik társulatunk czimé-
ből azon szent és hazafias czél, hogy e honnak létét 
szilárdítani, boldogságát előmozdítani első szent ki-
rályunk szellemében ügyekezzünk. 

És visszatekintve azon két évtizedre, melyet 
társulatunk a nemzet hullámzó sorsát osztva, átküz-
dött, a méltányosság nem tagadhatja meg tőle azon 
bizonyságot, hogy a viszonyokhoz mért eredmény-
nyel haladt mindig kitűzött pályáján. 

A közrészvét nem is hiányzott oly nemes törek-
vés iránt, mely feladatul a hazafiúi gond és munkás-
ság szellemi osztályrészét, a közhasznú ismeretek 
valláserkölcsi irányban való terjesztését tűzte ki ma-
gának. 

Nem lehet szándékom itt annak részletezésébe 
bocsátkozni, mit a társulat lefolyt évi munkássága, 
felmutatni képes, a tisztelt nagygyűlés eziránt ké-
sőbb a hivatalos jelentésekből bővebben fog érte-
sülni; — de igen is helyén találom ezen alkalomból 
mindenekelőtt magam s a társulat legbensőbb hálá-
ját tolmácsolni társulatunk országos tiszteletű elnö-
kei, mélt. gróf K á r o l y i István és nm. gróf Czi -
r á k y János főkamarás-mester urak iránt, kik őseik-
től öröklött hazafiúi s vallásos hűséggel áldozták 
ügyünknek idejöket és gondjaikat, s bölcs vezérletük 
s példás kitartásuk által a társulat szakadatlan gya-
rapodását biztositák. 

Ugy hiszem, a tisztelt nagygyűlés érzelmeit 
fejezem ki, midőn mindnyájunk szivéből kivánom, 
hogy a két lelkes elnököt az ur Isten éltesse, s egy-
szersmind társulatunknak megtartsa ; de megvallom 
egyszersmind, hogy különösen szerencsés körül-
ménynek tartom, az elnökséget ez idő szerint ily ki-
próbált kezekben tudhatni. 

Azon okok és magasb érdekek ugyanis, melyek 
a sz. István-társulat létét egykor szükségessé tették, 
a legújabb évek alatt fontosságban lényegesen emel-
kedtek, sulyosodtak. 

Voltak évek, midőn nemzeti irodalmunk e tár-
sulatban lelte egyik szivesen nyújtott menhelyét ; 
akkor vallás, tudomány és irodalom egy fedél alatt 
ápolva, testvérileg megfértek egymással; de a be-
állott kedvezőbb idők nálunk is ellenkező viszonyt 
i<ií.'.tek elő. 

A felszabadult sajtó azóta nagyobbrészt ellen-
séges, sőt ostromló állást vett a keresztény s főleg 
katholikus irodalom és egyház irányában. 

Habár azonban e sajnos jelenség majdnem vi-
lágszerte nyilvánul is, nem csüggedni, hanem inkább 
társulati munkásságunkat megkettőztetni van okunk. 

Ha a kath. egyház isteni igazságai szükségkép 
diadalmaskodtak azon különböző tévtanok felett, 
melyek a keresztényvallás bitorolt nevében állíttat-
tak fel egykor a tévelygők által, még természetesb 
a katholikus hitelvek diadala az Istent és isteni 
kinyilatkoztatást tagadó atheismus és rationalismus 
felett, mely az ujabb korban az isteni tekintély, a 
katholika egyház s minden positiv vallás ellen a so-
phismák és hitetlenség minden fegyverével sorom-
póba lépett. 

A halandónak esze hasztalan lázad fel terem-
tője ellen. 

Isten kimérhetetlen tért és anyagot nyújtott az 
ember fürkésző eszének, az ő anyagi és lelki tökéle-
tesbitésére s boldogitására. 

Csak egyből zárta ki változatlanul, abból t. i. 
hogy a teremtmény a teremtő lényét és létét e föl-
dön a kutató emberi ész határozatai alá vonhassa. 
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A romlatlan elme tévesztethetleniil követheti 
Isten nyomát az emberiség történetében, a nagy ter-
mészetben, s magán az emberen ; de mindenekfelett 
ntalva van az isteni kinyilatkoztatásra, melynek 
egyetlen hű tolmácsa és hagyományosa a Krisztus 
által rendithetlen sziklára alapított kath, egyház. 

Valamint tehát eddig csak a bábeli zavart multa 
fölül azon álbölcsészet, melynek segélyével a gyarló 
agyvelő Isten helyét időnkint elfoglalhatni hitte; 
ugy kétségtelen, hogy a hitetlenség heroldjait, s kü-
lönösen a kath. egyház elleneit épen ama szabadság, 
az emberiség és polgári társadalom azon elidegenit-
lietlen kincse fegyverezi le, melynek érdekében s 
hamis zászlaja alatt szeretnék támadásaik jogosult-
ságát igazolni. 

A polgári és egyéni szabadság ugyanis egyedül 
ott létezik s ott állhat fenn, hol az keresztény erköl-
csi elveken nyugszik. Hol ezen alap hiányzik, ott a 
hitetlen ész uralma nem ismerve magasb korlátokat, 
csupán az anyagi érdekek igényei szerint szabá-
lyozza a polgári jogot és társadalmat, s utat tör 
végre a caesarismusnak, melynek előbb-utóbb zsák-
mányul esik minden állam, mely az ész változó mo-
ráljában bizva, a keresztény alapokat szerkezetéből 
kiirtja. 

A vallás tehát első sorban őrzi meg a szabad-
ságot; a kereszténység törte szét a rabszolgaság bi-
lincseit; s nincs hamisabb állítás, mint az, hogy a 
kath. egyház az absolutismust ápolja. 

Az egyetemes világegyház oly isteni intézvény, 
mely épen ugy megfér a respublikával, mint a mon-
archiával; de minden társadalomba azt oltja be, mi 
nélkül fenn nem állhat, boldog nem lehet. S a ka-
tholicismus valláserkölcsi tanitmányaiban gyökerező 
auctoritás, rend és béke elve, a törvény tisztelete, a 
tudományosság fejlesztése s a történeti alapnak, mint 
az állandóság egyik zálogának, s a honszeretet leg-
tartósb forrásának ápolása. 

A katholika egyház megnyugvással tekinthet 
e részben vissza a magyar nemzet történetére. 

Szeretettel ápolta, s midőn kellett, vérével is 
oltalmazta egyházunk e nemzet hazáját, nyelvét, tu-
dományát, becsületét és alkotmányos szabadságát. 

S mi hazafiúi s vallásos kötelmeinkhez képest, 
rendületlenül fogunk ezentúl is az eldődök nyomán 
haladni s a keresztény erkölcsi rend ellenségeinek 
veszélyes tanaival szemközt, hirdetni és terjeszteni 
fogjuk egyházunk szent elveit, mint a melyekben 
nemcsak az ország katholikus millióinak lelki üdvös-
sége, de mint századok tanusitják, a polgári tár-

sadalom számára az erkölcsi rend biztositéka is 
rejlik. 

S ezen a téren van a sz. István-társulat hivatva, 
az uralomra vágyakodó téveszmék rohamának elle-
nében, irodalmi munkásságát megkettőztetett erővel 
folytatni. 

Kétségtelenül sokoldalú e részben a társulat 
feladata, s már megindított vállalatai is sok erőt 
vesznek igénybe ; mindamellett a jelen pillanatban 
egy ujabb szükség told ta meg sürgős teendőit. 

Az uj népnevelési törvény teszi kötelességünkké, 
hogy katholikus iskoláink sorsáról és jövőjéről gon-
doskodjunk. Ennek egyik lényeges eszköze, hogy a 
kiszabott tanok minden ágaiból olcsó, de jeles tan-
könyveink legyenek, melyek mind a tudomány ha-
ladásának, mind az anyaszentegyház hitelveinek 
megfeleljenek. 

Már a mult évi gyűlésen, az idézett törvény 
keletkezése előtt, voltam bátor e kérdésre a tisztelt 
társulatot figyelmeztetni, s igy azt most csak azon 
inditványnyal kivántam ismételni, miszerint azt a 
tisztelt nagygyűlés szives megfontolás alá venni, s 
elhatározás esetére még a jelen nagygyülésbó'l bi-
zottmányt kiküldeni méltóztassék, mely az inditvány 
foganatosításának módjáról mielőbb véleményt álla-
pítván meg, jelentését az e végre felhatalmazandó 
választmánynak további határozat és végrehajtás 
végett felterjeszsze. 

Előre is biztosithatom a tisztelt nagygyűlést, 
hogy ez uj. sürgős és korszerű vállalatnak előmoz-
dításához, mely egyszersmind a társulatnak ujabb 
jövedelmi forrást nyitand, örömmel fognak püspök-
társaim velem együtt járulni. 

Egykorú előkészitő intézkedés ez egyszersmind 
avégre, hogy a szervezésnek indult magyar katho-
likus autonomia ez irányban is sikeresebben fog-
hasson munkához. 

Egyik legfontosb czélja és tárgya ugyanis az 
autonómiának a katholikus tanintézetek megőrzése, 
kormányzása s a haza, tudomány és egyház diszére 
állandó felvirágoztatása. 

Hogy az autonom önkormányzat jogos birto-
kába lépett katholikus hivek e téren is sikerrel mun-
kához foghassanak, szükséges, hogy az iskola egyik 
leglényegesb kellékeivel, czélszerü tankönyvekkel 
rendelkezhessenek. 

A szent István-társulat ennek folytán szellemi 
jobbkeze leend az autonómiának, s ezt hivatásának 
azon fokára emelendi, mely az alapitás eszméjéhez 
méltóan képessé teendi feddhetetlen szellemi termé-
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keivel a katholikus milliók minden rétegeit áthatni s 
mindazon szellemi kincsek athenaeumává válni, me-
lyekből még a legkésőbb nemzedékek is erkölcsi, 
anyagi és nemzeti gyarapodásuk gazdag elemeit 
meritendik. 

Tisztelt nagygyűlés ! nehéz időket élünk. 
A jelen korszak, a szabadság és egyenlőség esz-

ményi alkalmazása alapján, — s egy uj társadalmi 
rend problémájának kísérletei között, vajúdásában 
a közhatalomról elméleteket hozott felszinre, melyek 
a régi alapokat elvetik, és Europa több részében az 
állam és egyház közt összeütközésekre vezettek. 

Minden becsületes léleknek, minden okosállam-
férfiunak óhajtani kell, hogy ily csapástól az isteni 
Gondviselés óvja meg hazánkat. 

A vallásfelekezetek viszonyai e honban mái-
törvényesen szabályozva levén, testvéri békében él-
nek, s akarnak élni egymással. 

Osi alkotmányunk átalakitása teszi egyedül 
szükségessé az állam és egyház között oly biztos 
határvonal megállapítását, mely lehetővé tegye, hogy 
mindegyik saját elidegeníthetetlen jogkörében egy-
mással a régi békében élni s hivatását kölcsönös 
csorbitás és háborgatás nélkül az emberiség és tár-
sadalom közös javára gyakorolni képes legyen. 

E határvonal megállapítása s biztosítása tá-
masztá az a u t o n o m i a eszméjét, az egyházi önkor-
mányzat azon uj formáját, melynek megoldásán most 
fáradozunk. 

A kath. autonomia nem irányul jogterjeszke-
désre; nem ütközik sem az állam, sem más felekeze-
tek jogaiba, önkényt folyik a dolog természetéből s 
ősi szabadságunk azon axiómájából „nihil de nobis 
sine nobis" ; sőt törzsöke lesz és legmélyebb biztosi-
téka a közszabadság minden kiágazásának, mert 
csakis a lelkiismeret jogán keresztül tiporhatni le 
végleg az emberi méltóságot és alkotmányt. 

Az autonomiát erős akarat és egyetértés létre-
hozhatja, bölcs mérséklet és kölcsönös bizalom meg-
erősitheti. 

Ime a közelmúlt napokban lélekemelő jelenség 
vigasztalta meg a valláshű sziveket. 

A katholika egyház egységének önérzete ma-
gasztos kifejezést nyert azon egyetemes manifestatio-
ban, melylyel a világ minden katholikus népei az 
egyház látható feje, szentséges atyánk iránt, arany-
miséje alkalmából, fiúi hűségöket nyilvániták. 

S e fenséges manifestatiohoz Magyarország ka-
tholikus népei főpásztoraink s buzgó országnagyaink 
felhívására példás kegyelettel csatlakoztak. 

Ha az egység ezen vallásos érzete bennünk 
rendületlen, s ha ezen egységben a hívek mindnyá-
jan buzgó odaadással egyesülnek, akkor Isten ma-
lasztja legyőzhetetlen erővel vértez fel bennünket, 
s képesek leszünk egyházunktól nehéz megpróbálta-
tásokat, vallásszabadságunktól sok méltatlanságot ' —' O 
elháritni. 

S ezen édes remény közt, Isten nevében a mai 
nagygyűlést megnyitom. 

Az oktatás világiasitása. 

(Vége.) 

Az apáczák bekötött fejőkkel mit értenek hozzá ? A 
fönnebb mondottak közöl sok áll egy hajszálig az apáczák-
ról is. Csak még néhány, különösen rájok vonatkozó szót 
akarok mondani. Először is fölteszem, hogy leányaitok ne-
velését nőkre akarjátok bizni. Látom, hogy melléjök e czélra 
oly családokban, melyeknek szivén fekszik a becsületesség, 
nevelő- s tanitónőket adnak. Látom, hogy bizonyos gondos 
kormányok mindennemű tanítónők egész seregeivel aján-
dékoznak meg bennünket. Látom, hogy a világ is kedveli 
bizonyos müveit hölgyek fényes nönöveldeit, kik Sveiczból, 
Angolországból, Párisból és Isten tudja honnan nem szálin-
kóznak a világ minden részeibe, és kik védőik bizonysága 
szerint valóságos csodái a tudományosságnak és a nevelés 
mesterségének. De, kérdem, ezek nem bekötött fejek mind, 
jólehet nők ? A körülmények micsoda földi találkozása, vagy 
a csillagok micsoda befolyásának következtében mentek a 
korlátolt elmék mind a kolostorba, és épen csak kolostorba 
azok, kik neveléssel foglalkoznak '? Mi okból küldhetnek 
mindezen országok, melyek ama piperés nevelőnőket szol-
gáltatják, csak épen apáczákat korlátolt elmével ? Adhat-
nátok-e ennek okát, lia mi a ti, igen nagyrabecsült tekin-
télyteken megnyugodni nem akarnánk ? 

Egyébiránt, hogy világosan szóljak, az ilyenek szem-
telen, vallástalan s szóra sem méltó emberek. Az, ki igy 
bánik az apáczákkal, roszul ismeri őket, bár ki legyen is, 
nem tudja mi egy keresztény szűz, lia a kolostort nem ta-
lálja alkalmasnak annak nevelésére. Az ünnepélyes szüzes-
ségi fogadalom, melyet egy keresztény nő letesz, annyira 
emeli öt, hogy a kegyelem ölén legkiválasztottabb munkás-
ság eszköze lesz. Krisztus iránti szeretetből lemondott a földi 
anyaságról, és Krisztus ezért neki megmérhetlen becsű lelki 
anyaságot ad. Az apácza kiszakittotta magát a világból s 
jobban isineri ennek hiúságát; élete tiszta és mindenre, mit 
érint, a tisztaság bélyegét nyomja ; szive szakadatlanul szűzi 
és mennyei vágyakkal táplálkozik, s e vágyakat másokba 
is könnyen átönti. A folytonos társalgás, melyben az ima és 
más jámbor gyakorlatok által, Istennel él, minden munká-
jára emberfölötti ihletet és kedvességet áraszt. Még az emberi 
tudomány elemeiben való oktatás sem a természet müve nála, 
hanem a kegyelemé, hála a czélnak, melyet kitűz, az elvnek, 
mely őt vezeti, és az erényeknek, melyekkel azt felékesiti.Az 
ifjú lány, ki, mig a világ be nem szennyezé, kiváló hajlam-
mal bir a jámborságra, élvezi ezen mennyei léget, beszívja 
az erények eme illatát, és mivel tanítónőjében Istenének jo-
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gyosét tiszteli, szivesen fogadja tanait. Es erre szükségé is 
van, mert ki nem egészen ismeretlen a világban, észrevehette, 
hogy mig az ifjú csak később találkozik a legnehezebb ve-
szélyekkel, az ifjú leány azoknak úgyszólván léte első pil-
lanatától ki van téve. A hiúság és a világ szeretete benne 
oly természetszerű, hogy alig nyitja életre szemeit, már is 
tetszeni és szerepet játszani akar. Még a házi életben és az 
éber s keresztény anyák szemei alatt is alig lehet ezen ve-
szélyes hajlamot csak némileg is elnyomni, mert a világban 
itt minden kedvez nekik. A beszédek, melyeket más gyer-
mekektől, s mi még roszabb idősebb leányoktól is hall, csak 
ruhák, pompa, divat, világi pipere s hiúság körül forognak. 
Csak a fényűzés, pompa és ruházkodásban való ragyogás 
példáit látja mindenütt ; a ház látogatói vagy a szolga-sze-
mélyzet az ő állandó liizelgői ; még a szükséges csinosság is, 
ha ki megy, a hiúságot majdnem elkerülhetlenné teszi. 
Mindez oly tetszvágyat, a szépelgés és piperéskedés oly vég-
telen szeretetét ébreszti föl benne, hogy el sem hinnők, ha 
nem volnának rá igen is korai példák, majdnem minden 
családban. 

Ugy, de tudnunk kell azt is (és bár csak legalább az 
any ák jobban figyelnének rá), hogy ezen szenvedélytől elő-
ször is a leányra és azután az asszonyra nézve a legnagyobb 
veszélyek sarjadzanak fel. Ha már egyszer a világi gyönyör 
belopódzott e szivekbe s azokat elfoglalta, késő akkor bölcs 
nevelésre gondolni. Tudni sem akar többé a jámborságról, 
soha sem fogja szeretni az egyházat és a szentségeket, e,gy 
erényt som tesz magáévá. Még a tanulmányokkal is csak 
azért foglalkozik, hogy azokkal magát mutogathassa. Éjjel 
nappal csak testének ápolására gondol és nem tesz egyebet, 
mint azt ékesiti, cziczomázza, szépítgeti és anyja ellen zú-
golódik, atyjával duzzog, ha hiúságának minden szeszélyeit 
ki nom elégitik. Es mindez csak most történik, mert később 
még egészen más bűnesetek állnak be. A világ, mely elég-
ravaszul keresztül nézi mások gyöngeségeit, oda fogja ve-
zetni, a hová akarja. Hizelgő beszédek és udvarlások által 
először elveszett leány-, később hűtlen nő- és kötelességéről 
megfeledkezett anyává teszi őt, és adja Isten, hogy nyilvános 
botrányul is ne szolgáljon. És sem a jámborságban, melyet 
soha sem éldelt, sem a vallásban, melyet csak felületesen és 
néhány külső szokásaiban ismer, nem fog szükséges erőt 
találni, hogy magát a csábitások ellen megóvja. A ki mind-
ezeket éber szemekkel megfigyelné, azt fogná gyakran ta-
lálni, hogy ennek titkos oka épen a hiúság és világi gyönyör, 
mely kezdetben oly kicsinek látszott. 

Mindezen sok és nagy rosz ellen nincs alkalmasabb, 
alaposabb és mondhatnám, szelídebb eszköz, mint a zárda. 
Ez elvonja a fiatal leányt a család, szolgaszemélyzet és külső 
látogatók veszélyeitől, és ezek helyébe egészen ellenkező 
példákat és gyakorlatokat állit. A kolostorban a ruházatban 
való hiúság sok éven át nem talál táplálékot, mert itt minden 
ruha jó. E közben a keresztény elvek, melyek egyedül fékez-
hetik öt, erőt kölcsönöznek neki. Jobban, mint a szó, erő-
sitik őt tanitónői és tanulótársainak példái, ugy hogy a czélt 
hatályosan el lehet érni. És a mi még több — szelídséggel 
éretik el. A szeretetteljes gondoskodás, melyet a vallás ily 
nevelönőkbe önt, ugy működik, hogy a fiatal leányok azt 
szivesen fogadják. Oly sok tanulótársának társasága szövi 

ama kötelékeket, melyek az oltár zsámolyánál kötve, a leg-
édesebbek és legőszintébbek maradnak az egész életen ke-
resztül. Ama rend, melyet társaságukban tartani kell, ezer-
szer megtöri az önakaratot, a nélkül, hogy egyik is megüt-
köznék fölötte, mert látja, liogy mások is ahoz ragaszkodnak. 
A gyakori feladványok által megszokják az élet foglalko-
zásait és a jámborság ihletét kölcsönzik nekik, a szentségek 
gyakori vételének kegyelme, az alkalmas oktatás, az apá-
czák őszinte bizalma kifejti, vagy gyümölcsözővé te3zi szi-
veikben az erények magvait. Természetes, hogy mindezen 
szorgoskodás nem teszi őket az egész jövőben képtelenné a 
bűnökre, és az is igaz, hogy mindig fognak birni a szeren-
csétlen szabadsággal hibázhatni és rosz utakra tévedhetni. 
De az is bizonyos, hogy a legfélénkebb családanyák, a leg-
tisztesebb asszonyok, mint a tapasztalás tanitja, mindig a 
kolostorokból kerülnek ki. 

4. Végre azt hozzák fel azon szerzetesek és apáczák 
ellen, kik neveléssel foglalkoznak : Ok elveszik a világiak 
kenyerét, és elidegenítik a gyermekeket szülőiktől. Két iga-
zán gyermekes ellenvetés ez, melyek azonban a gyenge el-
méket mind tovább gondolkodóba ejtik. A mi az első ellen-
vetéstilleti, ugyan honnét jönnek a szerzetesek é3 apáczák'? 
Az égből esnek-e le, vagy pedig a társadalomból jőnek ? Ha 
azok, kik magukat e hivatásnak szentelik, csak olyan pol-
gárok, mint mások, ha földieink, testvéreink és' nővéreink, 
mi kifogásod van az ellen s mi kifogása van egy igazságos 
és részrehájlatlan kormánynak, ha a pénz, melyet tanitókra 
fordit, szerzetes tanárok javára van, világi tanítók helyett ? 
Nem állampolgárok-e ők mindnyájan, kik hivatalt viselnek 
és fizetést élveznek ? Elvesztik tán polgári jogaikat, mert 
fekete, vagy szürke ruhát viselnek? Vagy tán mások ki-
váltságokat nyernek ellenekben, mert kék vagy vörös ruhát 
hordanak ? Mily különösségek ezek ! Gondos kormánynak 
épen oda kellene törekedni, hogy főképen szerzetesek legye-
nek a tanárok, Részint, mivel tőlök liasonlithatlanul maga-
sabb kezességét bírnék az erkölcsösségnek, részint mivel 
sokkal kevesebbe kerülnének a közkincstárnak. Csak a tu-
rini kormány hasonlithatlan bölcseségéröl lehet megvallani, 
hogy a keresztény iskolatestvérek csodálatra méltó iskolái-
nak szoros vizsgálása után, és miután ebből azt a következ-
tetést vonta, hogy azok igen okosan kormányoztatnak, azo-
kat még is eltörülte, é3 e mellett bevallá, hogy kétannyinál 
is többet kellene kiadni, hogy helyettük másokat állithasson. 
De a ki nem azon levegőt szívja, ki még oly együgyű, hogy 
az államvagyonnak minden haszontalan elfecsérlését tolvaj-
ságnak, és az erkölcsiségrőli biztos kezességet előnynek 
tartja, az a fönemlitett ellenvetést nem veheti ajkaira. 

A második ellenvete'3 igy hangzik : A szerzetes rendek 
elveszik a gyermekeknek szülőik iránti szeretetét, hogy 
őket magukhoz vonják. Ha ezen ellenvetést komoly embe-
rek tennék, komolyan azt felolhetnők, hogy ez ép oly hamis, 
a mily igaz az, hogy a vallásos nevelés, mely a kötelmek 
minden alapelvét a szivekbe ülteti és azokban megerősíti, 
különös súlyt fektet a szülők iránti kötelességekre. Ezt a 
tapasztalás és számtalan ifjú és leány példája bizonyítja, 
kik, mig otthon sem atyjokra, sem anyjokra nem hallgattak 
már, miután néhány havon keresztül zárdai nevelésben ré-
szesültek, tisztelet' és szeretétteljesen viselték magukat irán-
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tok. De elég ennyi ezen ellenvetésre. Változliatlan marad, 
liogy a szerzetesek még sem egészen fölöslegesek a nevelés 
tekintetéből, és Isten segélyével az apáczák sem. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
LONDON. Az alsóházban, mely mint mondók bizott-

sággá alakult, april 15-én vette kezdetét az Irlandra vonat-
kozó bilinek megvizsgálása. E vizsgálat sokáig fog tartani 
s a Disraeli-pártiak készülődései után itélve aprólékos és 
heves leend. 

A törvényjavaslat 63 czikkelyböl áll; s Disraeli szinte 
mindannyihoz módosításokat ajánland sőt néhol egyhez 
többeket is. Azon kivül még mások is hozandnak ilyeneket 
javaslatba, melyek némelyei fontosak leendnek, s melyek 
mindegyikét meg keilend vitatni. 

Az első két ülés csak 2 czikkelyen haladott át. Az 1 
cz. a törvény czimét állapítja meg, mely a következő : „ The 
Irisch Church Act 1869." — A 2 cz. azt mondja k i ; misze-
rint 1871 január 1-töl kezdve az angol- és Irlandi egyház-
nak parlamenti act által létesitett egysége feloldatik s ennek 
következtében az irlandi egyház megszűnik államegyház-
nak lenni. 

Disraeli, e 2 cz. ellen heves vitát kezdett s annak el-
vettetését kiváná. Okoskodása a körül forgott, mit kelljen 
a „stabilita Ecclesia" és mit a koronának vallási dolgokbani 
suprematiaja alatt érteni. Szerinte a kath. egyház is ilyen 
Irlandban s fensőségét ép ugy birja a pápa suprematiájában, 
mikint az anglikán a királynéjéban. S ha ugy mond Irland-
ban az anglikán egyháznak egysége az angolországival fel-
oldatik, akkor az a katholikus vallással szemben alacsonyabb 
fokra helyeztetik. Meddig a pápa Romában trónol, kiált fel 
szónok, és kénytelen vagyok kimondani, miszerint semmi 
kilátás sincs reá, hogy onnét távozzék : a romai egyház 
mindenütt, a hol hivei vannak, stabilita Ecclesia. S a jó ur 
egészen szem elöl tévesztve az anglikán egyházban történő 
dolgokat a korona vallási suprematiájának oly hatalmat 
tulajdonított, melylyel az valóban soha sem bírt, midőn 
mondá : Miért ne tartassék főn az egység ? A tan-, cultus és 
egyházi fegyelembeni ugyanazonosság mi által biztosíttatik 
a két egyház között ? A királyné fensösége által. A korona 
tekintélye az, mely a tannak tisztaságát és csorbithatlan 
épségét, a cultusnak méltóságát, a fegyelemnek üdvös szi-
gorát fentartja. A királyné fensőségét megőrizve s fentartva 
a világi és egyházi hatalomnak oly kapcsát tartjuk fenn, 
melyet barátaim sőt ellenfeleim közöl is sokan sajnálattal 
látandnak megszüntetni. 

Igen a romai pápának suprematiája csakugyan mind-
ezen üdvös eredményt eszközli a rom. kath. egyházban ; de 
Angolország csak ez időszaki történelme is fényesebben bi-
zonyítja mint bármikor, hogy a királyné lelki supraematiája 
sem a tan épségét, sem a cultus méltóságát, sem a fegyelem 
szigorát nem birja fentartani az anglicán egyházban. A hi-
vatalos egyház alapjaiban inog ; s ha valami megmenthetné 
még, az csak az állam alóli felszabadítás lenne : mikint azt 
legfigyelemreméltóbb theologusaik a legújabb egyháztanácsi 
tan és liturgikus dolgokban hozott határozatok alkalmából 

kijelentették. De Disraeli csak a végczélra tekint s nem ig en 
törődik vole, ha a mit mond, való és helyes-e vagy sem. Be-
szédét azon kijelentéssel végzi, hogy kész elfogadni az egész 
bilit, ha ezen czikkoly elvettetik és az irlandi egyháznak 
az angolországivali törvényes kapcsa fentartatik. Ha o zá-
radék, mely ellen küzdök, kihagyatik: a bizottságnak min-
dig módjában marad a kormányi nézeteket átalánosságuk-
ban elfogadni es mikint az szandekoltatik, az irlandi egy-
háznak dotátiojától megfosztani. A bizottság elfogadva 
ajánlatomat a többiben mindamellett ugy intézkedhetik, a 
mint azt jónak tartandja. Kifoszthatja a protestáns egyhá-
zat, püspökeit a lordok kamarájából kizárhatja, bezárhatja 
egyházi birószékeiket s mogsemmitheti összes jogaikat és 
kiváltságaikat; de legalább nem fogja a koronát megfosztani 
azon becses előjogától, mely szerint a fegyelem-, cultus- és 
kormányzati ügyekre befolyhat, — s nézetem szerint ez ga-
rantia az államra, garantia a polgári haladásra nézve. stb. 

De a csere nem fogadtatott el s öt órai hosszas vitat-
kozás után Gladstone talpraesetten megezáfolá ellenfele pa-
radox állitásait. Kimutatta, hogy az irlandi kath. egyház 
korántsem Stabilita Ecclesia azon értelemben, melyben azt 
vesszük, midőn az anglikán egyházról szólunk ; minthogy 
az irlandi kath. egyház egyedül a hivek szabad összeállásá-
nak köszöni fenállását ; az pedig valljon valamely vallásfe-
lekezet az országon kivül tiszteli-e fejét vagy sem, egészen 
más kérdés, melynek az államvallás kérdésével semmi köze. 
Továbbá az államnak a vallási ügyekbe való beavatkozása 
szükségének, Disraeli által vitatott pontjára érkezvén he-
lyesen következteté, hogy az irlandi anglikán csakúgy egye-
sülve maradhat tanban s cultusban az angolországival mint 
eddig, habár ezen egységét állami trövény nem is fogja ezen-
túl védeni. 

Remélem, óhajtóm, sőt többet mondok, meg vagyok 
győződve, úgymond, hogy a rokonszenv kötelékei, melyek 
az irlandi egyház tagjait angolhoni testvéreikkel egybekap-
csolják, nem csak fenfognak maradni, hanem mégis erős-
bödnek a jelen törvény következtében, s hiszem, hogy erre 
legczélravezetöbb az, lia neki teljesen szabad tevékenység 
bizsositatik. S ki mutatván, hogy e czikk el nem ejtethetik, 
hacsak a ház önmagához következetlen nem akar lenni: 
123 szótöbbséggel el is fogadtatott. 

E vitáknaknak nagy hasznuk van Angolországra 
nézve ; minthogy a legkomolyabb s legkényesebb egyházi 
kérdések tanulmányozására késztetik az ország jeleseit s 
egyúttal a közönséget is sok irányban tájékozzák és helye-
sebb felfogásokra segitendik. 

ÉSZAKAMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK. Az 
itteni kath. egyház nagy veszteséget szenvedett ft. Lefévre 
Péter Pál kimúlása által, ki hosszas és fájdalmas betegség 
után márt. 4. meghalt. A missiokon levő püspökök és papok 
átalán rövidéletüek. Apostoli fáradalmaik oly nagyok, hogy 
a legerösb testi épséget is csakhamar megtörik. 

Főt. Lefévre Belgiumban született s ifjú áldozár korá-
ban lépvén a missioi pályára, leginkább Illinois- és Michi-
ganban hirdette az evangéliumot. 1841-ben „in partibus" 
püspökké neveztetett és Détroit megyét, mely az egész Mi-
chigant magában foglalja, 27 éven tul kormányozván, vi-
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rágzó állapotra emelte. Mindenekelőtt jeles munkatársakról 
gondoskodván tudomány és buzgóságban kitűnő áldozárokat 
gyűjtött maga köré, kiket nagyröszint Belgium- s Holland-
ból szerzett s kik mindegyikének 3—4 nyelvet kellő mog-
tanulniok, minthogy a megyét angolok, németek, francziák, 
flamandok, hollandok és indiánok lakják. Détroit, a püspöki 
város, mely egykor egészen franczia volt, hasonnevű folyó 
mellett, mely azt Canadától elválasztja, és Erié tavát Saint-
Clair, Huron és Supérieur tavakkal egybeköti, gyönyörű 
vidéken fekszik. A kereskedés is igen élénk itt, minthogy a 
tavakat minden irányban gőzösök járják, s azonkívül a fö-
vasutvonalok is e ponton találkoznak. 

Lefévre súlyos veszteség mind a klérus, mind az összes 
kath. hívekre nézve. Temetését az egész helyhatóság, a 
végrehajtó s bírói testület megtisztelte jelenlétével s mond-
hatni, hogy legalább is annyi számú protestáns a mennyi 
katholikus állotta körül koporsóját. 0 valódi missionárius 
volt a szó legteljesebb értelmében. Mindenkivel szóba állott; 
modorában csodálatosan egyszerű, őszinte és szeretetteljes; 
de vasakaratu ott, hol a rosznak ellentállni s jót eszközölni 
lehetett vagy kellett. Társalgása rendkívüli vonzerővel birt; 
s vendégei, kiket valódi ős apostoli szeretettel szokott elfo-
gadni, elragadtatva hallgaták missioi élményeinek elbeszél-
getését azon időkből, midőn Illinoisi s Miehigant kevés ide-
vándorlotton kivül még egészen vadak lakták. 

Egy izben látogatói Lincoln meggyilkoltatására ve-
zették a beszédet. „Szegény Lincoln, — mondá az üdvö-
zült, — miért nem követte tanácsomat ; nem ért volna oly 
szomorú véget ! Miért nem maradt otthon nagypénteken ró-
zsafüzérét imádkozni ?" — „Rózsafüzérét? — kérdék a 
jelenlevők, — hisz Lincoln protestáus volt." „Igazuk van, 
folytatá, Lincoln már nem volt katholikus; ö hitetlenné 
lett. De ifjú korában katholikus pap által kereszteltetett 
meg Illinoisban ; magam is sokszor gyóntattam őt meg ; s 
szülei házában gyakran szolgáltam szent misét. Utóbb 
azonban méltóságokra vágyakodott, presbyteriánus nőt vett 
s végre a szabadkőművesek közé állott." Ez adatokról ke-
zeskedhetünk ; s annak idején az amerikaiak is ugy véle-
kedtek, hogy katholikus férfiút választottak elnöknek. — 
Lincoln ugy cselekedett, mint sok mások : elhagyta vallását 
melyet komoly megfontolás után szabadon választott s hogy 
előmenetelét találja, hitetlenné, sőt hitehagyottá lőn. 

E helyütt egy kiigazításra van alkalom. Gyakran 
olvassuk, hogy a katholicismus bámulatosan terjed Ameri-
kában, s a „Correspondant" egyik minapi czikke azt állitá, 
hogy az már mintegy ötödrészét képezi a népességnek. Ez 
névleg, azaz a mennyiben a kereszteltek értetnek, igaz. De 
a püspökök csak azokat veszik fel kimutatásaikba ilyenekül, 
kik a szentségeket látogatják. S e tekintetben a 7—8 millió 
katholikus száma mintegy 3—4 millióra apad. Ezen számí-
tás szerint a katholikusok számának növekvése nem tartana 
lépést a népesség szaporodásával. E f o g y a t k o z á s n a k 
o k a r é s z b e n a n y i l v á n o s i s k o l á k b a n r e j l i k , 
m i n t a m e l y e k b ő l a v a l l á s v é g k é p s z á m -
ű z v e v a n (felekezet nélküli iskolák !), részben pedig a 
népesség romlott erkölcseiben keresendő. 

Az ifjúság, nők és férfiak, csakhamar feledik a gyer-
mekkorukban vett elemi oktatást, melyet a kátéból nyertek. 

Utóbb semmit som hallanak, sőt a környezet, melyben él-
nek, épen nem kedvező a hitnek. A katholicismus korláto-
kat szab a szenvedélyek elé ; mig a protestantismus mindent 
megenged. Azután el is kell helyezkedni s lehetőleg gazdag-
ságra tenni szert. Lassankint tehát végkép félretétetik az 
evangeliom. íme igy fogynak meg az egyház gyermekei 
Amerikában. 

Sz. Patrik napját az irlandiak ez idén is kiváló val-
lási és nemzeti ünnepkint tartották meg. Aligha van nem-
zőt széles e földön, moly első apostolát hasonló lelkesedéssel 
tisztelné. E napon egy irlandi sem végez szolgai munkát, 
hanem díszruhában öltözik s a processiohoz sorakozik, mely 
ez alkalommal a nagy városokon kezdve a legcsekélyebb 
falvakig mindenütt kitelhető nagy pompával rendeztetik. 
Nagy mise után a mise megindul. A különféle osztályok, 
társulatok, egyletek zászlóik alatt, élükön zenekarral, külön-
külön sorakoznak. Szintugy a katonaság tisztjeik vezérlete 
alatt. Az előkelők pompás diszfogatokban. Szinte kocsikon 
számos ifjú vallási s nemzeti dalokat énekelve. A rendezők 
és főintézök jelvényeikkel, lóháton. S mindez a legnagyobb 
rendben. New-Yorkban 40 ezer ember vett részt a járda-
latban s a legcsekélyebb rendzavarásról sem lehete hallani. 

Estve banquetokre gyülekeznek, melyeken vége hossza 
nincs a pohárüritéseknok. Éltetik az amerikai jólétet, meg-
rójják Angliát stb. Mindezt azonban oly illedelmes határok 
között, hogy sok clubbeli szónok eljárhatna közéjök ta-
nulni. 

Az egész ünnepélyt átlag bizonyos vallásos szellem 
járja á t ; s ha végfelé kissé zajosabb kedv fogja el a lakmá-
rozókat, ezt könnyen elnézhetjük e népnek, melynek talán 
egyedüli hibája, hogy nagyon kedveli a whisky-t, do mely 
különben hitét és hazáját oly ábrándosan szereti. Az irlandi 
olyannyira katholika hitre termett, hogy o nélkül meg sem 
érthetjük ; s mihelyt hitétől megválik, semmiben sem kü-
lönbözik többé elnyomójától, az angoltól — és kizsákmány-
lójától az amerikaitól. 

SARMAST (Persia). Főt. Barchinon sarmasti érsek 
t. Csucsagah Karagealui födiákon-lelkészt küldötte Euró-
pába, hogy az egyháznak és vallásnak Persiábani állapotait 
megismertesse. 

A korán uralma mindenütt haldoklófélben van ! An-
golország hathatósan orvoskodik mellette, jóllehet Oroszor-
szággali versengése tekintetéből, lehetőleg hosszabbítja an-
nak agóniáját. — Már is teljesen behelyezkedett az ország-
ban, iskoláival, milyokkel csaknem mindenütt bir, könyvei-
vel, sokféle intézményeivel, s azon nagymérvű térítésekkel, 
melyeket a schismatikusok között az anglikánismus javára 
eszközöl. Szóval, a továbbiakrai várakozásban, Persiát már 
is meghódította erkölcsileg ép ugy mint Mesopotámiát, me-
lyek India igen hatalmas védhatáraul szolgálandnak Orosz-
országnak az aequator feléi terjeszkedése ellenében. 

Az innét vett tudósítások egészen összhangzók azok-
kal, melyeket főt. Millos és Simon Illés nyújtottak az egy-
ház üldöztetése és a káldeni egyesült egyház elhagyott álla-
pota felől. — A t . fődiákon ép ugy mint érseke és patriar-
kája s az összes józan gondolkozásuak egyedül a szakadárok 
visszatérésében s a katholicismus e vidékeni diadalában lát-
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ják keletnek üdvös jövőjét. Erre, úgymond, a legczélrave-
zetöbb ut, ba a keleti ritus növendékeit és szerzeteseit fran-
czia módon neveljük és szervezzük, s egyúttal az oktatásra 
és betegápolásra képesítjük. Metropolitájának megirá, mi-
szerint megyebeli és számára ingyenes helyek állnak ren-
delkezésül papnövendékei és szerzetesei számára, növel-
déinkbon s zárdáinkban. 

Bar-Cucsagah nestorianus áldozár volt, ki az Isten 
malasztja által az igazságra térittetvén szinte egész lelkészi 
községét maga után vezette Jézus Krisztus aklába s azután 
Romába ment, hogy itt tévolyét ünnepélyesen abjurálja s 
maga és hivői számára Krisztus helytartója áldását kérje. 
Persiába visszajötte után a szakadár patriarka kegyetlenül 
üldözé és be is tömlöczözteté. Megtért községe még mindig 
szentegyház és iskola nélkül szűkölködik. Ha kezdeményezé-
sét felkaroljuk és segitjük : remény lehet reá, hogy számo-
san fogják községe példáját követni s tömeges megtérések 
történnek. E végett küldé öt érseke Európába, hogy itt a 
dolgok helyzetét megismertetvén a katholikusok szeretetére 
hivatkozzék. 

1845-ben csupán három helységben voltak katholiku-
sok Persiában. Ekkor t. Darvius volt az itteni lazarista 
missionak főnöke. Nem sok dolga volt itt s a küldött segé-
lyek szinte feleslegesek voltak ; minélfogva azokat kéré is 
leszállittatni, a mi ritka eset. E csekély összeg azonban je-
lenleg már elégtelen, midőn a katholicismus több mint 100 
községben számlálja hiveit s a protestantismus oly nagy 
foglalásokat tesz, hogy a szakadár patriarka már komolyan 
nyugtalankodik. S ép ugy, mikint Angolhon a bolgárokat 
a katholicismus felé hajt ja, hogy az orosz orthodoxiától el-
terelje, ép ugy tesz a szakadár patriarka is, ki látva, hogy 
hivei elhagyják, azokat az anglicanismustól visszatartandó 
a katholicismus felé irányozza. Külső oka o jelenségnek ta-
lán a következő. 

Négy vagy öt év előtt a schach a káldeusokra, régi 
előjogaik ellenére fejadót akart róni s kész volt őket erre 
fegyveres hatalmával is kényszeríteni. Cluzel jelenlegi apo-
stoli főnök s a persiai missio elöljárója azon értelemben fe-
lelt, hogy a nostorianus káldeusok el vannak határozva az 
erőszakot erőszakkal visszatorolni. Patriarkájok ugyanis, ki 
egyszersmind politikai főnökük, meglehetős csapattal ren-
delkezik s összes hivei készek voltak fegyvert fogni mellette. 
Követünk megmagyarázta a schachnak, hogy a keleti kér-
dés megoldásának oly módját kezdeményezi, mely nem jól 
üthet ki. Erre a schach felhagyott szándékával. A szakadár 
patriarka és nestorianusai abbé Cluzelt jótevőjükkint tisz-
telik s hálával viselteltetve'n személye iránt, a katholicis-
mushoz is vonzódnak. 

Az egyetemes zsinat határozó jelentőséggel bir Kelet 
egyházaira nézve. Kivánatos, hogy az egyesültek megerő-
síttessenek s régi dicsőségök fényébe visszahelyeztessenek. 
A javítások, melyek egyházi kormányzatukba behozandók ; 
a Romávali szorosabb viszony rendezése ; s annak eszköz-
lése, hogy a nyugoti egyház anyagi segélyében is közvetle-
nül és bővebben részeltetve kiemeltessenek azon megalázó 
szegénységből, mely oly sokszerüen hátráltatja regenerá-
lójukat , hathatósan befogja bizonyítani, hogy Roma ép ugy 
anyja valamennyi egyházaknak, valamint feje és központja. 

IRODALOM. 
„De rationibus festorum SS. Cordis Jesu et purissimi Cordis 
Mariae o fontibus can. erutis. Auctore Nie. N i 11 e s, ss. Theol. 
Doct., Prof. p. o. juris can. in C. R. Univ. Oenip., Regonte 
Conv. Theolog. ad S. Nicolaum. Accedunt selecta pietatis 
exercitia crga utrumque SS. Cor. — Edit, altera auctior et 
emendatior. Oeniponti, typis Folic. Rauch. — In 12°, 

XXVII. 688 1. — 2 frt 50 kr. o. é." 

Azon részvéten kivül, mely az utolsó időkben Magyar-
országban is a Jézus sz. Szive iránti ájtatosság és az erre 
vonatkozó irodalom iránt nyilvánul, jelen munka fokozot-
tabb mértékben figyelmünkre méltónak látszik azért is, 
mert a fm. horczegprimás magas pártfogására érdemesnek 
találta, az ajánlást szerző részéről kegyelmesen elfogadván. 
A következő sorokban a jeles műnek rövid tartalmával 
szándékozunk a tisztelt olvasóközönséget megismertetni. 

Az első kiadásban, mely 1867. hagyta el a sajtot, a 
szerző csak Jézus sz. Szive ünnepének okadatait tárgyalta ; 
jelen kiadásban ezen rész több nagybecsű okmánynyal bő-
víttetett, és Mária szeplőtelen Szive ünnepére vonatkozó 
egyházjogi tárgyalásokat is közöl velünk a tudós szerző, 
hozzá csatolván még a „pietatis exercitia erga utrumque 
SS. Cor.", melyekben foglalt imák és különféle ájtat03sá-
gok az egyház helybenhagyását kiérdemelték. Müvének fő-
czélját többi közt ezen szavakban fejezi ki a szerző : „Ad 
ultimum in elaborando commentario id maxime spectavi, ut 
per ordinatam metliodum explicata ad oculos authonticorum 
actorum serie, deseriptisque a capite ad calcem decretis 
singulis et ipsa haec monumenta ab oblivione vindicarentur 
et felicioris ingenii seriptoribu«, qui ad argumentum istud 
magis illustrandum curas studiaque adjungere vellent, ge-
nuini fontes exhiberentur, unde quisque quantum sibi opus 
esset, haurire posset : qua ratione quum plures auctores 
meam hanc qualemcumque lucubrationem vel primo ab ejus 
editione anno in usus suos adhibuerint, non exiguum sane 
laboris moi fructum jam porcepisse videor." 

Az egész munka n é g y r é s z b ő l áll. Az e l s ő 
Jézus sz. Szivének ünnepét tárgyalja ; es pedig az e l s ő 
s z a k a s z b a n ez ünnepre vonatkozó hiteles egyházjogi 
okmányok időrendszeresen soroltatnak elő. A tárgyalások 
kezdetüket vették XII. Innocentius pápa uralkodása alatt, 
folytattattak XIII. Benedek és XIII. Kelemen pápák alatt, 
moly utóbbi az ünnep mogülését azoknak, kik e tárgybau 
az apóst. sz. székhez folyamodtak, megengedte (1765). 
VI. és VII. Pius ezen engedélyt más kérelmezőkre kiter-
jesztette, mig végre IX. Pius pápa az egész egyházban áta-
lános ünneppé emelte. — A m á s o d i k s z a k a s z ezen 
ájtatosság tárgyát kutatja, és hiteles okmányok alapján 
azon eredményre jön, hogy főtárgya (res signata) édes Üd-
vözitőnk metaphoricus értelemben vett Szive, azaz az em-
berek iránt tanúsított szeretete ; melléktárgya pedig (res 
signans) az isteni személylyel elválaszthatlanul és hyposta-
tice egyesült Szive, mely a szeretetnek legtermészetesebb 
jelvénye. — A h a r m a d i k s z a k a s z a különféle tár-
gyalásoknál a kérvényezőktől (Postulator causae) e tárgy 
ügyében felhozott tekintélyek névsorát foglalja magában-
Ezen szakaszban szent férfiak és nők számos mondatait és 
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az isteni szeretnek leggyöngédebb jellemvonásait találjuk, 
melyek mind gyóntató- mind szószéken igen jől használ-
hatók. — Az e részhez csatolt t o l d a l é k Jézus sz. Szive 
iránti ájtatossággal némely összefüggésben levő különféle 
érdekes okmányokat közöl velünk : például az apostoli ima 
és engesztelő áldozár fölötti okmányokat, és főleg a neve ze-
tes és igen szép decretálist „Si Dominum", mely által el-
rendeltetik, hogy az Ur napja az egész keresztény világon 
kellő ünnepélyességgel megtartassék. 

A m á s o d i k r é s z ugyanezen forrásokból bizonyít-
ja, Mária szeplőtelen sz. Szive ünnepének történetét. Az 
első fölötti tárgyalások a szertartások congrogatiojánál IX . 
Kelemen pápa korába esnek (1669). Hosszabb szünet után 
VI. és VII . Pius alatt megint felvétettek, és ezen pápák 
több ez ünnep végett folyamodó társulatnak annak ünnep-
lésére engedélyt adtak, mindamellett saját misét és officiu-
mot nem engedélyeztek, mig végre IX. Pius, az Istenanya 
buzgó tisztelője ezt is megengedte (1855). 

A h a r m a d i k r é s z n e k czime : Ascetica. Ezen 
rész magában foglalja, a mint már emiitők, a legszebb imá-
kat, énekeket, miseimákat és mindenféle ájtatosságokat 
mind a két sz. Sziv tiszteletére, és pedig csak olyanokat, 
melyek vagy a romai egyházi hatóság vagy püspökök által 
helybenhagyattak. Könnyű tehát következtetni, hogy itt 
minden, e nemben legszebb össze van szedve. Ez igen szép 
imakönyvnek is szolgálható rész külön is megrendelhető ; 
ára 70 kr. o. é. 

A n e g y e d i k r é s z e két ájtatosságra vonatkozó 
munkák kimerítő névsorozatát tartalmazza és a tudós szer-
ző fáradhatlan szorgalmát jellemzi. E nem kevésb mint 29 
lapra terjedt sorozat mindazon müvei ismertet meg bennün-
ket, melyek a latin, franczia, angol, olasz, spanyol, német, 
magyar és cseh nyelveken meg vannak irva. 

Végre terjedelmes név- és tárgyjegyzet következik. 
(Vége köv.) 

VEGYESEK-
— A dicsőült H a u 1 i k bibornok halála következtében 

káptalani helyettesnek K r a l j püspök választatott meg. 

— T ö l g y e s i István szölgyéni plebanus a Sz.-István-
Társulat házára 100 frtot adományozott. 

— Budaváros tanácsa és képviselői f. hó 14-én elfo-
gadták a közös iskolákat. Ráth József apát-plebanus, Lutter, 
Ribáry József miniszteri tanácsos, Gombár Tivadar minden 
elismerésre méltó kath. érzülettel küzdöttek a felekezeti is-
kolák mellett, a 3500 tanuló közt csak 86 nem-katholikus 
van és a város atyái mégis kimondották, hogy az iskolák 
közösek ! 

Több, dianoi megyebeli olasz pap megbánólag vissza-
vonta, mit a szentatya ellen nyilvánitott a Passagliaféle me-
morandumban és kinyilatkoztatja, hogy a szentszék iránti 
hűségben, az egyedül üdvözitő katholikus hitben akar élni 
•es halni. 

— Midőn III . Napoleon 1849-ben mint köztársasági 
elnök meglátogatta Chartres városát ezt két szempontból 
mondá nevezetesnek ; először, mivel sz. Bernard ott hirdette 
a keresztes hadat, a középkor e nagyszerű eszméjét, mely 
Francziaországot megmentette a belviszálytól és a hit érde-
két az anyagi érdekek fölé emelte ; másodszor, mivel e vá-
rosban kenetett föl királynak. IV. Henrik, ki alatt a 10 évi 
zavarok lecsillapultak és a hit régi fényébe állíttatott vissza. 
Hit és kibékülés volt azért Napoleonnak is jelszava. Most 
ismét Chartresbe levén, a császár már nem beszél sem hitről 
sem sz. Bernardról, hanem hazaszeretetről, lángoló patrio-
tismusról. Ha, mondja az .Unita Cattolica/ szavunk elhat-
hatna Chartresig, mi azt mondanánk polgárainak : Válasz-
tók, miután husz éven át eléggé tapasztaltátok III . Napoleon 
patriotismusának gyümölcseit, szavazzatok inkább egyhan-
gúlag sz. Bemard hite mellett. 

— Olaszországban 8 év alatt tizenhatszor változott 
a premier ministeri tárcza Cavour, Ricasoli, Ratazzi, Min-
ghetti, Farini, Lamarmora és Menabrea kezei közt. Ez tanú-
ságot tesz a kormány változatosságáról, mely rövid idő alatt 
egyik kézből a másikba vándorol ; a diplomatiára alkalmas 
férfiakban való szegénységről, de egyszersmind a zavarról 
is, melynek okvetlen be keli következnie a parlamentben 
szintúgy, mint a financziában, és rendőrségben. 

— A conciliumra, romai tudósitás szerint, körülbelől 
600 püspök váratik ; 300 lakásról már van gondoskodva. 

— Fessier püspöknek a zsinati t i tkárává történt ki-
uevcztetése egyenesen a szentatyának tulajdonítandó, előbb 
azonban kikérte Antonelli és Reisach bibornokok tanácsát 
is, kik a szent atya szándokát teljesen helyeselték. 

— A madridi nuntiaturát Franchi msgr visszatérése 
után egy uditore fogja vezetni. A müncheni nuntius uditora 
Vanutelii, Ecuadorba menend mint apostoli delegatus püs-
pöki czimmel in partibus. 

— Theiner atya, ki a Napoleonnal kötött concordatum 
fölötti munkájával uj borostyánt aratott, decemberben bi-
bornokká fogna neveztetni. 

— A küszöbön álló választások alkalmából a franczia 
püspökök körleveleket bocsátanak ki és erélyesen hangoz-
tatják a papság jogát, sőt kötelmét a választásokra befolyni. 
A montpellieri püspök különösen kiemeli, hogy a kath. egy-
ház érdekeit igazán csak kath. képviselők védelmezhetik és 
azért a kath. népség csak kath. képviselőt is válaszszon. 

— A külföldi missiok seminariuma 1663-tól, 'alapit-
tatásának évétől fogva 1848-ig 483 missionáriust küldött 
ki, 1848-tól pedig 1869-ig 457-et; tehát az utóbbi 20 év 
alatt majdnem annyit , mint az első két században. 
A missionáriusok közöl 47-en martyrhalállal multak ki, 
csontjaik a seminarium martyr-term ében láthatók, valamint 
a kinzás eszközei, és egy képcsarnok, mely a missionáriusok 
martyrhalálát tünteti föl. 

— A rottenburgi agg főpásztor elhunyt és f. hó 7-e'n 
temettetett el ; a királyt a gyászmenetnél fökamarása és fő-
udvarmestere képviselték. 

Kegyes adakozás. 

A. deáki hívektől a Krisztus koporsónál felajánltatott a szent 
missiok részére . . . . . . . . 7 fr t o. é. 

Péterfillérül ö szentségének. . . . . . 5 frt o. é. 
Összesen 12 frt o. é 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott, Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiaca és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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BELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, május 22-én. 4 0 . 

! Előfizethetni minden cs. 
I k. postahivatalnál s Pes-

ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-

J ban, (haltér és aldunasor 
sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1869. 

TARTALOM : Alelnöki beszed a Sz.-István-Társulat 
közgyűlésén. — A ft. zágrábi káptalan gyászjelentése. — 
Egyházi tudósítások. — irodalom. — Vegyesek. 

Alelnöki beszéd 
a s z e n t I s t v á n - t á r s u l a t k ö z g y ű l é s é n . 

Főméltóságu Herczegprimás ! 
Mélyen tisztelt Közgyűlés ! 
A gyenge növény, mely mintegy két évtized 

előtt a hitélet ébresztéseért buzgó kebelen fakadva a 
katholicismus termékeny földébe átültettetett, oly 
dús lombozatuvá fejlődött: hogy levélkoronája ép 
ugy diszére szolgál a nemes vállalatnak, mint üditő 
árnyul az igazság és erény után epedő lelkeknek. 

A szent István-társulat, mint széles e hazában 
czéljának fönsége és áldozatkészsége miatt buzgón 
fölkarolt intézmény tul van már bölcsőjének ren-
gésén és megizmosodva halad a pályán, mely az idők 
szüksége folytán szerencsés tapintattal jelöltetett ki 
számára. 

A sok üdvös intézmény közt, melyeket a mé-
regben, de ellenszereiben is egyaránt találékony 
korunk szült, kétségkivül kiváló helyet foglal el oly 
egylet, mely a sajtónak sokszor vészes bájitala ellen 
nyújt áldásos hatású antidotumot. 

Az emberi kéz, mely utolsó fillérével kész em-
bertársának keserű könyeit föl szárítani, az apagyil-
kosságra is képes, és mely bünhölgyet emel az oltárra 
dicsfénynyel vévén körül a méltatlant, elég vakmerő 
egyszersmind az Istent letaszitani a trónról és torz-
alakot csinálni belőle. Igy sülyedhet minden az 
emberi kezek közt, és nincs az a magasztos, az a 
fönséges jó, melylyel visszaélni nem tudna a terem-
tésnek sokban szánandó ezen remeke, és az, mit 
szabad akaratnak vagy szabadságnak nevezünk. 

A sajtó, az emberi találékonyságnak ezen egyik 
gyönyörű diadala, melynek az igazság terjesztésére 
teremtett nyelv hű frigyeseül, készséges segélyzőjeül 
kellene szolgálnia, e magasztos rendeltetésére nézve 

vajmi sok kézben eltörpült annyira, hogy az igaz-
ságot és erényt pusztitó, irtó szerek közé lett sorol-
ható. 

Valamint a nyelv, szent atyánknak bölcs meg-
jegyzése szerint, más értelmet, jelentőséget adván a 
szavaknak a valótlanság és hazugság eszközévé ala-
csonyittatik le sok ajkakon : ugy a sajtó is nem 
csekély mérvben az elferdités, rágalom közegévé 
alakittathatik. és jobb sorsra méltó fémjegyeit nem 
egyszer a szenvedély és rombolás bélyegeivé változ-
tatta. 

Az igazság, bár mennyire érezze önerejét győ-
zelmének biztosságára, bár mennyire át legyen hatva 
a reá borított homályból való földerülésének bizo-
nyosságáról: némán és tétlenül ily megszentségtele-
nittetését még sem nézheti ; hanem neki is utakról, 
módokról kell gondoskodnia, melyek által az ellen-
séges kezektől reá szőtt szemfödelet széttépve életét, 
életének hatását ragyogtassa azok közt, kik őt elte-
metni akarták, és már, mint hitték, roskadozó teteme 
fölött a lélekharangot konditották meg. 

Ezen szempontból tekintve társulatunkat azt az 
igazság érdekében a mily üdvös ép oly hatalmas 
tényezőnek kell tekintenünk, mely erélylyel és ki-
tartással képes ellenműködni a rombolásnak, nagy 
ügyesen jól megválasztott területén. 

Es azért mondjunk áldást a kezekre, melyek 
ezen társulatot alapiták ; áldást azokra, kik anyagi 
és szellemi erejökkel, dicső nevöknek tekintélyével 
ápolák, növekedését elősegitették, ingadozásaiban 
gyámolitották, viharaiban biztos révpartra vezé-
relték. 

És ha csekélységem nem volna szintén egy azok 
közül, kik további fejlesztésére a bizalom által meg-
hivattak, áldást kivánnék mondatni azokra is, kiknek 
mint szintannyi Párkáknak kezei közt szövődik élet-
fonala, kik ügyei, érdekei fölött őrködnek. 

De legyen bár ; miattam ne fosztassanak ők 
meg a megérdemlett eliemerés áldásától, mely ösz-
tönül szolgálhat a jövőre is; hiszen ezen első alelnöki 
fölszólalásom a nagytekintetü közgyűlés előtt amúgy 
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is hattyúdalom is egyszersmind, szerénytelenség nél-
kül óhajthatom tehát, hogy az áldásból ki ne rekesz-
tessenek azok, kik évek hosszú során át hiven kezelve 
a társulat ügyeit azt oda emelték, honnan diszt öm-
leszt és hatást gyakorol a hitnek és egyháznak 
sajtó utján is eléggé megtámadott ügyére. 

Midőn a méltó magasztalás szavait, melyeknek 
kellő erőt és súlyt majd az igazgatói, titkári és egyéb 
jelentések kölcsönözendnek, ekkép hangoztatom : 
távol van tőlem akár hinni akár elhitetni, hogy tár-
sulatunk föladata teljesen meg van oldva, czélja el-
érve; csak ily gondolat is a csalódás szenderitő 
párnája volna, mely vészes álmot hozhatna az amúgy 
is könnyebben lankadozó szempillákra. 

Kissé rendezettebb állapot, talán körültekintőbb 
éberkedés vagy a körülmények által is parancsolt 
élénkebb tevékenység az, mi társulatunk életében 
észlelhető. Egyébiránt, ha a föladat nagysága csak 
mélyebben átéreztetik is, ha a czél csak nem tévesz-
tetik szem elől : már nagy a nyereség, mintegy biztos 
a haladás ; mindkettőt végkép valósitani sem az idő-
nek, mely mindig uj igényeket ébreszt, sem nincs 
természetében az emberi erőnek, mely minden mü-
vében inkább csak törekvéseinek nyújtja kedves 
zálogait, mint teljes, befejezett valamit. 

A társulat körébe illő irodalomnak alig ^an 
már ága, melyre működését ki nem terjesztette voma. 
A parányi képektől egész a szent művészet unciali-
sabb termékeiig; a gyermekded sziv még jobban 
összehangzó húrjainak imakönyvek általi rezgetésé-
től a szent iratoknak bámulandó kincstáráig; a 
ponyvairodalom lenge szüleményeitől az encyclo-
paedia tartalomterhes ivhalmazáig mindent megki-
sérlett, áldozattal létesített, hogy igazolja a kegy-
filléreket, melyek létet adtak neki, hogy fedezze a 
szükségleteket, melyek miatt pártoltatáshoz folyamo-
dott; hogy eleget tegyen a „jó és olcsó" czimeknek, 
melyeket először fölvett, és megfeleljen az apostol-
kodó sz. király nevének, melynek fényköre alatt 
óhajtotta további pályáját megfutni. 

Kinek méltányosság honol keblében, kellőleg 
fogja mérlegelni is tudni a társulat irodalmi termé-
keit, melyek, hogy legalább nagy részt, megfeleltek 
a tagok óhajainak: elegendő tanuságul szolgálhat 
azoknak minden időszakon át megmaradt tekinté-
lyes száma. 

Ezt a szent ügy nagylelkű pártolásán kivül 
kétségtelenül a kiadványok elismert belbecsének is 
kell tulajdonítani, melyről majdnem hasonló mérték-
ben látszik tanúskodni a társulat müveinek gáncsol-

tatása azon oldalról, mely gonoszkodása czéljaul 
szokta kiszemelni mindazt, mi katholicum, kü önösen 
mi nagyobb hatást gyakorolhat a kath. hit és szel-
lem ébresztésére, szilárdítására. Ha egy nagyszellemü 
főpap az egyház eddigi négy ismertető jeléhez az 
ötödiket óhajtja csatoltatni, tudniillik hogy az igaz 
egyháznak jelét a folytonos üldöztetés is képezi : a 
kath. sajtó termékeire nézve a czélszerüség és hatás 
ujabb criteriumjaul tarthatjuk azoknak oly részrőli 
megtámadtatását, becsméreltetését, honnan mind-
annak, mi katholicum és e tekintetben üdvös, jó : 
ostromlását tapasztaljuk. 

Hogy a müvek kiállításában is elég serénykedő, 
bőkezű volta társulat,bizonyitják a termékek,melyeket 
kedves hazánk minden vidékeire szétküldött. Egyben 
nem látom a szerencsét oly kedvezőnek, minő válla-
latait különben jellemzi, mire nézve azonban szintén 
meg kell még nyernie e csalóka nemtőt, ha növe-
kedő sikernek, mi kétségkívül főérdekében fekszik, 
akar örvendeni. Es ez termékei terjesztésének még 
mindig nehézkes és azon csatornák biztos használa-
tát nélkülöző módja, melyeken át más hasonló vál-
lalkozók az emberiség minden rétegébe át tudják 
származtatni szellemi productumaikat. 

Néhány önkényt ajánlkozott könyvkereskedőn 
kivül a t. bizományosok kezeire van bizva a társulat 
kincse; kezeik közt a néhány kenyérke sokakat 
tápláló tömeggé válhatik, ha buzgalmok akarja; de 
egyszersmind ha nem is élvezhetlenné, legalább Ízet-
lenné lehet, ha készségök aï nak kiosztásában lan-
kadt, halogató; pedig történt, és vajha ne történjék, 
hogy egynémelyüknél csomagokban hevert a társulat 
küldeménye s a tagok nem kapván meg illetményeiket, 
természetszerűleg ugyan de mégis igazságtalanul a 
társulatot vádolták mulasztásról, és idegenkedni kez-
dettek az ügytől, melynek semmi büurésze sem volt 
a meghidegülés okaiban. 

Most már a kegyes föpásztorok bölcs kinevezése 
utján történvén az illető bizományosok kijelölése, és 
azok vállalkozása is őrködő atyai szemeik alá levén 
helyezve, az ügy iránti buzgalmon kivül ez is ser-
kenteni fogja őket, a társulat által mindenkor tisz-
telettel. hálával emlitendőket, ügyünk meleg, kifo-
gástalanul hű fölkarolására, kezelésére, és e tekintet-
ben a társulat méltán meg lehet nyugtatva. 

De a népszerű iratok, különösen a ponyvairo-
dalom kellő terjesztési módját még mindig talány-
szerűnek kell vallani társulatunkra nézve, s bár 
többször tétetett már bizottinányi,megvitatási tárgyul 
és különféle módozat is lőn ajánlva : eddig némelyike 
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a csak nehezen legyőzhető akadályok miatt meg sem 
kisértetett, mások pedig kevesbbé kecsegtetőknek 
bizonyultak be. Ezt figyelmébe bátorkodom ajánlani 
a nagytekintetü közgyűlésnek ; mert vagy föl kell 
hagynunk a vállalattal, mely pedig egyik részéül 
tekinthető a társulat föladatának, vagy az igazi mó-
dozatot a bölcsek köve gyanánt kell keresni, mig 
föltalálni sikerülend. 

A kiadványok értékétől és azok czélszerü, hű 
kezelésétől kétségkivül igen sok függ a társulat 
ügyének lendítésére, de a bánya, melyet biztosító 
sikerrel aknázhat ; a forrás, melyből életvizét meriti : 
mindenkor az ügyszeretet, a lelkesülés marad, mely-
lyel irányában a közérzület viseltetik. És itt a tár-
sulat tagjainak magasabb szempontra kell állni, mint 
minőt azon ivek száma jelöl ki, mely nekik buzgal-
muk, áldozatkészségök elismeréseül a társulat által 
nyujtatik. 

Nem titkolhatom el abbeli nézetemet, hogy a 
társulat mélyen tisztelt tagjait akkor látnám az igazi 
magaslatra emelkedetteknek, ha az általok befizetett 
díjért illeték fejében nem saját miveltségi körüknek 
megfelelő müveket igényelnének; hanem szem előtt 
tartva azt. hogy a társulat jó és olcsó könyvek ter-
jesztését ttizé ki czélul, a befizetett dijak erejéig tehát 
ilyeneket adna ki a szegény sorsuak között ingyen 
vagy alig valami árért kiosztandókat, és igy az ille-
tők részéről a díj inkább áldozatfillér is lenne. 

Azonban a társulat szervezésének ily alapesz-
méje az eddigi gyakorlat szerint nem létezett, ugy 
kell tehát azt vennem, a mint. van, és a buzgalomról 
is csak ezen irányban lehet szó. 

Magasztos és igen termékeny eszme az. hogy 
minden katholikus egyszersmind missionáriusa is a 
kath. ügynek, ki érdekközösségben áll mindennel, 
mi a katholicismust illeti, és ezen érdekközösséget 
be is kell vonnia tevékenységének körébe. O az 
igazság bajnoka minden irányban, és mint ilyen 
ellensége a tévelynek, bár hol jelentkezzék az a hit-
beli, erkölcsi, társadalmi téren, és elenyésztetésén 
vagy legalább ártalmatlanná tevésén kell fáradoznia. 
O a világosság gyermeke, s azért terjeszszea szellemi 
setétséget hazug szó vagy homályos ónbetü : neki 
fényt kell árasztania, derűt kell hoznia a borúba. 
Hős ő, kinek jellege, hogy ott legyen, hol legnagyobb 
a veszély, és hol a legnagyobb áldozat kivántatik. 

Ha ilyen a hitbuzgó katholikus, nem fogja csak 
azt nézni: mit kap befizetett filléreiért; hanem szem-
lélve a pusztítást, melyet a sajtónak egy, és, külö-
nös ! legmohóbban kapott része, napról napra mind-

inkább kitartó szívóssággal pengetett elvei által 
véghez visz általában a hit, moral, sokszor pedig 
specifice a katholicismus ellen ; látva a cynismust, 
melylyel sárba rántatik mindaz, mi előtte szent, 
isteni, magasztos; mi sziv-vérével egybeforrt, mi 
őseinek és sok századokon át az egész hazának di-
csőségét, büszkeségét, erejét, hatalmát tevé ; a mi e 
honban az egységhez fűzé a szent békét, a kikerül-
hetlen csatában pedig a hitbuzgó leventének halált-
szóró kardjához csatolta a győzelmet és babért; 
midőn tapasztalni kénytelen, hogy férczeit czikkek 
magát Istent gúnyolják, az embert pedig eredetének, 
erényének minden fönségétől megfosztva állattá de-
grádalják és mégis istenitik; midőn észleli, hogy 
minden tévely szabad és csak az ő meggyőződése 
peiengéreztetik : ekkor még a hamvadozó sziv ben is 
kigyulad a pislogó szikra, a bénitott hitérzet is föl-
pattan és sértett méltósága megtorlást keres ily mél-
tatlankodó sajtótermékek ellen. Es ime fölvillan 
előtte társulatunk neve, czime, czége ; kezénél látja 
az eszközt, mely szelid, de hatályos ; mely nem 
ephemer czikkecskékben, hanem észhez és szivhez 
szóló olvasmányokban igyekszik megakadályozni a 
rombolást, fényt hozni a homályba, világosságot a 
sötétségbe, igazságot a tévely helyett, igazolást a 
rágalom ellen, és ezt szemlélve fölkiált: itt a dij, 
csekélység ez vagy bőven jutalmazott, ha csak egy 
értelembe lövelt is a társulat fénysugárt; ha csak 
egy szivben honositotta is meg a békét ; ha csak egy 
tévelyt oszlatott is el, vagy ha csak egy lelket rán-
tott is vissza a romlás örvényétől; de különben is 
kötelmem a sértett igazság mellett harczolni, kötel-
mem sorakozni azokhoz, kik érette küzdenek; kötel-
mem segiteni őket a diadal kivivásában; s azért itt 
a dij, én tagja vagyok a társulatnak, mely az anti-
katholikus sajtó ellen a kath. sajtó utján harczol 
és viv ! 

E lelkesedés, mely átható önérzetből és mély 
öntudatból származhatik csak, lehetőleg fölébresz-
tendő, ébren tartandó; e nélkül társulatunk kiadvá-
nyainak becsét nem fogják föl kellőleg, és sem fára-
dalmai, sem áldozatjai nem részesülendnek kiérdem-
lett méltánylásban. Ott, hol a lelkesedés szűnik, 
gyengül már az önérzet is, de annál inkább erős-
bödik a közöny, e gyilkosa minden vállalatnak, sir-
ásója minden erélyesb kísérletnek. 

Ily közönyt lábra kapni, hacsak megszokott 
kath. módon nem kicsinyeljük a veszélyt vagy igen 
távolinak nem tartjuk, nem enged a versenyzés, 
melyre a kath. meggyőződés fölhivatik más hasonló 

40 * 



—•+» 316 w— 

vállalatok keletkezése, szerveződése, sokat igérő ne-
vek csillogása által ; nem engedi más részt az ostrom 
szakadatlansága, melynek a sajtó egy részéről összes 
kath. ügyünk ki van téve, s melyet vissza kell szo-
rítanunk, meg kell torolnunk, ha zászlónkat össze-
göngyölgetve visszavonulás által nem akarunk bizo-
nyítványt kiállítani, hogy minmagunk is már meg-
törtnek hiszszük hatásunkat az erkölcsi szintúgy 
mint a társadalmi téren. 

Ily körülmények közt a kath. ügy barátjaira 
nézve becsületkérdésnek tartom a társulatnak buzgó 
pártolását, ügyének fölkarolását még akkor is, ha, 
mit ugy sem tehet, mindenkinek igényeit nem is 
elégíthetné ki. A czél lebegjen a szem előtt inkább, 
mint az önmiveltségi fok és innen keletkezhető szük-
séglet kielégítése, fedezése; terjedjen a jó ott, hol 
leginkább kell, terjedjen áldozatfilléreiken azoknak, 
kik már jobbhoz is szoktak : és legyen e társulat 
nagyobb mérvben jótékony társulat is és nem egye-
dül olyan, mely a „do ut mihi des" szigorú alapján a 
befizetett dijnak megfelelő, hason vagy több értékű 
könyveket nyújt egyedül tiszteletreméltó tagjainak. 

E szempontot mint társulatunk czéljára nézve 
általam üdvösnek, áldásosnak gondoltat a nagyte-
kintetü közgyűlés figyelmébe, csekélységemet ke-
gyébe ajánlva köszönetet mondok a magas figyelem-
ért, melylyel szavaimat kisérni méltóztatott; köszö-
netet leginkább a bizalomért, mely egy éven át a 
társulat ügyében fáradozhatni megtisztelő alkalmat 
nyújtott. 

A ft. zágrábi káptalan gyászjelentése. *) 
Illustrissime ac Reverendissime Domine Episcope ! 
Acerbo cum dolore perferimus ad notitiam Illustritatis 

Vestrae lugubre nuncium feralis ictus, quo nos cum universo 
Archidioecesis Zagrabiensis Clero populoque die 11. Maii a. 
c. sane graviter percussi sumus. Dilectum Caput nostrum, 
Eminentis8Ímus ac Reverendissimus Dominus Georgius S. 
R. E. titulo S. S. Quirici et Julittae Presbyter Cardinalis 
H a u l i k de Varallya, Archiepescopus Zagrabiensis, Abbas 
B. M. V. de Topuska, Ins. Ordinis S. Stepliani Regis Apost. 
et Ordinis Leopoldi Imperatoris magnae Crucis Eques, 
Inclyti Comitatus de Berzencze Supremus ac perpetuus Co-
mes, S. C. et R. Apost. Maiestatis actualis intimus Status 
Consiliariuf, SS. Theologiae Doctor jam non est in vivis, 
mors Eum de medio abstulit, eademque nos in imis praecor-
diis acriter vulneravit. Erat ille nobis non solum integerrima 
virtute Sacrorum Antistes, verum etiam Pater optimus, de-
cus Ecclesiae, Patriae columen ac ornamentum, domi incly-
tus, apud exteros celebratus, usquequaque magnus Vir. Jam 
ab anno praeterito valetudine minus prospéra utebatur. 

*) Az itt közlött gyászjelentés mélt. K o v á c s Zsigmond pécsi 
püspökhez intéztetett. 

Quamquam hic status Ipsius, et grandior supra octagesimum 
annum provecta aetas metum nobis et sollicitudinem causa-
bat, tamen rediens interdum corporis vigor, mens autem 
semper végéta et ad laborem efficax, spem incolumitatis et 
vitae diuturnioris adferebat. Postremis interim mensis Ápri-
lis diebus accedente cibi nausea somnique absentia vires Eum 
usque adeo destituere coeperunt, ut tempus resolutionis 
instare sibi ominans die 4. Maii Sanctissimis Religionis so-
latiis ac morientium praesidiis recreari atque ad vias aeter-
nitatis communiri postulaverit. Itaque in Corona totius Cleri 
Civici, populo quoque ante Basilicam in area congregato, 
pietate qua semper praefulsit maxima coeleste Viaticum sus-
cepit : tum vero paterna nobis hac etiam vice monita imper-
titus, inter singultus et lachrymas nostras beneficae manus 
oscula a nobis recipiebat, Ipse autem sicut olim Patriarcha 
Jacob filiis suis, ita decessurus nobis benedicebat. Pia haec 
ac luctuosa scena prima nobis impressit doloris sensa nun-
quam pectoribus abitura. Posthac indies debilior tandem die 
supra memorata hora octava matutina in pace Dei requievit 
a laboribus suis anno aetatis 82., Sacerdotii 58., episcopalis 
gubernii 32. Recessit ab oculis, non recessit a mentibus in 
perpetua eaque benedicta Cleri populique memoria victurus. 

Quanta eximii hujus Praesulis exstent in utramque 
rempublicam promerita, testantur et jugiter testabuntur 
Instituta publica, quae Ille partim in Religionis incrementa, 
partim in utilitatem patriae nostrae vel nova prorsus crexit 
vel antea introducta magno aere suo locupletavit : testantur 
ornamenta tum Ecclesiae Sponsae suae, tum Urbi metropoli 
grandi sumptu comparata: testantur orphani, viduae ot 
omnis generis homines egeni notabili Ejus Fundatione su-
stentati, et fixo perenni censu sustentandi. Qua ille munifi-
centia non solum immortalem sibi gloriam et memóriám 
adstruxit, verum etiam aeternos coelestis retributionis cen-
sus pepigit. Qualia quamve sublimia tum in sacro munere 
episcopali, tum in c'vili Locumtenentis Banalis identidem 
gesto Officio Virtutem Decora exhibuerit, hoc unum affatim 
demonstrat, quod ea Romanae Purpurae splendore atque civi-
libus primi ordinis insignibus fuerint honorata, manifesto 
tum Pontificiae tum Augustae recognitionis argumento. Quo 
autem maior est haec amissi Praesulis gloria, eo gravior nos 
manet jactura, eo acerbior moerorem nostrum sensus exul-
cerat. Neque nobis fas esset respirare a luctu, et vel tenuis 
consolationis allevamento leniri, nisi plane confideremus, 
quod Deus providentissimus bonum Pastorem plenum meri-
torum vocaverit ad nuptias Agni, nobis autem propediem 
largiri velit Novum Antistitem, speciosos pedes in sancta 
decessoris vestigia positurum. Dum vero nostram orbitatom 
gemimus, non dubitamus, quin luetus noster comparticipes 
habiturus sit omnes, quibus Cardinalis et Archiepiscopi 
Georgii H a u l i k illustre nomen aliquando innotuit, quibus 
item 8incera Eius erga Deum pietas, intemerata erga Sedem 
Apostolicam et Augustam regnantem Dornum fides ac fide-
litas, demum erga omne genus hominum, praecipue gregem 
suum, Charitas indeficiens cognita erat et comprobata. 

Quod ceterum grati animi et filialis erga pie demor-
tuum Praelatum obsequii ratio a nobis deposcit, dabimus 
operám, ut terrenas Eiusdem Exuvias ritu et adparatu tan-
tae dignitati conveniente in Metropolitana Basilica ad distin-



ctum antecessorum Episcoporum sepulchrum reponamus. 
Quocirca funeris et prim arum exequiarum diem 20. Maii a. 
c. hora 9. antemeridiana defiximus. Solennia vero justa fu-
nebria diebus 7. 8. et 9. Julii a. e. persolvere et parentare 
in Domino statuimus. Pro quibus dura Illustritatem Vestram 
invitamus, animam defuncti piis Suffragiis, et viduatam 
Archidioecesim gratiae commendamus, ac distincto cum 
cultu perseveramus. 

Zagrabiae die 15. May 1869, 
Humillimi Servi 

Capitulum Metropolitanae 
viduatae Ecclesiae 

Zagrabiensis. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
/ 

H.-K.-VARALJA, május 12-én. Nem hiszem, hogy 
egyházmegyénk valamely kerületében oly ritka érdekkel s 
annyi szellemi haszonnal, sőt üdvös eredményre nem csak 
följogosító, hanem rögtön gyümölcscsel is járó egyházkerü-
leti gyűlés tartatott volna, mint a rozsnyói kerületnek f. h. 
11-én Csetnek városába kitűzött, s ugyanott ünnepélyesen 
megtartott papi gyűlése. Miért is lehetetlen, hogy tanúságos 
es kitűnő érdekű koronánkat emlitetlenül hagyjam. Sz.mise 
után, melyet a ritka jó tulajdonu s páratlan vendégszeretetü 
házi ur, nt. S v é d a András plebanus a kerület elhunyt 
társtagjaiért mondott, s mely alatt az iskolás leányok sza-
batosan s úgyszólván az égi seraphokhoz hasonlólag zenge-
deztek, a kerületbeli esperes, ft. s tudós P o n g r á c z György 
harmad magával a csetneki iskolát látogatá meg, hol mind 
a gyermekek szolgalmas iskolalátogatása, mind helyes és 
értelmes feleletei következtében rendkivüli örömnek valánk 
részesei. Különösen az hangolá örömérzetre kebleinket, hogy 
a tanonczok közül többen tót létükre nem csak folyékonyan 
olvastak, hanem még elég könnyüdséggel beszéltek is magya-
rul. Önként is eszünkbe jutottak Kölcsey e szép szavai : 
„Meleg szeretettel fügj a hon nyelvén. Mert haza, nemzet 
és nyelv, három egymástól elválhatlan dolog ; a ki az utol-
sóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni ne-
hezen fog." S a legnagyobb lelki lelki készséggel meg 
szerettük volna értetni e kis tudósokkal Hugo következő 
nyilatkozatát: „Si quis familiariter scientiam amare didi-
cerit, et ei saepius vacare voluerit, iucundam valde reddit 
vitám, et maximam in tribulatione praestat consolationem." 
Visszatérvén a plébánia-lakba, egybegyűlt paptársaink ft. 
esperes urunkkal élén s még, dicsérettel legyen fölemlitve, 
más két kerületbeli kath. lelkész ur jelenlétében a Szentlélek 
segítségül hivása után — mert omne donum optimum de 
coelo descendit, a Patre luminum — megkezdették a gyű-
lést. Ha valamikor, ugy most mindnyájan oly elnöki be-
szédet vártunk, mely valamint forró vágyunknak, ugy a 
korszellem s az autonomia fejlődésének is megfelelő legyen. 
És csakugyan senki sem csalatkozott ! Mert érdemes elnök 
urunk megnyitó szózata ugy hö óhajainkat kielégitő, mint 
valóban korszerű volt annyiban, a mennyiben a kiváló szer-
kezetű megnyitó latin beszédben — melyet vajha valamely 
gyorsíró fürge tolla fölfoghatott volna — a mostani mindent 
fölforgatni törekvő s a kath. hitet lerombolni fenyegető kor-

szellem átkos veszélyeire figyelmeztetve, a kiállott keserű-
ségek helyébe több vigasztaló s sziveinket igazán megeny-
hítő vigaszul — cor enim semper consolationem quaerit — 
a jelenleg dicsőségesen uralkodó IX. P i u s pápa ő szentsége 
aranymiséjét, az ennek alkalmából begyült több milliónyi 
kegyeletadományokat, kivált a pápához hü magyarok részé-
ről küldött drága arany kereszt-adományt, a magyar kath. 
autonomia gyors lépésekkel közeledő s a magyar püspökök 
erélye folytán nem sokára életbeléptetendő örvendetes meg-
alakítását s a katholicismus által rég óhajtott egyetemes 
zsinatot, mely számos hit- és életkérdés eldöntésére hivatva 
leend, fölemlité és különös figyelmünkbe ajánlá. A nagy 
hatást előidézett beszéd után fölolvastatott alulirott által sz. 
Pál Timotheushoz irt I. levelének 4. fejezete, melynek 
dus tartalma, hogy t. i. bár mily magasztos legyen is a ke-
resztény tanítás, még sem fog az minden hibától tisztán 
megőriztetni, hogy tévelyek fognak támadni, melyek az 
igaz hittel ellenkeznek s hamis önmegtartózkodást hirdet-
nek ; továbbá, hogy a nemzetek apostolának szeretett ta-
nítványa hirdesse, miszerint minden az Isten igéje s az 
imádság által megszenteltetik és hogy ne higyjen mesés ta-
nitmányoknak, sőt inkább adja magát egészen az istenes-
ségnek s a maga fönséges hivatásának, — mindenikre ma-
lasztteljes befolyást gyakorolt. Most fölolvastattak az utóbbi 
időben megjelent püspöki körlevelek, nevezetesen az ujabb 
hadkötelezettségi törvényeknél követendő magatartásáról a 
a papságnak, a hithallgatókat kötelező haditörvényről stb. 
Következett a vallás- és közoktatási miniszter ur ő nagy-
méltóságának az iskolaügyben kiadott s mind két ház által 
elfogadott törvényjavaslatának főleg az iskolai székek- s a 
népnevelési egyletekre vonatkozó pontjai földerítése, jelesen 
azon pontok tárgyalása s megvitatása, melyek m. h. 28-án 
Rozsnyón K o l l á r c s i k István megyés püspökünk ő nagy-
méltósága által az iskolai ügyben az egyházmegyei kerületi 
esperesekből egybehivott autonomikus gyűlésben kiváló te-
kintettel megvitattattak, s melyek iránt több oldalról tett 
nyilatkozat folytán döntő határozat is hozatott, mely mint-
hogy mindeddig kegyelmes megyei főpásztorunk ígérete 
daczára nyomtatásban még meg nem jelent, nt. N a g y Pál 
pelsüczi plébános ur helyesen tett indítványánál fogva a 
pontok hosszadalmas felolvasása abbahagyatván, elnök ur 
által a rozsnyói gyűlés határozatainak csak főbb momen-
tumai ismertettek meg. — A gyűlés iskolai czélokra való 
gyűjtéssel fejeztetett be. Pelkó Péter 

PÁRIS. Egy igen fontos, az 1801 franczia concorda-
tumra vonatkozó történelmi probléma hozatott nemrég sző-
nyegre. Az első consult ama concordatum megkötése miatt 
egy ideig homálytalan dicsfény ragyogá körül. 0 volt az, 
ki a katholika vallást Francziaországban visszaállította ; s 
ezért neki a jobbak mindnyájan határtalan hálával adóztak. 
Az organicus czikkek ugyan némi árnyékot vetettek e di-
csőségre ; s ha Napoleon egyik közével felemelte az egyházat 
a másikkal viszont lenyomta s a visszahelyezés fejében na-
gyon is ugy tekintette, mint melynek ö az ura. Mindamellett 
e tekintetben sokat megbocsáthatunk egy fejedelemnek, ki 
ily nehéz időkben élt, s kit megillet azon érdem, hogy szinte 
egymaga úszott vissza a kor azon folyama ollen, melynek 



emberei s összes institutioi az istentelenség felé ragadák. A 
mi ezen a szentszék s Francziaország között létrejött egyez-
ményben jó, az az ö müve volt ; a mit igazságtalant foglalt 
magában, az környezete nyomásának rovására esik. 

Igy Ítéltek a császárság hívei s maga Thiers is, midőn 
1858 Consalvi bibornok memoires-jai napvilágra jöttek-
Honnét került elő ezen emlékirat ? Ki által sugalmaztatott ? 
Miért késett ily sokáig? Miért adatott épen most ki? Hol 
lappang az eredeti szöveg, mely a forditás ellenőrzésére 
szolgálhatna? A kiadó minderről hallgatott. E hallgatás 
sajnálandó , mert a miinek hitelét mindjárt megjelenése 
pillanatában megingatta. Igaz ugyan, hogy elég benne kissé 
lapozgatnunk, hogy azonnal felismerjük, miszerint Consal-
vitól származik, ki akkor a szentszék ügyeit vivé. De nem 
tért-e el a forditás az eredeti szövegtől ? Nem adott-e hozzá 
vagy nem hagyott-e el egyes dolgokat a forditó ? S igy nem 
festé-e egészen más képét az alkudozásoknak ? A közönség 
mind erre nézve nem volt kellőleg biztosítva s bizalmat-
lankodott. 

Ekkor kezdé Houssonville a „Revue des Deux Mon-
des-"ban azon czikksorozatát, melyet még most is folytat, 
melyben az első császárság vallási történelmét szándéka elő 
adni. Consalvi emlékiratának állításai felújíttattak, kifej-
tettek s ujabb bizonyítékokkal támogattattak. Az érte-
kező bőven használhatta a minisztériumi oklevéltárt s Na-
poleon levelei bő anyagot szolgáltattak kezéhez. Kár, hogy 
az egész értekezés oly igen leezkéztető modorban van tart-
va. Majd elbeszél majd ismét vádaskodik ; s ilyenkor tolla 
alatt a tények egészen sértő alakot öltenek. Törekvése az 
első császárság képét minél hátrányosb színben festi, hogy 
annak hibái annál szembeötlöbbek legyenek. Az egészen 
pedig egy politikailag ferde felfogás ömlik végig, mely a con-
cordatum elveit kárhoztatja. 

A vád védelmet kelt. Napoleon, ki arról vádoltatik, 
hogy 1801 óta a pápát csak rászedni s elnyomni törekedett : 
védelmezőjét, bizonyára váratlanul, a pápa egyik hü embe-
rében s Theiner atyában, a vatikáni okmánytár praefectu-
sában találta. 

A védirat sajtókész s első kötete már meg is jelent 
(Guérin, editeur a Bar le Duc. Victor Palme a Paris). Ezen 
uj elbeszélés és Houssonville-é között semmi hasonlatosság. 
Az egyikben Napoleon ártatlan mint a galamb, a másikban 
fekete, mint a pokol. 

Csak egy példát a sok közöl. Houssonvillenek Con-
salvi memoires-jai után átvett előadása szerint a concorda-
tum aláírása alkalmával a következő komoiy incidens for-
dult elő. A concordatum szövege hosszas discussioknak volt: 
tárgya. Sok ide-oda tanácskozás után végre egyesség jött 
létre. Consalvi sok ideig tartott eszmecserélgetés után 
kijelenté, hogy az engedmények végső határáig jutott ; az 
első Consul is tartós faggatások után elállót túlságos köve-
teléseitől. A szöveg megállapittatott. Még egy utolsó — az 
aláírási összejövetel volt hátra, mely inkább csak szertar-
tásos. Abbé Bernier elhozza a consul nevében ennek példá-
nyát s azt a bibornoknek aláírásul nyújtja : a midőn ez át-
pillantva az iratot észre veszi, hogy a szöveg módositva van 
s oly egyezményt akarnak tőle álnokul kicsikarni, melynek 
ő a tanácskozások folyama alatt a leghatározottabban ellene 

szegült. Heves jelenet, és ismételt alkudozások, melyek 
csaknem szakadást idéznek elő. 

Theiner atya szerint a dolog egészen máskint ment 
véghez. A consul végre beegyezett a föltételekbe, melyekre 
nézve megbizottja még nehézségeket tőn. Ennélfogva a szö-
veg uj szerkesztése lőn szükségessé. De hogy a consul a 
bibornokot ráakarta volna szedni : ennek semmi nyoma. E 
szerint tehát az egész ügymenet jogilag helyes volt, mig 
Houdsonville szerint rászedés kiséreltetett meg. A kettő kö-
zöl az utóbbi valószínűbb. Mit is használt volna egy ily mó-
don kierőszakolt egyesség? Különben is Theiner a mit állit, 
okmányokkal is bizonyítja. 

Egyébiránt Theiner szemlátomást kodvezőleg hajlik 
Napoleon felé. Midőn védelmére kel : egyúttal részvevő ügy-
védévé válik. Azonkívül nem mondja meg : hol vannak 
Consalvi hiteles sürgönyei ? 

Egyátalán nagyon átalános, — kevéssé részleges ; s 
könyve a kérdést nem fogja tisztába hozni. 

De jó, hogy a probléma fel van állítva. A kérdés fel 
levén téve, majd meg is fog oldatni : s mely idő volna erre 
alkalmasb mint a császárság jubileuma ? Mintegy dynasticus 
canonizátio ez ; s tudjuk, hogy minden canonizátiot hosszas 
discussiok előznek meg. 

FLORENZ. (Menabrea és Hugo Victor az egyetemes 
zsinat ellen.) Az egyezményi pontozatok között, melynek 
erejében Ferraris és társai Menabreahoz állottak, a többi 
közt ez is fordul elő: „harcz az egyetemes zsinat ellen". Az 
egyezmény e pontját Menabrea csakugyan nagy készséggel 
siet betölteni, miután azon czikksorozatokon kivül, melyeket 
a „Correspondance Italienne"-be íratott, — egy külön fü-
zetet is bocsáttatott sajtó alá, melynek czime „Le concile 
oecuménique et les droits de l'Etat". A röpirat ugyan „Paris 
E. Dentu"-í mutat fel czimlapján ; de bizonyos, hogy a flo-
renczi királyi nyomdából került elő. — Nem tudni, ki irta 
össze e zagyvalékot, hanem az kétségtelen, hogy annak 
szerzője még csak a káté elemeit sem ismeri. Kérdi: „ha 
valljon a közelebbi zsinat nem fenyegeti-e veszélylyel az 
állam jogait ?" Kérdi: „ha valljon az erős lelkűek és fel-
világosodott szelleműek hallgassanak-e, midőn a püspökök 
lelki tekintélyök súlyával készülnek támogatni a romai 
udvar czéljait és akaratát s a Syllabust az egyház sarka-
latos törvényévé kikiáltani?" Hozzáadja, miszerint „kivá-
natos, hogy az állam erélyesen érvényesítse hatalmát, ne-
hogy az egyetemes zsinat a katholikus lelkiismeretet tév-
útra vezesse." Ezután annak bizonyitgatására tér át, hogy 
„az államnak jogában áll résztvenni az egyetemes zsinaton ; 
minthogy ez csak olyant határozhat el, a mit mindnyájan 
hisznek ; — s evégre szükséges, hogy az összes hivek, vilá-
giak és papok, öntudatát és gondolkozását kifejezze, tehát 
mindannyian képviseltetve legyenek ott küldöttjeik által. 
Ugyanis az egyházat nem csupán püspökök, papok és szer-
zetesek képezik, hanem mindazok, kik megvannak keresz-
telve." S itt hivatkozik az első egyházi zsinatra s idézi az 
ap. csel. könyvének XV. fejezetét. 

Mennyi badarság! kiált föl az „Unitá Cattolica". Ha 
a zsinatnak azt kellene elhatároznia, a mit mindnyájan 
hisznek: akkor ez csakugyan felesleges volna, mert hisz 
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akkor mindnyájan egyet hinnének. Mi ellenkezőleg ugy 
tudjuk, hogy a zsinatoknak mindig az volt föladatuk, hogy 
a kath. dogmát, az egyház közhitével ellenkező tévelyek és 
az ilyeneket valló felekezetcsinálók ellenében szorosban 
meghatározva kimondják. Az első, apostoli zsinat avégre 
gyűlt egybe, hogy egyházfegyelmi kérdésben határozzon a 
zsidóskodók vagyis azok ellenében, kik az ó-testamentomi 
fegyelmi szabályokat is kőtelezőknek akarták tartani. A 
nikeai zsinat Krisztus istenségét vette védelmébe és mon-
dotta ki határozottabhan formulázva az ariánok, a konstan-
tinápolyi a Szentlélekét a macedoniánusok tévelye ellen ; az 
efezi zsinat a nestoriánok ellen határozott és igy tovább le 
egész a trienti zsinatig, mely Luther, Kálvin és követőiknek 
tévtanait kárhoztatta. Azt állítani, hogy „egyetemes zsi-
natnak csak azt kelljen kimondania, amit mindnyájan hisz-
nek", annyi, mint a t a n i t ó egyházat — a h a l l g a t ó 
egyházzal összetéveszteni. 

S miután Menabrea az ap. csel. könyvének XV. feje-
zetére hivatkozik és coljegája Bertholet-Viale a minap sze-
gény Passaglia-ra utalt mint valamely nagy theologiai te-
kintélyre: nem tehetünk jobbat, mint, hogy öt viszont 
Passaglia „Szent Péter előjogairól" irt müvére s nevezetesen 
annak XXI. fejezetére utaljuk, mely ép szent Péternek az 
első apostoli zsinatban gyakorolt tekintélyére hivatkozólag 
a pápát az egyetemes zsinatban megillető jogokról szólva, 
ezeket mondja: „Sanctus Petrus primus de quaestione deli-
beravit eamque túlit sententiam, quam Apostoli ceterique 
pastores improbare quidem non possent, possent vero ac 
etiam deberent expendere et confirmare." S ép ezt teendik 
a püspökök most is a küszöbön álló egyetemes zsinaton. 

Ha a zsinatnak valóban az összes hivek gondolkozását 
kellene kifejeznie s képviselnie ugy amint azt Menabrea 
akarja: akkor abban részt kellene venniök a nőknek is 
vagy legalább azon képviseltetve lenniök ; mert hisz ezek 
is a hivők közé tartoznak s ők is csak ugy meg vannak ke-
resztelve. Mit mondjunk az ily badarságokra? Midőn 
Menabrea azon nyargalódzik, hogy az „egyházat valameny-
nyi megkereszteltek képezik", csak azt mutatja, hogy a 
káté legelső elemeit sem érti ; mert hisz azt a vén anyókák 
is tudják, hogy az eretnekek, szakadárok, kiközösitettek, 
bár megvannak keresztelve, az egyházon kivül állnak. 

Hasonló, bár következetesebb, Ricciardi vakmerősége, 
ki a helyett, hogy követelni merné, miszerint a zsinatban 
részt vegyen s ott gondolkozását érvényesithesse : Nápolyba 
hirdet a szabad-gondolkozók számára antioecumenicus zsi-
natot. Ezen ötlete igen tetszik Hugo Victornak, ki neki a 
következő levélben válaszol : 

„Hauteville-Hause 1869 april 20. A hitágazatok zsi-
natja ellenébe az eszmék zsinatját gyűjteni egybe, magasz-
tos és hatékony ötlet, melyhez csatlakozom. Egyfelől theo-
craticus csökönösség ; másfelől az emberi szellem. S az em-
beri szellem nem egyéb, mint az isteni szellem, mely suga-
rát ugyan a földre veti, de melynek csillaga a magasban 
van. A hamis vallási elveknek az igaz civilizátio elveit állí-
tani ellenébe; a hazugságot az igazsággal szembesíteni ; 
harczolni a bá lványozás és annak változotai ellen a közlel-
kismeret roppant egysége fegyverével, szép és nagyszerű 
dolog lesz. Előre tapsolok hozzá. Ha nem is mehetek el Ná-

polyba, mégis ott leszek. Lelkem ott leend. Bátorság ! kiál-
tom önnek, s kezet szorítok." Victor Hugo. 

Menabrea is, legfeljebb ha ugy vehetend részt a romai 
egyetemes zsinaton, mikép Hugo Victor Ígérkezik részt-
venni a nápolyi anti-oecumenicus conciliumon azaz lélekben. 
Erre oly joga van, melyet senki sem tagadhat meg tőle ; 
szintúgy, mint senki sem akadályozhatja Hugo Victort 
abban, hogy könyveket bocsásson közre, melyeknek czime 
„a nevető ember" ; sem a florenczi királyi nyomdát abban, 
hogy nyomasson könyveket, melyeket meg kinevet minden 
ember. 

IRODALOM. 
„De rationibus festorum SS. Cordis Jesu et purissimi Cordis 
Mariae c fontibus can. erutis. Auctore Nie. N i 11 e s, ss. Theol. 
Doct., Prof. p. o. juris can. in C. R. Univ. Oenip., Regente 
Conv. Theolog. ad S. Nicolaum. Accedunt selecta pietatis 
exercitia erga utrumque SS. Cor. — Edit, altera auctior et 
emendatior. Oeniponti, typis Pelic. Rauch. — In 12°, 

XXVII. 688 1. — 2 frt 50 kr. o. é." 

(Vége.) 

Ez rövid vonásokban a mü tartalma. De ezen rövid 
bemutatásból is meggyőződhetett már a tiszt, olvasó annak 
jeles voltáról. Forrásai hitelesek, a felosztás természetes, a 
tárgyalás érdekes, igen ügyes és a szorgalmas egyházjog-
tudós már többször bebizonyult jó Ízléséről tesz tanúságot; 
főkép az okmányokat magyarázó jegyzetei és éleseszü ész-
revételei, mint az egyes okmányok összefüggését eszközlö 
magyarázatai az olvasó figyelmét lebilincselik és elméjét 
sok hasznos és tanulságos ismerettel bővítik. A külső kiál-
lítás is tetsző, — ugy hogy e munkát a papok és növendék-
papok figyelmébe melegen ajánlhatjuk. 

Legyen szabad, egy-két nem szorosan e bírálathoz 
tartozó szót mondanom a Jézus sz. Szivéről nevezett egy-
házi egyletek hasznos voltáról, tekintettel mostani vallási 
viszonyainkra. Teljesen jogosult a jók azon átalános pana-
sza, hogy épen napjainkban az istentelenség és hitetlenség, 
s ugyanezen arányban az erkölcsi romlottság nőttön nő, — 
sőt hogy a katholicus nép közt a közönyösség gyökeret 
akar verni. Nem csalódunk, ha ezen bajok főtényezőit a hit 
és Isten iránti szeretet s átalánosan a természetfölötti javak 
utáni vágy hiányában vagy illetőleg gyengeségében keres-
sük. Hiszen a hit minden keresztény életnek gyökere és 
alapja, és a hol ez létezik, a keresztény élet magasztos épü-
lete magától fölépül. Hogy tehát jobbra forduljanak a dol-
gok, mindenek előtt a hitet erősíteni, a reményt táplálni és 
az isteni szeretetet éleszteni kell. És épen ezen czéljai van-
nak az egyházi egyleteknek : ezek a hivők előtt uj tünemé-
nyek, és azért is nagy érdekeltséggel viseltetnek irántuk, a 
hit megszilárdítására mintegy uj eszközöket — imákat, 
körmenetekot és különféle ájtatosságokat — nyújtanak, és 
a gyakorlati hitélet uj hatáskörét kijelölni látszanak. 

Nincsen itt hely termékeny gondolatok bővebb meg-
fejtésére, jelenleg csak megjegyezzük, hogy az, a mi az 
egyházi egyletekről átalánosan mondható, kiválóbb ér-
telemben a Jézus szent Szive iránti ájtatosságról állí-
tandó. Mert ha ezen ájtatosság ajánlására nem is 
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léteznének más indokok, már azon ok elegendő lenne, 
hogy keletkezte óta Isten és az egyház ellenségei ellene 
dühöngtek. De természeténél fogva is ezen ájtatosság oly 
szivmegnyerő, hogy lehetetlennek látszik,jennek ellenállani. 
És épen az ember szivét akarja megnyerni, hogy azt, a mit 
az ember legnagyobb kincs gyanánt e földön őriz, nem a 
hamis világnak, hanem annak adja át, a ki szeretetének 
egyetlen egy méltó tárgya, Istennek és édes Üdvözítőjének. 
E czél elérésére Jézus Krisztus urunk maga mutatja az 
embernek sz. szivét mondván: Nézd meg e szivet, mely té-
ged annyira szeretett, hogy lelked üdvéért nem sokalta azon 
kínokat és szenvedéseket, melyeket kiállott: legbensőbb, 
leghivebb, legönzetlenebb isteni szeretetét ajánlja édes Üd-
vözítőnk az embernek, hogy viszonszeretetét kiostromolja. 
Maradhat-e hideg az ember ez iránt? Vagy megtagad-
hatja-e teljes odaadását ily szeretetreméltó Istentől ? Külön-
ben is ezen ájtatosság czélszerüségo oly általánosan el van 
ismerve, hogy fölöslegesnek látszik, arról még bővebben 
értekezni. 

Végre még csak egyre figyelmeztetünk : hogy ezen 
ájtatosság a nép közt a várt gyümölcsöt hozza, nem csak 
az kívántatik, hogy a lelkész maga alaposan ismerje, hanem 
naponta gyakorolja is. Mind a kettőben segíteni fogja jelen 
munka : elméleti része ezen ájtatosság jellemével, a gya-
korlati pedig annak alkalmazásával megismerteti őtet. 

Belopotoczky Kálmán. 

VEGYESEK. 
— O es. k. ap. Fölsége M o l n á r György turczi, és 

A n d c r k ó László batárcsi görög kath. lelkészek- és ales-
pereseknek, az egyház terén valamint a közjó előmozdítása 
körül szerzett érdemeik elismeréseül a koronás aranyérdem 
keresztet méltóztatott legkegyelmesebben adományozni. 

— Gr. Apponyi Györgyné több urhölgygyel Szent-
Erzsébet-egyletet szándékozik alakítani, mely elhanyagolt 
gyermekek, idült bajokban sinlődő betegek és szolgálat nél-
küli cselédek befogadására szolgálna, mig szolgálatot nem 
kapnak. A jótékonyságukról ismeretes S t o f f e r Márton és 
neje Anna e czélra alkalmas telket ajándékoztak a Teréz-
külvárosban, melyen Isten segedelmével és nemes ember-
barátok adakozásából ezen intézetet létre akarja hozni s 
azért kegyes adományokra szólítja föl Budapest lakóit. 

— A zágrábi főtiszt, káptalan rövidebb gyászjelentése 
ekkép hangzik : „Inscrutabili providentiae divinae visum 
est Eminentissimum ac Reverendissimum Georgium Tituli 
SS. Quirici et Julittae S. R. E. Presbyterum Cardinalem 
H a u 1 i k de Várallya , Archi-Episcopum Zagrabiensem, 
Abbatem B. M. V. de Toposka, I. ordinis S. Stephani Regis 
Apostoliéi, item Ord. Leopoldi Imp. Magnae Crucis Equitem, 
I. Comitatus de Berzencze supremurn ac perpetuum Comi-
tem, S. C. et regiae Apost. Majestatis Int. Status Consilia-
rium, Sacerdotem et SS. Theologiae Doctorem jubilarem 
post longiorem corporis invaletudinem, summa cum patientia 
toleratam, moribundorum Sacramentis die 4-a Maii a. c. in 
conspectu totius Cleri Ecclesiae Metropolitanae pie susceptis, 
die 11-aMaii a. c. tertio quadrante pro octava hora matutina 
82. aetatis, episcopatus 32, Archi-episcopatus vero 18. anno 

ex hac ad meliorem aeternamque evocare vitám. Cuius so-
lemnis tumulatio cum primis Exequiis die 20-a Maii a. c. 
hora 9-a antemeridiana, Exequiae vero solennes cum paren-
tatione diebus 7. 8. et 9. Julii a. c. in Metropolitana Ecclesia 
Zagrabiensi agentur. Pro quibus humanissime invitât C a-
p i t u 1 u m Metrop. Zagrabiense." 

— A pestbuda - kerületi iskolatanács tagjai közé 
S u j á n s z k y Antal prépost-plebanus és S o m h e g y i Fe-
rencz k. r. tartományi főnök is megválasztattak. 

— Nottinghamban igen különös isteni tisztelet tar-
tatott a vásártéren. Bizonyos Low asszony nagy hévvel 
zajongott minden vallás és confessio ellen ; Dupe mészáros 
pedig társaival énekelni kezdett és igy a matróna hangja 
tulkiáltatottt. E közben három igehirdető szintén azon ko-
csira lépett, melyről Low asszony hirdette a religio elleni 
káromlásait ; de a három prédikátor som volt képes lármá-
jával elnémítani az asszonyt ; a mészáros emberei elvesztvén 
békotürésöket, mindennel, mi kezökbe akadt, hajigálni kez-
dettek az asszony ellen, mig végre a rendőrség lépett közbe 
és szétuggrasztotta az ekkép ájtatoskodókat. 

— A badeni hadügyér és porosz tábornok Beyer leg-
közelebb rendeletet bocsátott ki, mely szerént a katonaság 
ima- és énekkönyvekkel is ellátandó. Mindegyik katona a 
káplártól lefelé szolgálati idejére vallása szerénti ily könyvet 
kap, melyet kiléptekor 3 krajczárért mint tulajdonát meg-
válthatja. — (Jdvös, utánzásra méltó rendelkezés, és bizo-
nyára mindegyik kedves emlékül fogja megtartani a köny-
vecskét, molyből a terhes szolgálat alatt oly sokszor merített 
vigasztalást és erőt. 

— Áldozó-csütörtökön a szentatya a laterani egy-
házba ment, hol köztiszteletre ki volt téve sz. Péter és Pál 
apostolok koponyája azon gyönyörű müvü és nagy értékű 
mutatóban, mely egyik franczia királynak ajándéka. Az 
ajtatosság után ő szentsége ünnepélyes áldást adott. Ez 
minden évben négyszer szokott adatni : nagy-csütörtökön és 
husvétnapján sz. Péter basilikájáról ; mennybemenetelkor a 
laterani, és augustus 15-én a Maria maggiore egyház loggiá-
járól. 

— Orleansban fényesen ünnepelték meg a diadalmas 
szűz emléknapját. A dicsbeszédet a nagy főpap tartotta 
ékesszólásának egész fönségével, hevével, melyben az orle-
ansi szüzet szent gyermeknek, szent harczosnőnek, vérta-
núnak nevezte. 

— Wormsban a délnyugoti német protestánsok május 
31 én gyűlést fognak tartani, melynek főtárgyai lesznek a) 
német protestánsok helyzete a közzsinat és az ultramontán 
megtámadtatások irányában, különösen a pápa felhivása, 
melyet- a protestánsokhoz intézett, hogy térjenek vissza a 
kath. egyházba; b) a prot. egyház alkotmánya, kijelölése 
azon általános alapelveknek, melyeknek minden prot. egy-
házi alkotmányban meg kell lenniök. Schenkel, Blunschli, 
Zittel, Schellenberg tanárok is részt vesznek a gyűlésben. 

— A szent-föld commissariatusának 1869-ben kiadott 
12-ik füzete szerént Magyarországból 27 zarándok látogatta 
meg Jeruzsálemet 1868-ban. Közöttük van „Amalia J o e h-
m a n n aus Szécseny" a kalocsai nm. érseknek nővére, ki 
aprilhóban 11 napot töltött a szentföldön. 

Szerkesztői tudósitás. 
P. . . inak : A számadast sürgetni fogjuk. Szeretnénk minden c'om-

binátiobél kihagyatni, elég a dicsőségből ennyi ! Oportet jam alios 
Bretfcerft? V»ifcU'8*J as>0£l»ti( • ölolo -. n ;7gif j/ri 

B. G-.-nak : Megkaptuk, talán még használandjuk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiaez 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 IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, május 26-án. 

1 Elő: Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
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I. Félév. 1869. 

TARTALOM : Jegyzetek. — A kathol. képviselők 
memoranduma. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Jegyzetek. 
A sz. István-társulat imént lefolyt közgyűlésé-

nek mozzanatai, névszerint az ott fölmerült terveze-
tek, inditványok a társulat szellemi és anyagi érde-
keinek emelésére, kétségkívül megragadták valamint 
a jelenvoltaknak ugy azoknak is figyelmét, kik 
azokról a lapok utján értesültek. 

Különösen a herczegprimásnak oly igen az 
idők mostohaságából meritett és azt meglepó'leg hi-
ven ecsetelő beszédében oly térre tereltetett a tár-
sulat figyelme, tevékenysége, mely a mily öszhang-
zatban van a társulat föladatával, ép oly áldásos 
sikerre és a társulat összes érdekeinek nem csekély 
mérvbeni fokozására, erkölcsi és anyagi jólétének 
biztosítására nyújt kedvező kilátást. 

„Az uj népnevelési törvény teszi kötelessé-
günkké, mondá a bölcsen körültekintő főpap, hogy 
kath. iskoláink sorsáról és jövőjéről gondoskodjunk. 
Ennek egyik lényeges eszköze, hogy a kiszabott 
tanok minden ágaiból olcsó, de jeles tankönyveink 
legyenek, melyek mind a tudomány haladásának, 
mind az anyaszentegyház hitelveinek megfeleljenek. 
Már a mult évi gyűlésen, az idézett törvény kelet-
kezése előtt, voltam bátor e kérdésre a t. társulatot 
figyelmeztetni, és igy azt most csak azon inditvány-
nyal kivántam ismételni, miszerint még a jelen nagy-
gyűlésből bizottmányt kiküldeni méltóztassék, mely 
az inditvány foganatosításának módjáról mielőbb 
véleményt állapítván meg, jelentését az e végre föl-
hatalmazandó választmánynak további határozat és 
végrehajtás végett fölterjeszsze. Egykorú előkészitő 
intézkedés ez egyszersmind a végre, hogy a szerve-
zésnek indult magyar kath. autonomia ez irányban 
is sikeresebben foghasson munkához. Egyik legfon-
tosabb czélja és tárgya ugyanis az autonómiának a 
kath. tanintézetek megőrzése, kormányzása s a haza, 

tudomány és egyház diszére állandó felvirágoztatása. 
Hogy az autonom önkormányzat jogos birtokába 
lépett kath. hivek e téren is sikerrel munkához fog-
hassanak, szükséges, hogy az iskola egyik leglénye-
gesb kellékével, czélszerü tankönyvekkel rendel-
kezhessenek. A szent István-társulat ennek folytán 
szellemi jobb keze leend az autonómiának, s ezt 
hivatásának azon fokára emelendi, mely az alapitás 
eszméjéhez méltóan képessé teendi feddhetetlen szel-
lemi termékeivel a kath. milliók minden rétegeit át-
hatni s mindazon szellemi kincsek athenaeumává 
válni, melyekből még a legkésőbb nemzedékek is 
erkölcsi, anyagi és nemzeti gyarapodásuk gazdag 
elemeit meritendik." 

Az e szavakban rejlő igazság villanyszerüleg 
hítfot.t a nagygyűlésre, melyet egyedül a társulat 
czéljának megközelítése és üdvös működésének lehető 
kiterjesztése foglalkoztatott. S azonnal a magas indit-
vány értelmében bizottmány neveztetett ki, melynek 
tagjai közt Somogyi Károly, Majer István, Sujánszky 
Antal, Kriegler József biztos zálogul szolgáló neveik-
kel találkozunk. 

Ezen ügy a mily szent oly sürgős. A m. kormány 
kétségkivül mindent elfog követni, hogy az iskolákra 
vonatkozó törvényei a jövő iskolaév kezdetével élet-
be lépjenek, tehát, hogy azon tantáx-gyak, melyek 
szabályszerüleg előadandók, taníttassanak is, mi 
alól a felekezeti iskolák annál kevesbbé vonhatják 
ki magokat, miaél bizonyosb, hogy az újonnan ki-
nevezett tanfelügyelők szemei a kormány érdekében 
kiválólag a felekezeti iskolák fölött fognak éberkedni, 
és ha a herczegprimás által jelölt minőségű tanköny-
veink nem fognak létezni, a kormány által kiadottak 
lesznek használandók, nehogy a tanonczok az előirt 
tanulmányokban hátramaradást szenvedjenek. 

A társulat e tekintetben vállalkozó levén, tudnia 
kell, valljon azon tankönyvek, melyek eddig is általa 
adattak ki, jövőben is megtartatnak-e? hogy ekkép 
tájékozhassa magát azoknak netán szükségelt ujabb 
kiadásáról , különben a változtatás esetére nagy 
anyagi kárt fogna szenvedni. A társulat forgalmi 
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üzletét tekintve leggazdagabb pénzforrását az iskolai 
és egyéb áruba bocsátott könyvek teszik. A tag-
dijakat, kivált ha azoknak nem épen igen pontos 
befizetését is tekintetbe veszszük, fölemészti a tag-
illetniény fejében járó kiadványok tömege ; a társulat 
igazi vérkeringését az ügynökség által kezelt készlet 
képezi. Ennek tehát érzékeny kárt okozna, ha a kü-
lönben szükségelt előrevalógondoskodásból nyoma-
tott könyvek kiszorittatnának. 

A munka, mely a bizottmányra háramlott, 
nemcsak terhes, hanem sokoldalú is, mely jól átgon-
dolt megállapodást igényel, nehogy csakhamar ismét 
változtatásnak, és igy a szüló'kre nézve is ujabb és 
ujabb költségeskedésnek szüksége álljon be. Épen 
azért nem liiszsziik, de nem is követelhetjük, hogy 
minden igényt ily rövid idő alatt kielégíthessen ; de 
talán a rövidebb terjedelmű és szükségesebb tan-
tárgyakra nézve szabad azon óhajtást kifejezni, mi-
szerint azok már a jövő iskolaévben tőlünk kikerült 
könyvekből taníttathassanak, és igy bebizonyíthas-
suk a kormány előtt, hogy iskoláinkat rendezni és 
szabályszerüleg fölszerelni nemcsak komoly szán-
dékunk, hanem tettekben nyilatkozó törekvésünk is. 

Az alelnöki állomás, mely a társulat kezdet-
leges szervezetében nem volt kijelölve, szüksé^lis 
rugójává lett az egylet gépezetének. A társulat szel-
lemi tevékenysége benne központosul, anyagi érde-
kei fölött is ő őrködik, és a társulatnak örvendetes 
fejlődésénél fogva, lia elegendő felelősséggel járó 
tisztjében lelkiismeretesen akar eljárni, csakugyan 
igénybe vétetik egészen. Ezt tekintve, de még szám-
bavéve azt is, mily áldozatba kerül a különben ott-
hon mindennel ellátott káptalanbeli egyénnek a fő-
városban való tartózkodása: tiszteletre, minden elis-
merésre érdemes az oly férfin, ki otthon élvezett 
előnyeinek föláldozásával az ügy élére áll, és annak 
megóvásán, fölvirágoztatásán fáradozik. Bennünket 
az áldozat ily nagysága nem terhelt kedvezőbb viszo-
nyainknál fogva, s azért oly mértékben elismerést 
nem is jut eszünkbe csak távolról is magunk számára 
kikérni ; és épen azért kárhoztatás nélküli ildommal 
elmondhatjuk, hogy tisztelettel hajlunk meg a férfiú 
előtt, ki terhes fáradozás mellett még ily áldozattal 
is vállalkozik a társulat ügyének, érdekeinek veze-
tésére, czéljának valósítására. Mi lelkünkből örülünk 
a szerencsés választás fölött, és óhajtjuk, hogy a 
megválasztott alelnök nagy nevének, és ehhez kötött 
jogos reménynek a siker mindenben minél nagyobb 
mértékben megfeleljen és önzetlen működése a kiér-
demlett elismerésnek örvendhessen. 

Az ügyében fáradozók iránti elismerésének jelét 
adta a társulat, hivatalnokai fizetésének a körülmé-
nyek követelése- és anyagi erejéhez mért fölemelésé-
ben, mely összesen 1700 frtnyi különbséget tesz a 
társulat eddigi kiadásaiban. Megvalljuk, az összeg 
eléggé tekintélyes, ha veszszük, hogy a társulat egy 
részt mintegy áldozatfillérekből tartatik fönn, me-
lyekkel fukarmódra kell gazdálkodni és a tiszti fi-
zetéseket a lehető minimum szerint mérsékelni. Azon-
ban e korlát nincs is túlhaladva. Az igazgatónak 
fizetése 1000 frtról 1400-ra, a titkáré és ügynöké 
800-ról 1200-ra, a számvevőé 600-ról 800-ra, az 
irnoké napi díj helyett állandóan 500-ra, egy-egy 
szolgáé 400-ra emeltetett. Az előbbi fizetés mellett a 
tisztek az uralkodó drágaságnál fogva kényszerítve 
voltak évenkint drágasági pótlékért folyamodni, mi 
rendesen meg is adatott, és e pótlék 7—800 frtra 
rúgott ; az igazi javitás tehát most legfölebb 900 
frttal haladja meg az előbb kiszolgáltatott díjössze-
get, természetes levén, hogyT ezentúl már semmi szili 
alatt sincs megengedve segélyért vagy pótlékért 
folyamodni. A tisztek ekkép a nagyobb önfentartási 
gondoktól menekülve egyrészt nem fognak oly kere-
seti forrás után járni, mely több időt igénybe véve a 
társulat ügyét könnyebben háttérbe szoríthatná; 
másrészt a másutti hivatalokkal versenyezvén anyagi 
helyzetre nézve is a társulati tisztállomások, azok 
betöltésénél üdvös versenyzés remélhető, avatott 
szakférfiak lesznek mindenkor megnyerhetők, és 
igy a társulat ügye is mindenkor csak nyerhet. 

Egy „Magyar történelem" kiadása régi hatá-
rozatja a társulatnak ; az igazgató választmány7 jogo-
sítva lett volna a pályakérdést a jutalommal együtt 
azonnal kitűzni; azonban a bizottmány többsége 
által javaslatba hozott 300 darab arany pályadij olyT 

magasnak látszott a választmány előtt, hogy annak 
eldöntését a nagygyűlés elé viendőnek itélte. Ennek 
a consequent is igen örvendünk, mert alkalmat 
nyújtott a herczegprimás nagylelkűségének, mind az 
irodalom mind a társulat érdekei iránti kegyességé-
nek azon iránybani ujabb tanusitására, hogy a társu-
lat által megajánlott 200 db aranyhoz ő herczegsége 
még 100-at csatolván igy mind a bizottmány többsé-
gének óhaját teljesíteni, mind pedig a társulatnak 
annyi értékű áldozatot hozni, e mellett pedig az iro-
dalmi téren majdnem páratlan dijt létesitni méltóz-
tatott. 

A pályázásra vonatkozó hirdetési szövegből 
bőven kiviláglik, minő történelmet óhajt a társulat 
az olvasóközönség kezébe adni és mily éretlenek az 
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élezek, mily helytelenek a sajtó egy részérőli táma-
dások a társulat által kiadandó történelemre nézve. 
A ki eddigi hazai történelmünkben mindazt és ugy 
tartja igaznak, mint az a különféle történeti mun-
kában irva van és semmit sem talál hazánk törté-
nelmi életében, mi a katholicismusra különös vonat-
kozással bir, és a mit azért különösen ki lehet emelni, 
és mi a katholikus embert is azon meggyó'zó'désre ve-
zetheti tagadhatlan hitelű források nyomán, hogy az 
egyház is egyik tényező volt azon sok szép fénypont 
elővarázslásában, melyek nemzeti életünket megdi-
csőítették: az ne szóljon a történelmi pályakérdésről, 
midőn arról van szó, hogy a magyarok történelme 
kath. olvasók számára irattassék meg. Tagadhatat-
lan, hogy a történelem elferdittetett a katholicismus 
hátrányára; talán szabad neki is önvédelmi jogával 
élni annyira, hogy a történelmi tiszta igazságot tün-
tesse föl ; ha ez elleneit megszégyeníti, semmikép 
sem az ő hibája. 

Mint minden közügy ugy a társulat ügye iránt 
is mindenkor különös érdekeltséget tanusitó G ü n -
d ö c s Benedek apát ur szóba hozta a társulat által 
veendő házat és annak lehetségesitésére ujabb ado-
mányok gyűjtését inditványozá. A társulatnak hiva-
talos szobákra, gyűlési teremre van szüksége, ügy-
nökségének vezethetésére, készletének föntartására 
igen nagy helyiség kivántatik és igy a lakbér eze-
rekre rug; hozzájárul a költözködési költség és a 
temérdek kár, mely ily alkalommal elkerülhetlenül 
történni szokott. Mindez kivánatossá teszi, vajha a 
társulat saját házában helyezkedhetnék el és a sok-
féle esetlegességtől megszabadulhatna. 

Néhány év előtt, ha kissé több vállalkozási 
bátorsága lett volna a választmánynak, ma már saját 
házzal birhatna a társulat ; most nehezebbnek talál-
juk magunk is, mert a gyűjtött tőke nem nevekedett, 
vagy csak igen keveset; a házak ára pedig annyira 
fölszökkent, hogy a pénzkészlet csak igen kevés 
részét fedezhetné a veendő ház árának, a többi a 
társulatot tán jobban terhelné, mint a házbér foko-
zottságának és a hurczolkodás esetlegességeinek min-
den kellemetlensége. Azt azonban komoly megfon-
tolás alá bocsáthatná a társulat, valljon nem volna-e 
tanácsosabb, czélszerübb az alapitványi tökét, mely 
most a takarékpénztári kamatokat hozza csak, ház-
ba fektetni és ekkép talán gyümölcsözőbbé, bizto-
sabbá is tenni ? Ekkor oly öszszeggel rendelkezhet-
nék e czélra a társulat, mely valószínűleg kedvezőbb 
hangulatba hozná az egyletet ezen régi és csakugyan 
igen kecsegtető óhajtásának teljesítésére. 

Az alelnöki beszédnek azon pontjára nézve, 
melyben abbeli óhaj fejeztetik ki. vajha a társulat 
nagyobb mérvben jótékony társulattá válnék oly 
módon, hogy a tagok ne kivánnának önmiveltségi 
körűkhez mért könyveket tagilletmény fejében, ha-
nem a tagdijt némileg áldozatfillérül is tekintvén a 
társulat eredeti czélja szerint jó könyvek kiadására 
és terjesztésére szabadna fordítani, melyek a nép 
közt ingyen osztatnának el vagy alig emlitésre méltó 
áron: bizottmány küldetik ki, mely ez iránt véle-
ményt és módozatot terjesztene a választmány elé. 

Mi csakugyan ezen értelembeni jótékony egy-
letet gondoltunk mindig a jó és olcsó könyvek ki-
adására alakult egylet alatt, habár a gyakorlatban 
mást láttunk is. A tagdij 3 frt 15 krt teszen; ezért 
90 iv jár tagilletményül, mi kétségkivül igen elő-
nyös. Ha ezen illetményből például 60—70 iv szo-
rosan oly tartalmú lenne, mely a tagok szükségle-
teinek felel meg, ők a nevezett dij fejében ennyivel 
megelégedhetnének, az összeg bizony még mindig 
jutányos árt képviselne. A többi 30 vagy 20 ivet 
teljesen népszerű , korigényelte müvekre lehetne 
szánni és azokat már ingyen a nép közt kiosztani. 
Ekkép a tagok sem károsodnának, a czélis nagyobb 
mérvben el volna érve. Az eszmét a gyűlés szivesen 
fogadta, üdvözölte, megfelelend-e neki az élet, külö-
nösen az áldozatkészség ? az a jövő titka ; de előttünk 
ugy lebeg az, mintha könnyen kivihető és valóban 
üdvös, a társulat méltóságához illő, czéljával pedig 
teljesen öszhangzó volna. 1—k 

Az országgyűlés kath. képviselőinak memoranduma a 
kath. autonomia ügyében. 

Foméltóságu Herczeg Prímás 
Esztergomi érsek 
Kegyelmes urunk ! 

Azon értekezletünkben, melyet mi alulírott ország-
gyűlési képviselők, ugy mint a rom. kath. egyháznak hivei, 
politikai pártállás különbsége nélkül nagy számmal össze-
gyűlt ugyanazon vallású több képviselő társainkkal egye-
temben a mai napon tartottunk, küldöttségünknek jelenté-
séből, mely folyó hó 2-án tartott előleges értekezletünkből, 
a rom. kath. egyház autonom szervezetének ügyében nye-
rendő megnyugtatásuk végett kiküldve, herczegségednél 
kihallgatást nyerni szerencsés volt, mély tisztelettel, s a 
hála őszinte érzésével értesültünk lierczegségednek azon 
kegyes nyilatkozatáról : hogy herczegséged, s a foméltóságu 
püspöki kar egyházi magas hivatásuknak érzetétől áthatva, 
a rom. kath. egyház autonom szervezete ügyének előmoz-
dítását szivükön viselik s e szervezet életbeléptetésére meg-
kívántató előkészitő kath. gyűlés egybehívására nézve már 
megállapították azon választási szabályokat, melyeket her-
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czogséged értekezloti elnökünk által a mai napon velünk is 
kegyesen közöltetni méltóztatott. 

Meg vagyunk győződve arról, hogy egyházunk auto-
nom szervezetének életbeléptetése a rom. kath. hiveknek 
hőn táplált óhajtása hazánkban : és herczegségednak kegyes 
válasza, s azon komoly elhatározás, melylyel a főméltóságu 
püspöki kar egyházunk ezen nagy fontosságú ügyét felka-
rolta, meggyőztek bennünket arról is, hogy herczegséged s 
a főméltóságu püspöki kar semmit nem óhajtanak inkább, 
mint hogy egyházunk autonom szervezete állandó biztos 
alapokra fektetve, oly módon létesitessék, mely a megvál-
tozott honi viszonyok között, mind az egyház jogosult ér-
dekeinek, mind a hivek korunkban fokozott szellemi igé-
nyeinek megfeleljen s e szent és üdvös czél elérésére készek 
megtenni mind azt, a mit egyházi magas hivatalunk kötel-
meinek körében megtehetnek. 

E meggyőződés párosulva egyrészről azon élénk érde-
keltséggel, melylyel az ügy iránt viseltetünk, másrészről 
annak felismerésével, hogy ez ügynek szerencsés, s állandó 
sikerű megoldása csak akkor remélhető, ha az az egyház 
hiveinek közmegnyugvásával találkozik; arra bátorít, s 
ösztönöz bennünket, hogy herczegségednek magas figyelmét 
az említett választási szabályoknak egynémely oly pontjaira 
mély tisztelettel felhívjuk, melyek, midőn az előkészitő kath. 
gyűlésre küldendő követeknek választására nézve a kath. 
hivek számára fentartott választási szabadságnak gyakor-
latát részint nehezítik s korlátozzák, részint, nézetünk sze-
rint, lehetetlenné teszik ; gátolják egyrészről azt, hogy a 
kath. hivek a következményeiben nagyfontosságú előkészíti» 
kath. gyűlés megalakításának módozatában megnyugvást 
találjanak: másrészről pedig a kath. autonomia szerkezeté-
nek czélszerü életbeiéptethetése iránt az annyira szükséges 
általános bizalmat is megingathatják. 

Eltekintve ugyanis a választási szabályoknak III-ik 
a választói képességről szóló pontjának határozatlan értelmű 
szövegezésétől, a melyből eredhető kételyeket a gyakorlat 
által a választási szabadság érdekében megoldandóknak 
reméljük. 

Nem lehet, hogy a kérdéses választási szabályok IV-ik 
s pótló utasítás A. pontjainak azon rendelete, mely szerint 
minden áldozár a megyei püspökhös vagy egyházmegyei 
hatósághoz intézett, általa aláirt zárt levélben tartozik annak 
nevét kijelelni, kit megyei képviselőül óhajt; ne nehezítse, 
és igy ne korlátozza a választási szabadságnak gyakorlatát 
azon egyházi férfiakra nézve, kiknek bizodalma talán épen 
oly egyénben központosul, kit az egyházmegyei hatóság 
egyházmegyei képviselőül megválasztatni nem óhajt. 

Tekintve továbbá a választási szabályoknak V-dik 
pontját; nézetünk szerint nem lehetséges, hogy minden 
egy-egy egyház községbeli választók annyi világi követet 
öntudatosan jelelhessenek ki, a hány azon egész egyházme-
gyére esik, a melyhez községük tartozik. 

Mert a rendszerint több megyére kiterjedő, nagy ter-
jedelmű egyházmegyéink egymástól távol fekvő különböző 
részeinek helyi viszonyait, s az azokba közbizalommal biró 
egyéneket a műveltebb osztályokhoz tartozók sem ismerik, 
a községek többi lakosai pedig egyátalában nem ismerhe-
tik ; és igy vagy nem választhatnak : vagy az illető egy-

házmegyére eső követeknek összes számát saját vidékükbeli, 
vagy előttük különben is ismeretes egyének közül jelölen-
dik ki ; mi a választást, melynél ez esetben rendszerint még 
relativ többség sem fejlődhetnék ki, az egész egyház me-
gyére nézve eredménytelenné tehetné : vagy azokat keilend 
megválasztaniok, kik nekik e végett a választást vezérlő 
egyházi férfiak által ajánltatni fognak ; ekkor azonban az 
ily módon történendő választások sok esetben nem lesznek 
a választó világi hivek bizalmának kifolyásai, s a megvá-
lasztottak nem a választásra jogosultaknak, hanem azoknak 
lesznek választottai, a kik által ajánltattak. 

Nem hagyhatjuk végre emlitetlenül, hogy a plébániai 
választási jegyzőkönyvek s az egyháziak választó leveleinek 
számbavételével, illetőleg felbontásával, a püspöknek vagy 
helyettesének elnöklete alatt foglalkozandó bizottmányok-
nak eljárásukra nézve, a választási szabályok VIII-ik pont-
jában csak azon általános utasítás adatik, hogy a szavazato-
kat számítsák meg, s az eredményt hirdessék ki, a nélkül, 
hogy emlités tétetnék arról, valljon az eredmény absolut 
vagy relativ többség folytán mondandó-e ki? s azon eset 
lehetősége kizáratnék, hogy egy parányi relativ többséget 
nyert egyén is az egész egyházmegye választóinak bizalmá-
val megválasztott követnek jelentethessék ki. 

Ezen alázatos észrevételeinket magas figyelmébe 
ajánlva, annál bátrabban terjesztjük mély tisztelettel her-
czegséged elé; mivel létezik, s mintegy önkényt kínálkozik 
a mód, melyei az előkészítő kath. gyűlésre ugy az egyházi 
férfiak, mint a világi hivek őket valóban képviselendő kül-
dötteiket, általuk ismert teljes bizalmukat biró férfiak kö-
zül öntudatosan megválaszthatják a nélkül, hogy ez által a 
választásnak akár gyorsasága, akár rendes menete nehezít-
tetnék. 

Ez nézetünk szerint megtörténik, ha az előkészítő 
katholikus gyűlésre eszközlendő választásokra nézve elvül 
kimondatik : 

1-ör. Hogy egyházmegyénként a szomszéd alesperesi 
kerületekből, figyelmezve lehetőleg a megyék területeire, 
aránylagos számú választási kerületek alakíttassanak, s 
minden ily kerületbeli világi hivek egy követet vá-
laszszanak. 

2-or. Hogy az egyházmegyei papi küldöttet a papság 
alesperesi kerületenkint szokott alesperesi gyülekezeteiben 
titkos szavazással : az alesperesi kerületekbe be nem osztott 
papság pedig az egyházmegye székhelyén hasonlóképen tit-
kos szavazássaljválaszsza. 

Mindezeknél fogva bizalomteljes mély tisztelettel járu-
lunk herczegségedhez s általa a főméltóságu püspöki karhoz 
azon alázatos kéréssel, hogy a felhozott indokokat bölcs 
megfontolásuk alá vévén, a többször emiitett választási sza-
bályokat a feljebb kifejtett elvek alapján módosítani mél-
tóztassanak. 

Teszszük ezt az általunk hő részvéttel ápolt ügy ér-
dekében, azon meggyőződéssel, hogy ekképen a rom. kath. 
egyház autonom szervezetének életbeléptetése minden érde-
kelteknek közmegnyugtatásával, és igy oly módon, mely az 
állandó üdvös eredményt a megoldás gyorsaságának hát-
ránya nélkül leginkább biztosithatja, legsikeresebben kez-
deményeztethetik s midőn ezt teszszük, meg vagyunk 



arról is győződve, hogy a mennyiben lierczegséged, s a fő-
méltóságu püspöki kar a javaslott módositásokat ujabb leg-
felsőbb szentesítés alá kivánandják terjeszteni ; ezt ő cs. k. 
ap. Felsége a kitűzött magasztos czél tekintetéből, megta-
gadni bizonyosan nem fogja. 

Egyébiránt magas kegyelmébe ajánlva mély tisztelet-
tel maradunk. 

Herczegségednek 
Pesten, május 9-ikén 1869 

alázatos szolgái : 
Horváth Döme, Ghyczy Kálmán, Bujanovics Sándor, 

Szilágyi Virgil, gróf Szirmay Ferencz, Királyi Pál, b. Si-
monyi Lajos, Kvassay László, Keményfy János, gr. Forgácli 
Antal, Antalfi Károly, Pilaszanovics József, Thassy Miklós, 
Török Sándor, Zlinszky György, Eder István, Pászt Vil-
mos, Nagy János, Gaál Endre, Krascsenics Ferencz, Dőry 
János, Szabó József, Makray László, Gecző János, Huszár 
István, Aiadrássy Gyula, Fejér Miklós, Kovách László, Za-
hornáczky Bálint, Kállay Emanuel, Ormós Sándor, Herte-
lendy Kálmán, Molnár János, gróf Kálnoky Pál, Szögyéni 
László, Ghyczy Ignácz, gróf Zichy Jenő, Győrffy Gyula, 
Gál János, Beniczky Ödön, Stroll Károly, Boér János, Raisz 
Szilárd, Semsey Pál, Brezovay Lásszló, Majoros István, 
Gromon Dezső, Hoffmann Pál, Halmossy Endre, Nagy Ká-
roly, Kürthy István, Ordódy Pál, Kossuth Pál, Szalay Sán-
dor, Lázár Dénes, Atzél Péter, Salamon Lajos, Dezső Sza-
niszló, Simay Gergely, Jankovich Miklós, Kethely József, 
Ernuszt Kelemen, Luksich Bódog, Betegh Kelemen, Jámbor 
Pál, Justli Kálmán, Huszár Imre, Szaplonczay József,Drágffy 
Sándor, Olgyay Zsigmond. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PARIS. A senatusban érdekes discussio folyt a jezsui-

tákat illetőleg. Páris valamely lakója ugyanis nem rokon-
szenvezvén velők, kérvényt nyújtott be ellenök és elnyoma-
tásukért folyamodik. Ki légyen a kérvényező ? mi a neve ? 
nem tudatik. Hanem valami mult századi tudálékosság vo-
nul végig sorain, mert messidori törvényeket idéz és a par-
lament mindenhatóságára épit. A jó ember ugy beszél rólok, 
mint megannyi zsiványokról, méregkeverők-, hamisitók- és 
gyilkosokról s a szabadság nevében kivánja, hogy megfosz-
szák őket szabadságuktól irgalom nélkül kel-gessék el. 

A senatus e kérvényt, mint rágalmi iratot bizvást a 
biróság elé utasithatta volna. A kérvényeket ugyanis nem 
illeti meg az alkotmányi mentesség. Vagy azt hallgatással 
is mellőzhette volna. De tárgyalás alá vette s jól tevé ; mert 
kicsinált dolog volt. A jezsuiták ellen nem rég egy clubb 
szervezkedett, mely czéljául tűzte ki,ellenök a közvéleményt 
fölizgatni. Ezek sorából néhány pamphletista egypár .fércz-
ivet vetett ki a világba, melyekben a tiszteletreméltó rendet 
alávalólag gyanúsítja s egyúttal aláírások is szedettek, me-
lyek a sajtóban is megérintettek. Az akna gondosan előké-
szíttetett s azt hitték,hogy lassankint előkészíttetvén a köz-
vélemény, egyszerre csak az összes szerzeteseseket szétrob-
bantandják. — A fogás nem sikerült. A senatus érdemlege-

sen belebocsátkozott a kérdésbe s az egész ügy átalános kö-
zöny közt folyt le. 

Időzzünk egy kissé ezen ügynél. A senatus a consti-
tutionals: őre s a törvények magyarázója. 0 az, mely meg-
állapítja a közjog főelvoit, melyek a törvényeket képezik és 
többnyire megírva nincsenek. Ezen főelvek nevében intézik 
a támadást a vallásos társulatok ellen s ezen elvek nevében 
akarják azokat kitiltani ; s ennélfogva e tekintetben a sena-
tus jogbölcsesége souverain tekintélyű. 

Mindenek előtt megjegyzendő, hogy a jezsuiták ko-
rántsem kivételes helyzetűek. Csak oly tekintet alá esnek 
ők, mint a .többi vallásos egyletek, melyeket semminemű 
törvény sem tilt. S azért ellenségeik nem is hivatkozhatnak 
ilyenre ollenökbe, hanem egy XVIII. századbeli régi parla-
menti határozatra támaszkodnak ; jóllehet ők maguk sze-
retnék logkevésbbé, ha az ezidőbeli egyéb állapotok életbe 
léptcttetnének, midőn a kormány még erőszakkal vissza-
terelő a szabályaik alól menekült szerzeteseket s megbüntető 
azokat,kik fogadalmaik ellen vétettek stb. Ezen jó urak egé-
szen más időkben bolyongnak észjárásaikkal s önmagukkal 
ellenkezésben vannak. Azon időkben az állam még egy fel-
fegyverkezett sekrestyés szerepében gyönyörködött,ki ugyan 
a lelkésznek sok bajt okozott s egyházi működésébe sokfé-
lekép beavatkozott; de legalább külsőleg még tiszteletet 
mutatott az egyház iránt s annak rendeleteit végrehajtotta. 
Ezen rendszert a vallással együtt elsöpörte a mult századi 
forradalom s nem hagyott fön semmit belőle. 

A jezsuiták ma csak oly joggal léteznek, mint bármely 
-más vallásos egylet. Híjába lapozunk a törvénykönyvben, 
nem akadunk egyetlen törvényre sem, mely őket csak szóba 
is hozná; kivéve azt, mely őket a középoktatásból kitiltja, 
de mely az 1850 törvény által megsziintottetett. Haproscri-
bálni akarnók őket, proscribálnunk kellene egyúttal a kar-
thauziakat és azon Trappistákat is, kikre a kormány Afri-
ka colonizátioját és polgárosítását bízta ; s azon számos női 
társulatokat, melyeknél a nép gyermekeit nevelteti, betegeit 
ápoltatja s mindennemű bajaiban segítséget s vigaszt keres. 

Mindezen társulatok, az alkotmány erejében s a vallás-
szabadság nevében nyilván léteznek s napról-napra gyara-
podnak s fejlődnek a nemzet tudta és akarata s a kormány 
védelme alatt. A csapás, melyet egyikökre mérni akarnak 
vagy mindannyit érendi vagy őket sem sújthatja. Előbb tör-
vényt kellene alkotni erre s lerontani az alkotmányt, hogy 
e törvény végrehajtathassák. 

A szerzetes társulatok ellen hivatkoznak az 1792. aug. 
18. törvényre s a XII évi messidor 3-án rendeletre. 

Az 1792 törvény a szerzetes testületeket, mint testü-
leteket szüntette meg, kimondván, hogy azokat erkölcsi sze-
mélyeknek nem tekintendi sem mint ilyeneknek birtokjo-
gukat el nem ismeri. De igénybe veszik-e mindezeket a szó-
banforgó társulatok ? Nincsenek-e ugyanazon köztörvények 
alatt mint a haza többi polgárai ? Az 1792 törvény sehol 
sem tiltja meg a szerzoteseknek, hogy -házaikban közösen 
s a nekik tetsző szabályok szerint éljenek. Ezt sehol sem 
mondja kihágásnak, vagy bűnnek s a bíróságok nagyon za-
varba jönnének, ha őket ettől el akarnák tiltani. Igaz, hogy 
megtiltja a szerzetesruha viselését. E ruha igen bosszantotta 
a mult század hitetleneit. Eltiltották tehát. De próbálja csak 
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valaki e tilalmat érvényesíteni : a törvény elfeledett reá 
büntetést szabni. Tilalom ez — de szentesités nélkül. A 
biró nem büntethetne miatta senkit; s ennélfogva mindenki 
szabadon teheti a mit tilt. 

Térjünk a XII évi rendeletre. A gonosz szándék ugyan, 
mely azt sugalta, kétségbe nem vonható ; de e rendeletre 
szintén nem hivatkozhatni. Először is azért, mert az nem al-
kotmányos és azon alakban, melyben kiadatott a törvény 
tekintélyével épen nem bir. Másodszor ; mivel ugyan in ab-
stracto betiltja a szerzetes társulatokat ; de e tilalomra sem-
mi büntetést nem szab ; ugy, hogy annak erejében a társu-
latokat senki sem veheti üldözőbe. Végre harmadszor ; mint-
hogy e rendelet azóta implicite négy alkotmány, egy code, 
három törvény s több rendbeli ellenkező intézmények által 
hatályon kivül helyeztetett ; azonkivül pedig 60 éves ellen-
kező gyakorlat által is megsemmisíttetett, melyet a nemzet 
s a kormányok nem csak nem háborgattak, hanem még tör-
vényesnek is ismertek s elősegitettek. 

E rendelet tehát oly fegyver a jezsuiták ellen, melyet 
az idő teljesen leszerelt ; oly puska, melynek nincs kakasa s 
nincs hozzá sem lőpor sem golyó, s melyhez nyúlni sem 
•érdemes. 

Ez az, mit a senatus helyesen felismert, mit elég bá-
torsággal birt ki is mondani ; ezen egyetlen nyilatkozata 
által is bebizonyítván, hogy magasabban áll X Károly é's 
Lajos-Fülöp kamaráinál. Nemes nyíltsággal s tartalék nél-
kül szólott ; ugy, hogy azt megérthette egész Francziaország, 
sőt Spanyol- és Olaszhon is, hol jelenleg épen a szerzetes 
testületek fosztogatásaiból élnek. Ladeucette báró, bizott-
sági előadó kimondá, hogy a jezsuiták joggal birnak Fran-
cziaországban élni, lakni s oktatást adni csak ugy, mint bár-
melyik más polgára a hazának, ha csak a törvénynek en-
gedelmeskednek. 

Bouloy de la Meurthe gróf kijelenté, hogy a jezsuiták 
mint testület nem léteznek és nem létezhetnek. Ezt elfo-
gadja. A lelkiek rendében azonban azok a mik. Idáig a pol-
gári törvény el nem hat. Polgárilag csak egyeseknek akar-
nak tekintetni mint ilyenek laknak együtt, birtokolnak és 
oktatnak. Már pedig ily minőségben megtámadhatlanok, s 
nemcsak türetnek, hanem teljesen jogukban vannak : s őket 
elűzni kiáltó igazságtalanság s a törvényeknek nyílt meg-
sértése lenne. 

Végre Ségur-d' Aguessau és Dupin a reájok kent rá-
galmak és ocsárlások ellen vették őket védelembe ; kimu-
tatván a nagy szolgálatokat, melyeket a hazának tesznek, 
s hivatkozván az örök igazság és elvitázhatlan szabadság 
ama nagy elveire, melyek a törvények törvényét képezik. 

A senatus napirendre térvén, magáévá tevé e nemes 
nyilatkozatokat ; s magaviselete által valamint önmagára 
tiszteletet hárított, ugy megerősítette a vallásos társulatok 
állását is, melyek ellen a szenvedélyek izgatni szeretnének. 

MADRID. A cortes april 13—14. ülése kiváltkép 
azon beszéd miatt nevezetes, melyet abban főt. Monexillo, 
Jaen tudós püspöke és Spanyolország ez időszerinti dicső-
sége, tartott. Nem akarta az alkotmánykérdés fölötti vitat-
kozásokat végig hallgatni, anélkül, hogy a katholikus egy-
ség érdekében föl ne szólaljon ; s daczára a többség elfo-

gultságának mégis meghallgattatott, sőt tetszést aratott. 
Még a hitetlenek és ellenséges érzületiieknél is sikerült neki 
fölráznia a kath. öntudatot, mely a spanyol öntudattól oly 
nehezen választható el ; és azoknak is, kik nézetét nem 
osztják — s a liberális sajtónak, melyet a septemberi forra-
dalom oly hatalmassá tőn — dicséretét aratta. Midőn Ochoa 
Cruz kath. képviselő helyett, ki neki szavát átengedé, a 
13-i ülés elöhaladott szakában fölszólalt, a már türelmet-
lenkedő képviselők legott feszült figyelemmel helyezkedtek 
el, hogy őt meghallgassák. A tisztes egyházfő méltóságteljes 
tekintete, szerénysége, tapintatteljes föllépése s erényeinek 
hire rendkivüli ellentétben tűntek föl a republikánus Ca-
stellar ellenében, kinek magatartása legkevésbé volt méltó-
ságteljes, s kinél a pöffeszkedés az üres tudálékosság színé-
vel ritka vegyületben találkozik. 

Alljon itt Monexillo nagyszerű beszédéből csak egy 
rövid passus : 

„Azon pontig jutottunk tehát, hogy itt a mi hazánk-
ban is a vallási egység fölött kell vitatkoznunk. Megér tend-
nek engem uraim, ha mondom, hogy nagy különbség van e 
kettő között : vitatkozni a dogmatikai egység vagy azon 
egység fölött, melyet én dogmatico-polemicusnak neveznék. 
De ha kell, mikép az irás csakugyan követeli, hogy egyet 
érezzünk, egyet beszéljünk s egyfélekép gondolkodjunk: 
nem veszik-e önök azonnal észre, hogy ez egyike azon szép 
eszméknek, melynek valósítása az emberiség leghőbb egyik 
aspirátioinak tárgyát képezi ? Kérdem a republicanusokat 
és monarchistákat s mindnyáját, kik itt együtt vagyunk : 
mely czim az, mely mindnyájunk fölött uralkodik ? Mely 
szellem az, mely magamat is lelkesít e pontban? Nem-e a 
proselytismus szelleme ? Vonzani, ragadni akarom önöket, 
ha lehetséges, hogy mindnyájan ugy gondolkodjanak, mi-
ként én gondolkodom ! Nem legnemesebb aspirátioja-e ez az 
emberi értelemnek és szivnek, melyek az egységet óhajtják? 
Ha valaki azt akarná vitatni, hogy minden vallás egyenlő, 
egybecsü: mindenekelőtt azon dilemmával felelnék reá, 
melyet Ruano Sanchez hozott fel a bizottságban. „Vagy azt 
hiszitek, hogy csakugyan minden vallás egybecsü, vagy azt 
hogy van egy, mely mégis csak többet ér a többieknél. Ha 
csakugyan hiszitek, hogy mindannyi egyenlő becsű : miért 
nem kiáltjátok ki azonnal a teljes cultus-szabadságot ? 
Vagy ha azt hiszitek, hogy valamelyik többet ér a többinél, 
miért nem mondjátok ki ennek előnyét?" Ezen érvelés ellen 
ugy hiszem nem lehet kifogás. 

Kérdem tehát : ha azt hiszik, hogy minden vallás 
egyenlő becsű, miért nem proclamálják az indifferentismust ? 
De igen önök, kiknek szive oly távol áll az egykedvüségtől, 
sőt ellenkezőleg oly hőn lángol az igazért és jóért, s kiknek 
értelme oly kévéssé indifferens, hogy a legmélyebb kérdések 
tárgyalásába oly érdeklődötten belebocsátkoznak : lehetné-
nek-e indifferensek, közömbösek a vallás tekintetében, midőn 
nem közömbösek semminemű egyéb dologban, mely önöket 
illeti ? Távol tőlem, hogy higyem, miszerint önök közöm-
bösek lennének a vallás iránt, midőn látom, hogy nem azok 
semmi oly dologban, a mi a természetes közéletre vonatko-
zik. Különben nem lenne egyéb hátra mint tisztára kimon-
dani, hogy vallás nem létezik. Ezt pedig a társadalom nem 
teheti ; mert ily nyilatkozat a legszomorúbb következmé-



nyekkel járna ; miután a történet tanúskodik, hogy nemze-
tek, melyek e pontig jutottak, közel állanak az elpusztu-
láshoz. 

Azt mondják önök alkotmány-javaslatukban, hogy a 
spanyol nemzet kötelességének ismeri föntartani a katho-
likus cultust és annak szolgáit. Ez föltételezi, hogy létezik 
kath. vallás és miért nem adják önök hozzá : „azon kath. 
vallást, melyet at összes spanyolok követnek" ? Nem igaz-e 
hogy a spanyolok mindnyájan e vallást követik ? En leg-
alább, Istennek hála ! nem látok egy spanyolt sem, ki nem 
volna katholikus. S ha léteznék egy, ki nem az volna, én 
mindent elkövetnék, hogy öt megnyerjem a katholicismus-
nak ; mert elég szivet és akaratot érzek magamban, élete-
met, véremet, egész valómat áldozatul hozni a végre, hogy 
öt visszavezessem az igazsághoz." (Zajos helyeslés.) 

CHINA. A külföldi missiok seminariumába érkezett 
tudósitások kiogészitö részleteket hoznak Rigaud atya és 
ujon kereszteltjei mártyrhaláláról, melyeket a „Missions 
Catholiques"-ban ekkint olvasunk: 

„Az eddig közlött levelekből kitűnt, hogy, habár az 
üldözés Yeu-yang-tsén tartományban dühöngött, a tarto-
mány fővárosában a keresztények nem háborgattattak. 
Blettry atya tudósit, miszerint Rigaudtól dec. 30. vagyis 
három nappal vértanúhalála előtt levelet kapott, melyben 
az ujonkereszteltjei oktatása számára tanitónékat kér. — 
Főt. Desfléches alább következő Tsongking-fuból január 
17. kelt leveléből láthatjuk, hogy a Chinában mindig bi-
zonytalan vallásnyugalom egyszerre a legkegyetlenebb ül-
dözéssé vált. 

„Szenvedéseink, igy ir az apostoli helyettes, nem ér-
nek véget. Ismét uj s az előbbieknél súlyosabb csapások 
értek. Legyen meg az Isten szent akaratja ! E roppant bi-
rodalomban kérlelhetlon s hatalmas elleneink vannak, kik 
megesküdtek reá, hogy minden módon még nyilt üldözéssel 
is megakadályozandják a ker. hit terjedését. Fájdalom 
ebbeli föltett szándékukban csak igenis gyakran segittetnek 
a mandarinok által legalább ugy, hogy ezek elmulasztják 
irányukban az igazságszolgáltatást. A vidéken nagyon is 
jól tudták keresztényeink, hogy folytonos veszélyben forog-
nak ; de a városban a polgári és katonai mandarinok jelen-
létében, kik Rigaud atyát mindig jó szóval tartották, teljes 
biztonságban hivék magokat. 

És ime, midőn azt lcgkevésbbé várták, január 2. reg-
gelén fegyveres csoport vonul a városba, megrohanja tem-
plomunkat és intézeteinkot, melyekben az üldözés elöl me-
nokült kis leánykák és serdültebb nők oktatás- és tanításban 
részesültok. A mandarinok mindezt nyugodtan nézték, sőt 
a főnök még mégis tiltotta a keresztényeknek, nehogy 
magokat védelmezzék, azt kiáltozván, hogy „csak nyugod-
tan legyenek, ö felel biztonságukról." Ez árulás volt. A 
támadás folytattatott s szilárd ajtaink lőporral fölrobban-
tatván a támadók behatoltak. 

A mészárlás megkezdődött. Rigaud atya' két, Lien 
Péter és Tsin Pál seminariumunkból kikerült növendékek 
által köröztetve térdelt az oltár előtt. Midőn a gyilkosok 
közelébe értek, felállott. De már azon pillanatban kettős 
tőrszurással ledöfetve összerogyott s azután fejét levágták. 

Igy mult ki kedves testvérünk, három évi üdvös 
működése után ugyanazon helyen végezve be életét 
dicső vértanú halállal, melyen elődje Mabileau atya is szintén 
a hitért áldozatul esett. Legyenek a mennyben védői a most 
Yeu-yangban oly kegyetlenül üldözött egyháznak ! 

A vele együtt meggyilkoltak száma mintegy 50-re 
tehető. E kegyetlen mészárlás után a támadók szentegyhá-
zunkat s missioi intézotünket elhamvasztották. Rigaud atya 
teste a mandarin parancsára megégettetett, ki azután azon 
jelentést terjesztette fel, hogy Rigaud tűzvész következtében 
megégett. 

Rigaud atya mielőtt Yéu-yangba jött, a poutsui ke-
resztényeket volt látogatni. Ez utóbbi város mandarinja di-
csérettel emlékezett a yéu-yangi mandarin előtt Rigaud atya 
szeretetreméltóságáról és nyilt őszinte jelleméről. Ennek 
következtében ez megkéré a missioi főnököt, hogy Rigaud-
nak Yéu-yangba küldetését a püspöktől kieszközölné. Főt. 
Desfléches örömmel egyezett a mandarin óhajtásába, remél-
vén,hogy ha valakinek,Rigaud atyának sikerülend legköny-
nyebben az e vidéken régóta zaklatott egyháznak nyugalmat 
szereznie. S o mandarin az, ki az általa meghívottnak le-
gyilkoltatását hideg vérrel nézte. Praetoriuma épen missioi 
telepünkkel szemben áll s a manekülést lehetővé tehette 
volna. De a mandarin a támadás pillanatában clzáratá azt ; 
s ez által is kimutatta, hogy üldözőink büntetlenségök iránt 
biztosítva voltak. 

Az üldözök jelenleg kivont fegyverrel járnak szerte a 
városban s gyilkolnak s gyújtanak mindenütt, a hol csak 
ogy keresztényt felfedeznek. Az áldozatul esettek száma még 
nem tudatik. Nagyok voltak szenvedéseink az elöbbeni ül-
dözés idejében, midőn Mabileau atya szenvedett vértanúsá-
got. De a mostani hasonlithatlanul súlyosabb üldözés; s 
czélja az egész tartományban kiirtani a kereszténységet. 
Híveink jól tudják, hogy ily ellenséggel nem lehet alkudozni 
s üdvüket futásban keresik. Ily menekültek naponkint ér-
keznek Tsong-kingbe, hol az apostoli helyettes laka egészen 
meg van rakva ily szegény, teljes kifosztottságban érkező 
keresztényekkel. Mikor leend vége e viharnak, mikor tér-
hetendnek vissza szegények tüzhelyeikkez ? azt még csak 
nem is gyaníthatjuk. 

Aggodalmunk annál alaposabb, minthogy az üldözés 
továbbra is kiterjesztetni szándékoltatik. Mikint itt ugy 
Pentsuiban is felütötte fejét egy ellenséges csoport s a man-
darin itt is ugy nyilatkozott, hogy a biztonságról nem felel-
het ajánlván Eyrand és Gojon atyáknak, hogy onnét tá-
vozzanak. Hue atyáról sem tudjuk hova lett ? 0 is Yéu-
yangban állomásozott ; de az üldözés előtt pár nappal láto-
gató körútra indult. Miután a yéu-yangi eseményről értesült 
és tudomására esett, hogy öt is keresik, elrejtőzött, de meg-
találták. Ugy mondják, hogy sikerült 1200 frankon megvál-
tania életét s hogy Hau-kén felé menekült. 

A tanítónők közt volt a missioi seminarium kulcsárá-
nak nővére is. Alig két hónapja érkezett ide. Futás közben 
egy magas falról leesett s mindkét lábát eltörte. Egy másik 
még fiatal nöt is hatalmokba kerítettek a haramiák, kit 
azonban egy pogány 168 frankon kiváltott tőlök s most ma-
gánál őriz. 
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Su-tsuenből jan. 24-ről kaptunk tudósításokat. E nap-
ról főt. Desfléches Tsongdiing-fuból ezeket írja : 

Yéu-yang tartományban még folyvást tart az üldözés és 
oly keményen foly, milyent itt még meg nem éltünk. Pen-
csui-liien komolyan fenyegetve van. Egyébiránt az üldözés 
a tartomány határain még tul nem csapott s talán nem is 
fog azon tul terjedni. Kérje az Istent, hogy adjon erőt dia-
dalmaskodnunk számos elleneink felett. 

A mandarinok sürgetnek engem, hogy adjam fel Yéu-
yang tartományt s ne küldjek ide többé missionáriusokat. 
Tanácsukat azonban nem követhetem ; mert mintegy 20 ezer 
hivünk van itt és még számos megtérések kilátásban. Hogy 
adhatnánk fel egy vidéket, melyben oly bő aratás Ígérkezik. 
A vihar rettenetesen dühöng ugyan ; de a nagyjvihart derült 
ég követi s reméljük, hogy ennek elmultával dicső üdvnapok 
derülendnek reánk. 

Kérem ne feledjen bennünket. Küldjön egy jó csapat 
munkást, mert most van leginkább szükségünk számosabb 
hitküldérekre. Kérem önt erre Mabileau és Rigaud szeretett 
vértanúink nevében. 

VEGYESEK. 
— Ó es. k. ap. Fölsége V a n c s a János balázsfalvi 

g.-kath. érseket a val. b. titkos tanácsosi czimmel méltóz-
tatott legkegyelmesebben fölruházni. 

— A s z e r k e s z t é s r ő l való lemondásunkat már alá-
zattal fölterjesztettük primás ö lírgének ; utód eddig nem 
találkozott, mi kétszeres jelentőséggel bir oly lapnál, mely 
egyedül áll fönn a kath. lapok közt minden stipulált vagy 
kikért subventio nélkül. A körülményeket és igy az okokat 
is jól tudva, szerfölött nem csudálkozunk a vonakodáson. 

— A bajor választások, mint mondani szokás, cleri-
kalis irányban ütöttek ki. Hat év előtt az úgynevezett ha-
ladási párt erősebb volt mint most ; vereségét azon oknak 
tulajdonithatja, hogy a bajor nép érzületével ellenkezőleg 
porosz politikát üz ; és igy ismét kiderül, hogy a papság 
igaz hazafiúi uton jár, midőn a poroszszali szövetkezéstől 
visszariad. 

— A bukuresti minisztérium iizőbo vette a zsidókat ; 
bizonyos idő alatt ki kell költözniük a községekből. ? 

— A linczi püspök a törvényszék elé idéztetett, de ő 
vonakodik megjelenni, egy apostoli brevére hivatkozván, 
mely a törvényszék előtti megjelenést tiltja az osztrák püs-
pöki karnak. (?) Greuter is megidéztetett hippachi beszéde 
miatt. 

— Haulik bibornok végrendeletéről, hagyatékáról 
már szólnak a lapok. IIa az adatok hitelesek, a végrendelet 
Karlsbadban Íratott 1855-i September 1-én; a codicillus 
pedig 1866-ban. A végrendelet 24 pontot foglal magában. 
A zágrábi káptalannak hagy 1000, a csaszmai és nagy-
szombatinak 5—500 frt, a püspöki patronatus mindegyik 
plebánusának egy miseért 100 f r t ; melynek fele a plebá-
nusé, fele a tanitóé és kántoré. Minden barát- és kapucinus 
kolostornak a zágrábi megyében két miseért 100 frt. A 
koldulást szégyenlő zágrábi szegényeknek 1000, a varas-
diaknak 500, a pozsegaiaknak 400, a károlyvárosiaknak 

500, a körösiek- és kapronczaiaknak 3—300 fr t ; ez a ple-
bánus által azonnal kiosztandó 1 — 20 frtnyi részletekben. 
Miseruháit, egyházi készleteit a székesegyház kapja 20,000 
forinttal ; könyvei az érseki könyvtárnak jutnak ; udvari 
személyzete egész évi járandóságban részesül. Továbbá az 
érseki seminariumnak 6000, az irgalmas barátoknak Zág-
rábban egy miseért 2000, a varasdi női zárdának alapít-
ványul 3000, a zágrábi szegény-egyletnek 5000, a gazdá-
szati és zeneegyletnek ugyanott 5—500 frtot hagyományo-
zott. Ezen kegyes hagyományok fedezése után az egész 
hagyaték két részre osztandó. Az első rész egy harmada 
gazdászati szolgák számára nyugdíj- és segélyalapul szolgá-
land; másik a szolgálatképtelen papok alapjára, a harmadik 
szegény templomok fölsegéle'sére és az irgalmas-nénék ko-
lostorára fordítandó. A másik rész a rokonokat illeti. — 
Kunszt kalocsai érseknek mint jó barátjának emlékül ha-
gyott egy értékes mellkeresztet és drágaköveket, úgyszintén 
egy ezüst burnót-szelenczét az utolsó vacsora mozaik-képé-
vel. Mindegyik esperes 2, minden áldozár 1 aranyt kap egy 
szent miseért. 

— Párisi tudósítás szerint Baroche cultusminiszter 
gyakori értekezletet tart a párisi érsekkel és Marét püspök-
kel; tárgyát képezné, mikép lehetne végkép megakadá-
lyozni a conciliumot, vagy annak határozatait paralysálni ? 
— Ugy látszik, az egész csak nyomorult insinuatio akar 
lenni. 

— Skreen, irlandi bérlő nemrég befogatott részegség 
miatt. A rendőrség őt kutatás/alá veve'n jól elrejtett papí-
rokat talált nála, melyek megvizsgáltatván, feni okmányok-
nak ismertettek föl. Az egyiken volt az egyleti esküminta, 
mely ekkép szól : „A mindenható Isten jelenlétében ünne-
pélyesen esküszöm, hogy az ir köztársasághoz hü leszek és 
kész, fegyvert ragadni, a főtiszteknek és a királynak (?) 
engedelmeskedni." A másik feni katechismus volt, mely 
ezen kérdéssel kezdődik: „Irlandi vagy-e te?" felelet: 
„Igen, születésnél fogva ; szeretem a szabadságot, és gyűlö-
löm mindazokat, kik hazámat a szolgaság békóiba akarják 
verni." Előfordul benne ezen rejtélyes mondat is : „az ir 
gyapot igen szép ; az angol hanyatlásnak indult." 

— Perzsiában két vallási secta közt véres összeütkö-
zés történt, 300 halva maradt a küzdtéren, 500-an bebör-
tönöztettek. 

— Spanyolországban szörnyű a zűrzavar. Topete, ki 
Cadixban kezdette meg a forradalmat, azon őszinte nyilat-
kozatot tevé a cortesban, hogy ha előre látta volna a most 
már kifejlett helyzetet, nem lett volna a forradalom szer-
zője. Régi tapasztalat szerint ehhez nem kell vala igen éles 
előrelátás. 

— A Prot. egyh. lap „természetellenesnek és érthetet-
lennek" találja, hogy Hunfalvy János, ki akadémiai tag és 
protestáns ember, a budai népiskolák felekezetességi minő-
ségben való föntartására nézve a clericalisok kisebbségi vo-
tumát szintén aláirta. Meglehet, hogy a prot. természettel 
ellenkezik,de az igazságéval nem ; és midőn Hunfalvy ekkép 
cselekedett, megmutatta, hogy nála az igazságszeretet erő-
sebb a protestantismusnak azon viszketegségénél, melynél 
fogva a katholikusok irányában kész félretenni minden igaz-
ságot, méltányosságot. Hol lettek még a prot. iskolák közö-
sekké kikiáltva, hol a protestánsok többségben vannak ? de 
mi ezt nem is kivánjuk ; mi csak a jogviszonosságot sür-
getjük. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1869. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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TARTALOM : Olasz ügyek. — A pannonhalmi fő-
apát körlevele. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Olasz ügyek. 
Olaszország politikai és társadalmi viszonyai 

szomorú, de tanulságos képét nyújtják az oly poli-
tikának, mely az igazság, közerkölcsiség útjáról le-
térve valósithatlan eszmék, ábrándok után kalandoz, 
és szem elöl tévesztve a nemzetnek némileg provi-
dentialis jellegét, múltját, hagyományait, de rendel-
tetését is, mindezekkel ellenkező' irány felé hajtja az 
állam hajóját. 

Föladatunkat tekintve a népek politikai alaku-
lásával, küzdelmeivel semmikép sem érezzük ma-
gunkat hivatottnak foglalkozni ; de az olasz forron-
gások, mozgalmak hatása alól semmikép sem von-
hatjuk ki magunkat, akkor sem, midó'n merőben 
politikai ügy látszik csak fönforogni. 

A minisztercrisisek bármily megszokottak már 
az ég és föld között, minden biztos alap nélkül függő 
Olaszországban, jrnégis mindegyik szintannyi pro-
gramm gyanánt levén tekinthető, mely a megujuló 
kormány magatartását Roma iránt is jelzi, nemcsak 
polgári, hanem vallási szempontból is : igen természe-
tesnek fogja találni mindenki, ha a legújabb minisz-
térium alakulása az egyház figyelmét sem kerüli ki. 

Sok ingadozás, hullámzás után szerveztetett, 
állittatott össze a jelenlegi kormány, melynek titkos 
óhaja szintén Roma felé irányul, és nem hiszi fölada-
tát, az olasz nép boldogsága rejtélyét megoldottnak, 
mig a capitoliumon az ő zászlója nem lobog. Saját-
ságos jelenet azonban az, hogy a kormány oly férfiút 
is fölvett keblébe, ki ellen egykor a hasonló uton és 
czél felé törő kormány erélyes rendszabályokhoz 
akart nyúlni, elveit pedig és eljárását határozottan 
kárhoztatta. 

Május 13 án tétetett közzé az uj kormány sze-
mélyzete, melynek tagjai : Menabrea Fridrik gróf, 
elnök és a külügyek minisztere; Cambray-Digny 

Lajos gróf, pénzügyi ; Bertholet-Viale Hector lovag. 
hadügyi ; Riboti Ágoston lovag, tengerészeti ; De-
Filippo Januar lovag, igazságügyi ; Ferraris Lajos 
ügyvéd, belügyi ; Minghetti Márk lovag, kereske-
delmi ; Mordini Antal ügy véd, közmunka- ésBargoni 
Angelo ügyvéd, közoktatási miniszter. 

La Farina 1860-i november hó 15-ről Nápoly-
ból a következő véleményt közlötte Cavourral : 
„Mordinival alkudozni annyi volna, mint a savoyai 
házat megdönteni." (Epistolario de La Farina vol. 
II., p. 448.) Ezt azonban Menabrea nem hiszi, mert 
ime megalkudott Mordinival és fölvette minisztériu-
mába. Az esküt letette Victor Emanuel kezébe, és 
most már Bertholet-Viale-val együtt kötelessége 
leend megakadályozni, nehogy a mazzinianusok, 
kikhez sildig annyira, szitott, fölényre jussanak, és 
hogy a katonaság elcsábítását, melyet eddig szintén 
elősegitett, meghiúsíthassa. 

Könnyű bebizonyitani és pedig a leghitelesb 
kutforrásból, tudniillik Lamarmora tábornok nyi-
latkozataiból, hogy Mordini esküjét már egyszer 
megszegte, és a katonaságot is elcsábítani igyeke-
zett ; mi ha áll, mily lélekkel igtathatta Menabrea 
ezen esküszegő, királya elleni hűtlenségről ismeretes 
férfiút miniszteri jegyzékébe ? 

Az Atti ufficiali vagyis hivatalos okmányok 
tárának 3547-ik lapján 1862-i november hó 26-ról 
szóló bizonyítvány ezt kétségtelenné teszi. Lamar-
mora akkor nápolyi főnök volt, és Rattazzi Orbán-
hoz mint a kormány elnökéhez a következő táv-
iratot intézte: Elfogattam és az Ovo-kastélyban el-
zárattam Mordini és Fabrizi képviselőket, kik Gari-
baldi táborából azon küldetéssel jöttek, hogy föl-
lázitanák a várost, összeszednék a pénzt és elvinnék 
magokkal." Ezen telegrammot később egy tudositás 
követte, mely a képviselők házában föl is olvasta-
tott, s melyben Lamarmora a többi közt ezt mondja: 
„Múltkori táviratomban értesítettem a minisztériu-
mot, hogy Mordini Antal és Fabrizi Miklós képvise-
lőket elfogattam, hasonlókép tettem Calvino képvise-
lővel is. Midőn ezen három képviselőnek elfogatását 
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elrendeltem, nem volt előttem ismeretlen a Statuto 
45-ik czikkelye ; tetten kapták őket és azért köte-
lességemnek tartottam őket elfogatni. Mindenki előtt 
ismeretes volt a tevékenység, melyet ezen urak ki-
fejtettek azon oktalan és alávaló lázadásban, mely 
Siciliában kezdődött és Calabria szélén végződött. A 
provvedimento bizottmányának, melyek a forradalom 
szervezetével voltak megbizva, minden értekezletei-
ben ott szerepelt Mordini, Fabrizi és Calvino neve, 
és midőn később szervezve voltak a csapatok, melyek 
fegyveresen barangolták be Siciliát és urai lettek 
Cataniának, ezen urak a lázadók főnökéhez csatla-
koztak, és kiegészitő részét tették főhadiszállásának. 
Véleményem szerint ez egy maga elegendő annak be-
bizonyítására, hogy a statuto 45. czikkelyében jelzett 
bűnön érték őket; de mi több, tudomásomra esett 
és Mella tábornok, Catania főnöke be is bizonyította, 
hogy ezen urak, leginkább pedig Mordini képviselő, 
igyekeztek elcsábítani a katonaságot és tisztjeikkel 
együtt reá bírni, hogy kötelességök ellen árulást 
kövessenek el. Elhallgatom a többi bűnöket, melyek 
ezen képviselőket terhelik, mert ezt is elegendő bizo-
nyítványnak tartom; de el nem hallgathatom abbeli 
keserűségemet, melyet azon tudositások okoztak, 
melyek ezen elfogatásra vonatkozólag a ^miszté-
riumhoz intéztettek, és annak törvényellenességét 
akarják bebizonyitani. Magam is képviselő voltam 
az 1848 óta lefolyt parlamentekben, és azért senki 
sem féltékenyebb azon jogokra és előnyökre, me-
lyekkel a Statuto biztositotta a képviselők függet-
lenségét, de szintoly élénken érzem a kötelmeket is, 
melyekkel egy képviselő tartozik, s azért csudálko-
zom azok fölött, kik tiltakoznak és megbotránkoznak 
a történt elfogatáson, és nem pirulnak, mint pirulok 
én, hogy oly társaim vágynák, kik a képviselőség 
szent mandatumával visszaélnek adott esküjök meg-
szegésére." 

Ezek minden magyarázat nélkül is elég vilá-
gosak, és azért legyen elég csak annyit megjegyezni, 
hogy Lamarmora 1862-i septemberben szégyenlette 
magát, hogy a kamarában oly társa van, minő 
Mordini ; Menabrea pedig nem pirul 1869-ben ugyan-
azt minisztertársul elfogadni; és hogy Lamarmora 
társaival együtt nem szavazhat ma pirulás nélkül 
oly minisztériumra, melynek tagja Mordini, annál 
kevesbbé, minthogy ez már jól előre kijelelte, mit 
kellene a garibaldistáknak és mazzinianusoknak 
tenniök, ha netán a minisztérium őket el akarná fo-
gatni, mint vele történt. Erre vonatkozólag tudni-
illik 1862-ben elbeszélvén a képviselők előtt, mint 

történt elfogatása akkor, midőn már-már a gőzösre 
vala szállandó, a többi közt az Atti ufficialiban ol-
vasható eme szavakat mondá: „Uraim, ki fognak 
menteni, ha e pillanatban izgatottnak érzem maga-
mat és kinyilatkoztatom, hogy ha akkor fegyver 
lett volna rendelkezésemre, azt föl is használtam 
volna, és megalapítottam volna Olaszországban az 
ellenállás jogát, azon jogot, mely Angolországban 
divik ; leczkét adtam volna az országnak és emléke-
zetre méltó példát, emlékezeteset annál inkább, mivel 
első lett volna, és bizonyos vagyok, hogy utánzókra 
találtam volna ; de nem volt fegyverem." 

A garibaldistáknak és mazzinianusoknak van 
fegyverök, ime tehát a miniszter ur maga kijelöli, 
mit kell tenniök, ha netán eszébe jutna a miniszté-
riumnak, ellenök erélyesebben föllépni. Mondhatná 
vagy mondathatná-e most Napoleon, hogy Olaszor-
szág szerveződik, erősbödik? Ha mondaná, mi, igy 
szól az „Unitá Cattolica", azon szavakkal felelnénk 
neki, melyeket Mordini hangoztatott az idézett alka-
lommal : „Az elégedetlenség és nemhelyeslés Olasz-
országban általános; a minisztériumnak nincs semmi 
tekintélye, az ország lehangolt, bátortalan és az egész 
hazában az anarchia elve honosodott meg, a hazának 
nincs többé reménye!" 

Midőn a minisztérium újjáalakulása a képvise-
lőháznak hivatalosan tudtára adatott, Olíva képvi-
selő kitüntette azon ellentéteket, melyek Menabrea 
és Ferraris politikai vallása közt léteznek, s melyek 
miatt vagy működésök nem lehet öszhangzó, vagy 
egyikök változtatta eddig fitogtatott meggyőződését 
és igy elhomályosította polgári becsületét. 

Mit lehet oly kormánytól az ország boldogsá-
gára, jólétére nézve várni, mely ily emberekből és 
ekkép alakul ? jelenleg nem tartozik hozzánk ; de 
annál inkább az, hogy ily embereknél nem lehet 
semmi erkölcsi garantia azon conventio megtartá-
sára sem, mely eddig visszatartotta Roma irányában 
az olasz kormány ragadozó kezeit. 

Legújabban a kormány adott szava ellenére 
nem fizette ki teljes értékben a pápai kötvények 
szelvényeit; a pápai kormány nem akarván tűrni e 
szégyenfoltot az olasz néven, nem csekély önmeg-
erőltetésével kártalanitani fogja az illetőket; szó-
szegés itt is, és tönkrejuttatása még azon kis reputa-
tionak is, mely eddig még osztályrésze volt az olasz 
nemzet lovagiasb részének. 

Valóban vagy igen szegénynek kell lenni Olasz-
országnak a nemes értelemben vett kormányra méltó, 
alkalmas emberekben, hogy esküszegő, ugyanazon 



—.u 331 f ő -

irányú kormány által elitélt férfiakat kénytelen a 
kormányzat fényes polczára emelni ; vagy hitszegők-
re van szüksége, hogy adandó alkalommal titkosabb 
tervét ily lelkiismeretlen eszközök által könnyeb-
ben, biztosabban ki vihesse. 

Bármely ok vezérelje a kormányt, mindegyik 
sajnos és kevés reménynyel kecsegtető az ekkép és 
oly férfiak által vezérlett nemzetre nézve. A nap-
fényre hozott lelki szegénység, képtelenség ép ugy 
aggálylyal töltheti el a nemzet keblét, mint a jel-
lemtelenség, erkölcsi sülyedtség, mely a fölhozott 
tényekben nyilvánul. Egyik ugy tönkre teheti a 
hazát, mint a másik; csakhogy az utóbbiból szárma-
zott bukás pótolhatlanabb, mert mély corruptionak 
is jele. Corruptionak a kormány részéről, mely ha-
sonló jellegű emberekből ujonczozza tagjait ; corrup-
tionak az osztály részéről is, melyből az ily tag vé-
tetik, mert ugy tűnik föl, mintha jobb ott nem ta-
láltatnék; de corruptiora mutat a nemzet részéről 
is, mely ily választáshoz szavazatával, helyeslésével 
tud járulni. 

Hogy Romának semmi kedve sincs a modus 
vivendi fölötti tanácskozmányba ereszkedni, épen 
nem csodáljuk. Ha mindjárt engedné is az elv, melyet 
képvisel : oly emberekkel szemben, mint minők az 
olasz kormányt képezik, jogos bizalmatlanság ébred-
het minden pactum iránt, mely azt szabályozná. 

Minden államnak főczélja, tehát törekvése is, a 
vagyon- és személybiztonságot, egyéni és egyleti 
szabadságot minél inkább kiterjeszteni, szilárditani. 
Az uj államjog evvel akar leginkább hódítani, a 
réginek elpusztítását evvel igazolni. Azonban az 
egyház és szolgái ezen állitólagos szervezés áldásai-
ból ki vannak zárva vagy bizonyára kevésbbé jön-
nek tekintetbe. Vagyona elvétetik az egyháznak, 
szolgái személyes bántalmazásoknak vannak kitéve, 
különösen Olaszországban. Mit majdnem természe-
tesnek szeretnénk mondani; ha tekintjük az embere-
ket, kik Olaszország sorsát tartják kezeikben. Egy-
ház és pap nem lehet ott kegyelt tárgy, hol eskii-
szegés, csábitás nyit utat a legmagasb polczokra. 
Ki túl adott az erkölcsi érzeten, azon fog működni, 
hogy az egyház és papság megfosztassék mindentől, 
mi neki tekintélyt, hatalmat kölcsönözhetne és igy 
intelmeit, föllépését is hatályossá tehetné. A mely 
kormánynak szivén fekszik az országok legbiztosabb 
támasza, talpköve — a tiszta erkölcs, az sem a val-
lást, sem annak szolgáit, sem azok tekintélyét és 
ennek eszközeit nem fogja sérteni, csökkenteni. Az 
egyház és a pap is mint olyan a becsületességnek, a 

rendnek embere, jogtisztelő, és a felebaráti szeretet-
nek sáfára ; ellensége csak az tehát, ki egyszersmind 
ellensége mindannak, mi a pap köréhez, kötelméhez 
tartozik. Az olasz kormány egyházellenes indulatját 
tanusitja a papnövendékek katonakötelezettsége is, 
mely ^némileg élete ellen intézett csapásnak tekint-
hető. (Vége köv.) 1—k. 

A pannonhalmi főapát körleveléből az elemi iskolák 
ügyében. 

Az iskola fogalmának fejtegetése után kérdi a ni. 
szerző : 

„Ki hozhat iskolai törvényeket '? Már ez manap kényes 
kérdés ! A jelen iskolai törvényt a magyarországi törvény-
hozó országgyűlés alkotta, felséges urunk s apostoli kirá-
lyunk megerösitötte. Ebből azonban nem az következik, 
hogy iskolai törvényeket egyedül a polgári kormány vagy 
az országgyűlés hozhat ; mert tagadhatlan, hogy az iskolá-
ban nem csak azon dolgok tárgyaltatnak, melyek a gyer-
mek ideiglenes, az az földi jólétére vonatkoznak ; hanem 
azok is, melyek annak örök boldogságát illetik ; de az örök 
boldogság s általán a hit és erkölcsiség szent ügye nem a 
világi hatalom, hanem az anyaszentegyház hatásköréhez 
tartozik ; ezért az anyaszentegyháznak is van joga iskolai 
törvényeket hozni ; de kötelessége is van az iskolai nevelést 
szemmel tartani, és azt legalább az egyik, és pedig nemesebb 
oldaláról vezérelni ! Volt idő, midőn az iskolát az anya-
szentegyház leányának nevezték ; és méltán, mert az isko-
lákat az anyaszentegyház alapította és nagy sikerrel vezette ! 
Az Üdvözítő az apostoloknak mondá : „Elmenvén tanítsatok 
minden népet ; s habár e parancs leginkább a hit és erkölcs-
tanra vonatkozik ; még is bizonyos, hogy az anyaszentegy-
ház gyermekeinek földi boldogságáról is gondoskodván, 
azokat az iskolában a világi tudományokra is oktatta, az 
iskolákat összefüggő rendszerbe állította, és igy az összes 
nevelés és oktatás vezére és mestere vala ; és az ő védszár-
nyai alatt a tudományok és szépmüvészetek, a gazdászat 
és műipar meglepöleg fejlődtek! Az anyaszentegyházat e 
fönséges terén valóban anyai szeretete vezérlé, mely gyer-
mekeinek testi és lelki javáért mindenkor sokat tett, sokat 
áldozott ! Ebbeli érdemeit józan észszel senki sem tagad-
hatja; nem is tagadja. 

Az anyaszentegyház joga és hivatása tehát két-
ségtelen ! 

Hát a polgári kormányok, a királyok és fejedelmek 
joga- és hivatásáról mit mondjak ? A polgári elöljárók a 
régi időben bíztak az anyaszentegyház működésében, vele 
szép egyetértésben állván, őt anyai s nevelői működésében, 
feladatának megfejtésében nem csak nem gátolták, hanem 
anyagi segélyt és oltalmat nyújtván, minden tekintetben tá-
mogatták; az anyaszentegyház pedig oda törekedett, hogy 
az ország, vagy mint mondani szokták, az állam szükségei-
nek és a világi kormány jogos és törvényes óhajainak is 
eleget tegyen ! 

Kiki belátja, hogy ez a legszebb viszony és a legsze-
rencsésb állapot, midőn az anyaszentegyház az anyai tisztet 
teljesítvén, jól nevel és oktat; a világi kormány pedig mintegy 
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atyai kötelességébon járván el, a polgárok biztonságát, sza-
badságát és jólétét, az ország hatalmát és tekintélyét kifelé 
neveli és föntartja. 

Ezen szép viszony manap némileg megzavarodott ! 
Miért ? Mert az ország polgárai nem egy hiten van-
nak ! nem egy és ugyan azon anyaszentegyház kebelé-
ben élnek ! 

A nagy hitszakadás óta sokan elváltak a közös anyá-
tól és önálló hitfelekezetté alakultak ! Luther követői magu-
kat evangélikusoknak, Kálvin követői reformátusoknak liiv-
ják, ezeken kivül Magyarországban még más hitfolekezetü 
polgárok is vannak ! 

Ezen hitfelekozetekhez tartozó polgárok saját iskolákat 
rendeztek jeléül annak ; hogy az iskola a vallással csakugyan 
a legszorosb viszonyban áll. 

Ez evangélikusok és reformátusok vagy is egy szóval 
a protestánsok saját iskoláikban korlátlan szabadsággal in-
tézkedtek, és helyesen, mert az iskola, minthogy nevel, a 
vallástól nyeri a vezérletet, az igazgatást, a főirányt, melyet 
a polgári kormány szemmel tart ugyan, de nem zavar ! 

A rom. kath. vallás azonban Magyarországban közel 
a mi időnkig uralkodó vallás lévén, a polgári kormánynyal 
szorodb viszonyban állott. Magyarország királya a romai 
pápától apostoli czimet és ezzel oly jogokat nyert, melyek a 
romai pápát illetik; az apostoli királyok pedig ezen jogokat 
a polgári kormányzat főtisztviselői által gyakorolták. Igy 
jutott a világi kormány Magyarországban sok oly jog gya-
korlatába, mely természeténél fogva őt nem illeti ! 

Magyarországban a világi kormány kezeié a magyar-
országi rom. kath. anyaszentegyház vallási és iskolai va-
gyonát, intézkedék az iskolák fölött, adományozott sok egy-
házi méltóságot, stb. 

E viszonyok immár megváltoztak; mert az 1848. XX. 
és az 1868. 53. t. cz. értelmében Magyarországban a külön 
hitfelekezetü polgárok minden tekintetben egyenjogúságra 
emeltettek ! Az idézett törvényczikkeknél fogva a rom. ker. 
kath. vallást ma már nem ismeri el uralkodó vallásnak, ha-
nem a polgári jogok tekintetéből a többiekhez hasonlónak 
tartják ! azért a kath. honpolgárok is viszont követelhetik, 
hogy azon jogokat, melyeket a protestáns hitfelekezetek 
gyakorolnak, ök is, és pedig saját vallásuk elvei szerint gya-
korolhassák ! tehát vallási és iskolai közvagyonukat maguk 
kezelhessék, s iskoláikat maguk kormányozhassák ! 

A polgári kormány ezt többé nem gátolhatja meg; de 
gátolni nem is akarja! Az 1868-ik XXXVIII-i (népiskolai 
közoktatásra vonatkozó) t. cz. 3-ik fejezetében ugyanis a 
hitfelekezeti iskolákat nem csak a protestánsok, hanem a 
katholikusok számára is fönliagyja, világosan kimondván : 
„Hogy a hitfelekezetek, (azaz bizonyos hitvallást követő 
polgárok) mindazon községekben, hol hiveik laknak; saját 
erejökből tarthatnak fön s állithatnak föl nyilvános népok-
tatási tanintézeteket ! Azon tanintézetekben a tanítókat és 
tanárokat maguk választhatják, azoknak fizetését maguk 
határozhathatják meg, a tankönyvet maguk szabhatják 
meg, a tanitási módszer és rendszer iránt is intéz-
kedhetnek." 

Az 1868-i iskolai törvény azonban a hitfelekezeti isko-

lákon kivül hitfeekezetesség nélküli úgynevezett közös isko-
lákat is emlit. 

Kérdezitek már most, mi különbség van van e két 
rendbeli iskolák közt ? Mindjárt elmondom ! 

A hitfelekezcti iskola azon vallásnak terjesztője, a 
melyhez tartozik, a kath. iskola saját növendékeit katho-
likusoknak neveli, valamint a lutheránus iskola lutheránu-
sokká, a zsidó zsidókká képezi ! stb. 

De hát mi teszi az iskolát katholikussá, vagy protes-
tánssá, zsidóvá vagy épen vallástalanná? Az iskola jellegét 
és minőségét a tanítványok és a tankönyvek, továbbá az 
iskolai életrend és életmód, de mindenek fölött a tanítónak 
jellege és minősége határozzák meg. 

Az iskola katholikus : 1-ör ha a tanulók katholikusok, 
kik egy és ugyanazon anyaszentegyház gyemekei, melynek 
védszárnyai alatt együtt imádkoznak, melynek parancsait 
együtt gyakorolják, melynek anyai szavát egyformán értik, 
és tanítását tisztelettel és isteni félelemmel fogadják ; kik 
egymást értik, mert édes anyjoktól ugyanazon oktatást 
nyerték, az ő erkölcsiségök- és jellemöknek tehát egy az 
alapja t. i. a ker. katholikus liitczikkek, és a ker. katholikus 
erkölcsi törvények, melynek öszhangzó befolyása alatt a 
kath. gyermekek nem csak értelmos, hanem vallásos, erköl-
csös és igy jellemes honpolgárokká fejlödnek. 

2-szor. E czélra szükséges, hogy a katholikus iskolák-
ban oly tankönyveket használjunk,melyek a katholikus hit-
igazságokat tiszteletben tartják, világosan kifejezik, és hiven 
támogatják még oly tantárgyaknál is, melyek szorosan a 
hitigazságról nem szólnak; de az erről szorosan szólókkal 
számos pontban érintkeznek, minő a történelem, a természeti 
tudományok és mások ; tehát, hogy az iskola valóban ka-
tholikus legyen, kell, hogy a tankönyvek a katholikus hit 
szellemében legyenek irva. 

3-szor. A katholikus iskolában katholikusok a szoká-
sok, u. m. az imádság, a köszöntés, a beszédmodor, a képek, 
az életrend ; mert mindezek az iskolának kiegészitő részei ; 
már pedig minden résznek megvan a maga hatása, mely ha 
elmarad, a nevelés nem teljes, nem biztos, nem minden irány-
ban alapos és összliangzó. 

Ezekből kitetszik, hogy egy és ugyanazon iskolában 
különböző hitvallású gyermekekot összegyűjteni nem taná-
csos, mert ezek egymást a leggyengédebb természetű érzetek-
ben s cselekményekben zavarnák, sőt sértenék ; mi egyik 
résznek szent, az a másik előtt közönyös, vagy a mennyire 
gyermeki szemmel nézi, nevetséges ! 

4-szer. A legnagyobb befolyást azonban az iskolára és 
növendékeire tagadhatlanul a tanitó gyakorolja, mert kétsé-
get nem szenved, hogy a tanitó nem csak ismereteit, hanem 
saját szivének érzelmeit, saját lelkének gondolatait, szóval sa-
ját jellemét is az iskolával mintegy közli ; hiszen az iskolá-
nak ő a szive, lelke ! 

Ha a tanitó értelmes és tudományszerető ember : ér-
telmes és tudományszerető fiukat nevel ; ha a tanitó istenfélő, 
ha hitéhez liiven ragaszkodik és ennek törvényei szerint él : 
akkor tanítványait is isteni félelemre tanítja, a hitéletben 
megerősíti, a törvények tiszteletére és megtartására szok-
tatja ; szóval tanítványait értelmes és vallásos polgárokká 
neveli ; s ezt ő legszentebb kötelességének öntudatával teszi -



mert jól tudván, hogy a vallás az embernek logbiztosb ve-
zére és legédesb vigasztalása, a tiszta erkölcsnek egyedül 
biztos alapja, az állam jólétének bő és kiapadhatlan forrása, 
egyúttal mélyen átérzi, hogy midőn tanítványait vallásos és 
értelmes polgárokká képezi : nem csak a tanítványokat bol-
dogítja, hanem szüleiket is ; nem csak a községet nemesiti, 
hanem az ország javát is előmozdítja, és ezen érzésben leli 
föl fáradságának legszebb jutalmát ! 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
r 

NAGY-VARAD, maj. 15-én. S c h w a r c z l Ferencz 
püspöki helyettesünk ő nga várva várt körrendeletét, mely-
ben az egyházközségi tanács felállítása elrendeltetik, ma 
voltunk szerencsések kezünkhöz venni, s annak minden so-
rait kellő komoly figyelemmel átolvasni. S valóban lelkünk 
repesett örömében, midőn tartalmából megértettük az april 
27-én tartott egyházi tanácskozás üdvös eljárását, melyet a 
nagy horderejű ügy létesítésében kifejtett ; megértettük egy-
szersmind, hogy megyénkben a népiskolák ugy vannak be-
rendezve, hogy azok a miniszteri rendelet által előirt köve-
telményeknek nagyobb részt megfelelnek. És igy van jól ! 
De miként is ne felelnének meg az isteni egyháztól alapitott 
iskolák a kor kívánalmainak? midőn arra vannak hivatva, 
hogy a aép millióit azon hit- és erkölcsigazságokra tanítsák, 
melyek minden tudománynak, jognak, szabadságnak s előlia-
ladásnak alapul szolgálnak, melyektől a világ szellemi, anya-
gi jóléte, felvirágzása, szóval boldogsága függ. S azért na-
gyon korszerüleg utasíttattak a körrendelet értelmében a ft. 
esperes s plébános urak, hogy kétszeres szorgalommal s 
erélylyel oda törekedjenek, hogy iskoláink a mostani kor 
által létesíttetni szándékolt közös iskolákká ne válhassanak. 
Nem ok nélkül kárhoztatja az egyház a közös iskolá-
kat, a felekezet nélküli iskolai székeket. Az egyházi tanács-
nak pedig, mely a ft. székeskáptalan és a nt. kerületi ales-
peresek s szentszéki ülnökök által a püspöki lakban tarta-
tott, ezekben öszpontosul véleménye : Ugyanis „mit eredmé-
nyezne a községi semleges népiskolák felállítása? — Ha 
nincs kellőleg szervezett kath. népiskola a községben, akkor 
közös iskola állíttatik, és lia a kath. népiskolára költeni nem 
akartunk, kényszerítve leszünk a közös iskolára fizetni, 
most ugyan a törvény 35. fejezete szerint az egyenes adó 
5%-át, de ha ez nem leszon elég, jövőre talán többet. Ha 
pedig saját katholikus népiskolát állítunk a tizenegye-
dik fejezet szerint, avval és abban magunk fogunk ren-
delkezni, magunk választjuk a tanítókat, elbocsátjuk azo-
kat, ha arra fontos okot szolgáltatnának, fizetéseikot, ma-
gunk határozzuk meg fizetéseiket, magunk szabjuk meg 
iskoláinkban a tanmódszert, a tankönyveket ; mig ellenben 
ha közös iskola van, melyet talán legnagyobb részben mi 
tartunk fön, melynek vagyon-alapjához be fog olvasztat-
hatni a mi kath. iskola vagyonunk is, más vallásbeliok is 
beleszólanak a mi legfontosabb ügyeinkbe a nélkül, hogy 
nekünk jogot engednének beleszólani az ő ügyeikbe, — 
példát adván, hogy mi is hasonlókép cselekedjünk. De to-
vábbá kevesebb költséggel állithatjuk ki saját kath. népis-

koláinkat, mint a mi ránk fogna nehezedni, ha közös nép-
iskolánk lesz, mert hiszen nem csak tanitóra, hanem kán-
torra is van szükségünk, és a mi kath. népiskolánk tanítója 
a törvény 141. fejezete szerint egyszersmind viselheti a kán-
tori hivatalt is, ellenben nem kath. tanitó kántorunk nem 
lehet. Ki nem veszi itt észre, hogy ez esetben a tanítót is, a 
kántort is külön keilend fizetni. 

De továbbá a közös iskolákat egy vallásfelekezet,egyik 
egyház sem nevezhetvén sajátjának, azok minden vallási 
meggyőződést kiirtván, a jövő nemzedéknek kath. életét 
elfojtani és az anyaszentegyház szent ügyét lassanként alá-
ásni fogják, — ne engedje az Ur — a jövő mutatja meg. 
Sokkal világosabb, mintsem fejtegetni szükség volna, hogy 
mily szomorú következményeket fognak a közös iskolák 
eredményezni. A kor törekvéseit világosan látjuk,ébredjünk ! 
Fájdalommal tapasztaljuk, hogy ezen apostoli országban is 
találkoztak már községek, melyek kath. iskoláikat hitfele-
kezeti jellegöktől az uj törvény alapján megfosztván, azo-
kat közöseknek nyilvániták ; s hogy ez nálunk ne történ-
jék, szent és mulaszthatlan kötelességünk ez iránt előrelátó-
lag gondoskodni. 

Minthogy pedig az ily átalakítás a törvény értelmében 
csak akkor álland elő, lia 1) a törvény által az iskolákat 
illetőleg meghatározott követelményekben hiány mutatkoz-
nék, vagy 2) a kath. községek hitfelekezeti iskoláiknak 
közös iskolákká való átalakítására magokat hajlandók- és 
készeknek mutatnák, — ez okból felhívom a tiszt, lelkésze-
ket, hogy híveiket, kiket az Ur gondoskodásukra bízott, s 
kiknek lelkeiket egykoron kezeikből fogja kivánni, kath. 
iskoláik hitfelekezeti jellegök fentartása szükségéről alapos 
oktatás, s minden ajánlkozó alkalom felhasználása mellett, 
meggyőzni buzditani s rábirni törekedjenek. Mely buzdítás 
azonban, hogy a törvény, vagy más vallásfelekezetüek elle-
ni kifakadás nélkül, a tárgyhoz illő és meggyőződés-sugallta 
komolyság- és szeretetteljes szelídséggel történjék, monda-
nom sem kell. Mindenesetre és legelőször is a népben fele-
kezeti iskoláik iránti érdekeltség ébresztendő fel, miért is 
arra kell törekedni, hogy az iskolák igazgatása kath. egj é-
nok kezében maradjon. A törvény a népoktatási tanintéze-
tek vezetését az e végre minden községben alakítandó isko-
lai székre bizza, melynek legalább kilencz lehetőleg az ok-
tatásügyhöz értő egyénből kell állnia. Okvetlenül szükséges 
tehát, hogy egyházmegyénk hitközségeiben is az egyház-
községi tanácsok hova hamarább megalakuljanak, melyek 
feladata lesz, valamint a templom és iskola vagyonát a lel-
készkedő papsággal vállvetve kellőkép kezelni, ugy az is-
kola-iigyben teljesíteni mindazt, a mi annak vezetéséhez és 
jó rendbon tartásához tartozik. Ezen egyházközségi taná-
csok tagjai lesznek arra hivatva, hogy mint községi iskolai 
szék működjék, s mindazt teljesitse, mi ennek hatásköréhez 
a törvény értelmében tartozik. Ezen egyházközségi taná-
csok felállítása és szervezése, megtartott tanácskozmányunk-
nak közmegállapodás folytán hozott határozata, melynek 
ugy hisszük meg lesznek üdvös eredményei." (Kiindulási pon-
tul a kassamegyei szabályok vétettek.)— Kiemelendönek vél-
jük továbbá azon nemeskebelből eredő jótékonyságot, mely-
lyel II o v á n y i ö mlga a vásárhelyi híveket pünkösd nap-
ján megörvendeztetni kegyeskedett ; öntetvén számukra egy 
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1% mázsás harangot 96 forinton, hogy igy a nt. K o r n-
h o f f e r Lipót ur által azelőbb nagylelküleg készíttetett 50 
fontossal két harangjok lenne, melyekkel az Isten dicsősé" 
gére tartandó minden szent ajtatosságon való megjelenésre 
annál inkább serkentessenek a buzgó kath. hivek. Deo 
sint laudes ! 

LONDON. Az anglicanismus, mely Irlandban mint 
államegyház végvonaglásban van, Angolországban is föl-
tartóztathatlanul siet föloszlása felé. A lordok kamaráját 
ugyan sürgetöleg kérik, hogy gondoskodnék módokról, 
melyek által az anglicán egyház szenvedései orvosoltatná-
nak. De a nemes ház nagy zavarban van s az esdeklőleg 
hozzája folyamodóknak azt látszik válaszolni, hogy nincs 
hatalmában csodákat művelni. 

Azon pör befejezése után, mely Mackochonie s a ritu-
alismus elitéltetésével végződött, az egyházi Ítélőszékek 
reformját kérvényezték. Evégre legott a parlament meg-
nyitása után Shaftesbury egy 130 ezikkelyből álló javas-
latot terjesztett a ház elé. De a beadvány nem tetszett a 
canterbury-i érseknek, ki részéről ellenjavaslatot adott be. 
A ház nagy zavarban volt, mit tegyen e két billel s melyi-
ket fogadja el? A kormány közönyösen viselte magát. Bele-
egyezett mindkettőjének két izbeni fölolvastatásába, azon 
föltétel alatt mégis, hogy ez megtörténvén mindkettő egy 
bizottságnak adassék át, mely a beadványokat tüzetesen 
megvizsgálja s véleményt terjeszszen a ház elé, melyik 
fogadtassék el, avagy mind a kettőből mi lenne megtartandó, 
mi visszautasítandó ? Jelenleg tehát mindkét javaslat egy 
15-ös bizottság előtt van, mely azokat figyelmesen tanul-
mányozza. 

Egy másik, szintén az angol egyház bajainak orvos-
lását czélzó bili az april 11-i ülésben hányatott meg és vet-
tetett el. Ezt Littleton lord nyújtotta be s benne a püspök-
ségek szaporittatását ajánlotta. E javaslat elvettetését a 
püspökök is elősegítették, de a discussiok által mégis nagy 
vereséget szenvedtek. A kérdéssel ugyanis a közvélemény 
is igen élénken kezdett foglalkozni, s ugy vélekedék, hogy mi-
előtt a püspökök számának szaporittatása elfogadtatnék, jó 
lenne kissé megvizsgálni,ha valljon azolyanpüspököknek,mi-
lyenekkel az anglicán egyház bir, egyátalán van-e valamely 
hasznuk ? Az alsóház egyik tagja átalános derültség között 
élczelt fölöttük, s a lordok sem igen kardoskodtak a javas-
lat mellett. 

Egyidejűleg e javaslattal, mely a püspökök számát 
nevelni ajánlá, azon interpellate is intéztetett a kormány-
hoz : ha valljon szándékozik e valamit tenni, hogy meg-
szűnjék azon számos helytelenség, mely onnét ered, hogy a 
püspökök, egyházmegyéikben kötelességeiket nem telje-
sitik? Ugy látszik, hogy e szokás egész délnyugati részén 
uralkodik. Az exeteri, salisburyi, westminsteri és egyéb 
székeket oly főpapok bírják, kik régóta nem foglalkoznak 
hivatalukkal. E megyékben már szinte elszoktak tőle, hogy 
a főpásztort lássák vagy csak hogy beszéljenek is róla. „A 
dolgok ily állásából, úgymond a „Times", vagy azt kell 
következtetnünk, hogy az egyház ezen megyékben igen el-
hagyott állapotban van és komoly bajokban szenved; vagy 
azt, hogy a püspöki méltóság, mely nélkül azok el lehetnek, 

nem valami nagy fontossággal bir a hivek lelki jóllétére 
nézve." 

Ezen interpellatio oly felindulást keltett mind a két 
házban, hogy a minisztérium e bajuk orvoslására felhiva-
tott. Gladstone azt feleié: hogy „a tárgy igen kényestermé-
szetü levén, a kormánynak fölötte nehéz kezdeményezni ily 
dologban, mely tulajdonkép azt kivánja, hogy a püspökök 
kötelességük teljesítésére intessenek. Hanem reméli, misze-
rint a püspöki kar maga meg fogja tenni az initiativát oly 
rendszabályok iránt, melyek az ebbeli visszás dolgokat 
megszüntessék, s hogy a kormány őket ez irányban kész-
ségesen támogatandja." Voltakép azonban sterlingekről 
van itt szó. A hivatalképtelen püspökök könnyen beadhat-
nák lemondásukat. Ez azonban nagyon ritka eset. 1856-ban 
a londoni és durhami püspökök mentek elő ily példával s a 
parlament, melynek beegyezése ily esetekre megkívántatik, 
készségesen megszavazta a bilieket, melyek alapján a ki-
rályné a lemondást elfogadhatta. Ezóta nincs példa reá, 
hogy valamely anglikán püspök lemondott volna. Mind-
azok, kiknek ezt tenniök kellene még teljesen képeseknek 
tartják magokat arra, hzgy jövedelmeiket zsebre rakják ; 
s ugy látszik, hogy ezen élelmességüknek csak is a halál 
fog véget vetni. Az anglicán püspököknek nincsenek coad-
jutoraik, mert családatyák levén, nem igen hajlandóak jö-
vedelmük részét valakinek átengedni; s az államegyház 
nem is rendelkezik alappal, melyből a visszavonuló hivatal-
képtelen püspökök eltartathatnának, a mi a lemondásukat 
csak annál inkább ritkitja. Sokan ugy vélekednek, hogy 
czélszerübb lenne az aféle alapról, semmint uj püspökségek 
felállításáról szorgoskodni. Ez talán véget vethetne a bo-
tránkoztatásoknak. Egyébiránt méltán csodálkoznak, hogy 
oly püspök, mint például a winchesteri, ki évenkint 300,000 
frankra megy : 45 év folytán nem gazdálkodhatott meg 
magának annyit, a mennyiből öreg, munkaképtelen napjai-
ban meg tudna élni ! 

Mielőtt tehát uj püspöki székek felállításáról lenne 
gondoskodva, nagyon helyén levő dolog a már létezőknek 
azonnali ellátásáról szorgoskodni. De föltéve, hogy mind-
annyi valóban lelkiismeretesen teljesiti kötelességét, ugy 
látszik, hogy annak még sem képes megfelelni ; miután a 
minap egyikök akép nyilatkozott, hogy „ha megyéje minden 
plébániáját csak egyszer is meglátogatni akarná, erre leg-
alább 15 évre volna szükség". Ez ugyan mindekkoráig sen-
kit sem nyugtalanított Angolországban ; de ma reá ezt fe-
lelik : „minek ülnek tehát a püspökök ott a lordok kama-
rájában, midőn hiveik lelki szükségei inkább másutt kí-
vánnák jelenlétüket?" „Mindinkább átalános lesz azon vé-
lemény, mondja a „Times", hogy mind az egyház, mind az 
állam ügyei jobban mennének, ha a püspökök kevesbbé 
foglalkoznának országos és világi ügyekkel s többet az 
egyháziakkal." E meggyőződésnek legújabban egy anglicán 
pap is kifejezést adott minap közrebocsátott értekezésében; 
azt vitatván, hogy az élső és leg.síirgetősb reform abban 
állhatna, hogy a püspökök a lordok kamarájából kizáras-
sanak. „Enélkül, úgymond, az államegyház csakhamar 
össze fog omlani" s javasolja, miszerint „siessenek ezen el-
határozással; mert egyszerre csak nem a visszaélések, ha-
nem az államegyház létezésének kérdésével államiunk szem-



ben. — A meddig püspökeink a lordok házában ülnek, a 
bajok megszüntetése lehetetlen és a pusztulás elkeriil-
hetlen." 

A „Times" határozott terjesztője ezen eszméknek s a 
miDap ezeket irá: „Feltűnő jele az időknek, hogy az alpap-
ság ily értelemben ir és beszél püspökei ellen. Akár meg-
szűnjék az egyház állami lenni Angolhonban akár nem : az 
valószinü, hogy a reform hivei szünet nélkül megujitandják 
reformkiáltozásaikat s követelendik, hogy a püspökök egy-
házi teendőik körére szoríttassanak. Egyházi zsinatokban 
jobban helyökön leendnek ők semmint a pairek kamarájá-
ban. Ugy sem vesznek már oly tevékeny részt a törvény-
hozásban mint egykoron ; s különben is semmi keresetük a 
Westminster-palotában. Az ö helyük püspöki megyéjük-
ben van." 

Ebből megérthető, hogy az időpont nem volt jól vá-
lasztva a püspöki székek szaporittatásának kérvényezésére, 
s hogy a lordok háza okosan cselekedett, midőn ezen bilit 
elvetette, melynek kivitele különben is roppant nehézségek-
kel járt volna. 

A reformátio előtt Angolország 21 egyházmegyére 
volt osztva. Az első reformátorok ezek számát elégtelennek 
tartván a felosztott szerzetesrendek lefoglalt vagyonából 6 
uj széket u. m. Chester, Oxford, Peterborough, Glocester, 
Bristol és Westminster püspökségeit állították föl. Később 
a westminsteri ismét megszüntettetett s a glocesteri a bris-
tolival egyesittetvén ; de utóbb meg a manchesteri és riponi 
állíttatván föl : jelenleg 2 érseki és 25 püspöki szék létezik. 
Már ha tekintjük a népesség szaporodását a püspökségek 
szaporítása is csakugyan indokoltnak látszik. Hanem ez 
mégis sok nehézséggel jár. Először is a püspökök magok 
nem hajlandók megyéik és annál kevesbbé jövedelmeik föl-
osztásába egyezni ; — püspöki székeket pedig csak nem 
lehet fölállítani, anélkül, hogy azokhoz megyei területek is 
csatoltassanak. Nem kevésbbé szükséges, hogy azok illő el-
látásáról is gondoskodva legyen. Már pedig egy anglicán 
püspök igen sokba kerül. Ki van számítva, hogy legalább 
is 65 ezer frank évi dijat kell biztosítani, hogy állásához 
képest bár a legszerényebben meglehessen. Azonfölül püs-
pöki lakról, székesegyházról, káptalan fölállításáról is kell 
gondoskodni. Mindezen szükségek a yorki érsek mérsékelt 
számitása szerint legalább 3.750,000 capitálist vesznek 
igénybe. 

Hat uj püspökség felállítására tehát kellene 25 millió 
frank tőke. De honnét ezt megszerezni ? A püspökök nem 
adnak a magokéból ; s a kormány sem vállalkozik ezen ösz-
szeg megajánlását előterjeszteni. Hátra van az aláirás utja* 
De a hivek jelenlegi hangulata olyan, hogy erre még csak 
gondolni sem mernek. Azután gondolható-e, hogy a büszke 
angol lordok befogadjanak kebelükbe egy ily gyűjtésekből 
subventionált püspököt ? Akár hogy nézzük a dolgot, írja 
ismét a Times, a mi püspökeink mindinkább meggyőznek 
bennünket arról, hogy mily könnyen nélkülözhetjük őket-
A salisburgi, winchesteri és exeteri székek tényleg üresek ; 
a bathi és wellsi hasonló körülményben vannak és semmi 
sem mutatja, hogy ezért elhagyottabbak lennének a többiek-
nél, vagy hogy e megyék főpásztorok után esengnének. De 
azt kell hinnünk, hogy a püspökök maguk is azt tartják, 

hogy nem szükségesek ; különben bizonyára sürgetnék a 
betöltést vagy a helyettesittetést. Ok magok nem szólalnak 
fel a betöltés mellett s ugy hisszük, hogy Lyttelton lord 
nagyon csalatkozik, ha azt mondja, hogy a köz-óhaj püs-
pököket kiván. 

E szerint tehát Angolország mindinkább ugy kezd 
gondolkozni, hogy el lehet a püspökök nélkül, kiket ne-
kik a schisma és haoresis adott. 

Nem akarunk tüzetesebben belebocsátkozni az angli-
kanismus helyzetének bővebb felderítésébe. Nemsokára al-
kalmunk lesz erre. Máris ismét egy fekete pont mutatkozik 
annak borús egén : egy pör, mely t. Bennet ellen van folya-
matban s ki arról vádoltatik, hogy a reális praesentiát meri 
tanítani az oltári szentségben. E rég kilátásba helyezett pör 
april 23-án vette kezdetét. Kíváncsiak vagyunk annak ki-
menetelére s gyanítjuk, hogy az ismét nagyot fog rázni az 
anglicanismus düledező épületén. 

IRODALOM. 
„Das Lutherdenkmal zu Worms im Lichte der Wahrheit. 
Gedanken und Thatsachen zur Beantwortung der Frage : 
Kirche oder Protestantismus ? Dem doutschen Volke gewid-
met von einem deutschen Theologen." — Mainz, Verlag von 

Franz Kirchheim, 1868. VIII és 276 11. 

Lehetetlen, hogy magasztos érzés ne fogja el az egy-
házához hűn ragaszkodó, szelíd szeretet- és önmegadással 
fürkésző kath. keresztény keblet, ha kezébe véve e könyvet, 
mely már cziménél fogva is figyelmet gerjesztő, annak tiszta 
nyomású lapjait elmélkedő és gondolkodó észszel átolvasá. 
Mert nagyon tévedne az, a ki gondolná, hogy mint merő 
irodalmi újdonságot, melynek mintegy időszerű megjelenésé-
hez kötött pillangói élete minden, vagy legalább főérdeme ; 
teljességgel nem, mint pusztán érdekes olvasmányt, minők-
ben a nélkül is korunk lát legkevesebb szükséget : hanem, 
mint a tárgyát mély tudományossággal, behatólag és elme-
éllel fejtegető müvet tekintjük mi és akarjuk tekintetni a 
„Das Luthermonument zu Worms" czimü munkát. Kedves 
tünemény az nevezet szerént történetirodalmi szempontból 
is az oly nagyszámú és vészes irányú dolgozatok özönében, 
melyeknek fő, csaknem egyedüli czéljok azt hitetni akarni 
el, a mi nem történt, vagy legalább nem ugy történt ! A 
melyekre, fájdalom ! nagyon is illenek De Maistre szavai : 
hogy a történetírás sok tekintetben folytonos összeesküvés az 
igazság ellen ! . . . Néma borongás szállhatja meg időnkben 
a jog és igazság szellemét, midőn látnia kell, hogy számta-
lanon, a „liberalismust" csak köpenynek használva, van-
nak, kik vagy azért nem beszélnek igazat, mert nem tud-
ják ; mások, mert nem birnak elég igazságszeretettel és 
inkább van inyökre a hazugság ; s ismét mások, kik valót 
mondanak ugyan, de csak azt és csak ugy, mint napi vál-
tozékony hajlamaik-, az elme világát elfödő szenvedélyök-
és különös pártnézetükkel megfér. Sajnos, felette sajnos, de 
ugy van ! Találkoznak, kik a történetirás mezején is azok-
ról, kik által a féktelen vágyaknak, lázas indulatoknak a tu-
domány és erkölcs terén nem biztosíttatik a szabadon csa-
pongás, elfordulva kiáltják : „Pereant, qui non nostra seri-
pserunt !" De ha már a tárgyba mélyebben beereszkedve 
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tiszta kedélylyel keressük a forrást, miért helyezik sokan 
a tényeket álfénybe, s nem ritkán egyenesen elcsavarják 
vagy meghiúsítják, mint kétségbevonhatlan dolgot találjuk 
azt, miszerint az összeesküvők, a kellőleg nem fontolgató-
kat halra vezető ut megásói, vagyis, kik a történetírásban 
az igazságsághü iránynyal szemben a pogány elvtelenséget 
űzik, s a bizonyosság és vele az emberi nem legfontosabb 
érdekei ellen szövetkeztek, mindenha a tudatlanság, hazug-
ság és pártérdek szempontjából indultak ki ! Azért újra fön-
hangon mondjuk, mennyire kivánatos és örvendetés tehát e 
pályán egyet-ogyot üdvözlenünk, kik, mint a meleg kath. 
szivvel biró s az isteni hitet, melyet érdeme szerént tisztel, 
legelső kincsül tekintő szerző, a hamis elveknek, melyek 
által lépten-nyomon megvesztegettetnek a vigyáztalan elmék 
és rontatnak a szivek, rabságába nem görnyedve, minden 
nemeset, nagyot, szentet, vallásost érteni és méltányolni, az 
ellenkezőt pedig mind ott, a hol kell, világosan hódító tárgy-
avatottsággal ostorozni képesek ! — Ugyanazért, mint ma-
radandó becsüt, mely nagyon megérdemli, hogy a forradalmi 
despotismusra törekvő időnkben komoly figyelem fordíttas-
sák rája, — mutatjuk be t. olvasóinknak az előttünk fekvő 
dolgozatot. 

Ennyit láttunk helyén levőnek előre bocsátani, mielőtt 
érdemleges tárgyunkra, t. i. az 1868-ban megjelent mun-
kánk ismertetésére áttérnénk. — De fogjunk a dolog 
elejéhez. 

Ismertetésünket nem kövessé könnyítheti az, ha szem-
ügyre veszszük a czélt, melyet a t. sz. dolgozatának folya-
mában elérni akart. Még mielőtt tehát magának a romekmü-
nek némi előtüntetésébe ereszkednénk, szükségesnek látjuk 
a szándékot a sz. saját szavaival tudatni. Mert azon indok -
és czélok, melyektől a szerző indittatva munkájának meg-
írásához fogott, mindjárt a bevezető sorokban szemünk elé 
tárulnak. 

Az első lapon ugyanis olvassuk. . . . ,Minthogy a Lu-
ther emlék leleplezésénél Wormsban, tapasztaltalt izgalmas, 
minden féket elszaggatni akaró napok lejártak . . . jetzt, 
úgymond, jetzt wollen auch wir den Pilgerstab ergreifen 
und gen Worms ziehen, um nach allen jenen erregten Reden, 
Toasten, nach allen jenen emphatischen Phrasen und Dekla-
mationen, mit denen man in diesen Tagen in Wort und 
Schrift, in Poesie und Prosa, in gebundener und ungebun-
denen Rede Luthern und das Luthermonument verherrlicht 
und zugleich vielfach in zo unvahrer und ungerechter Weise 
das Christenthum und die Kirche angegriffen und herabzu-
würdigen versucht hat, am Fusse des Luthermonumentes 
der Wahrheit Zeugniss zu geben und dieses Monument und 
die in ihm verherrlichten Personen, Ideen und Thatsachen 
im Lichte der Wahrheit zu betrachten und zu beleuchten.' 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— A magyar Sion védfalaira éberkedő, lelkes őr ál-

littatott f. hó '23-án, midőn L i p o v n i c z k y István nagy-
váradi püspök ő mlga főpásztorrá szenteltetett primás ö 
herczegsége által Esztergomban. Segédkezök mélt. Z a l k a 
János győri és S z a b ó József fölszentelt püspök urak vol-
tak. A nagyváradi káptalant Misiin, Nogáll János és Róder 
Alajos kanonokok képviselték. A megható ünnepélyt K o -
v á c s Zsigmond pécsi püspök ő mlga és S z a b ó Imre 
apát-kanonok, min. tanácsos ur is emelték jelenlétükkel. 
Legyen a főpap minden életnapja oly örömteljes, mint 
volt ez ! 

— A szombathelyi papnövendékeknek sz. Ágostonról 
czimzett társulata hü fordításban kiadta a következő igen 
hasznos müvet : „Káté a lelkipásztorok számára a trienti 
zsinat határozatából". Az előfizetési határidő alatt, mely 
junius végéig tart, a 32 ivre terjedő műnek ára 1 frt 20 kr, 
azután 1 frt 50 kr. A mü belbecse sokkal ismeretesb, hogy-
sem hosszasb ajánlatot igényelne. A latin nyelvnek sajnos 
hanyatlásával a fordításra szentelt munka minden dicsé-
retet és épen azért a mü is teljes pártolást érdemel. 

— A cultusegység meg van szaggatva Spanyolország-
ban, mielőtt azonban az 1869. év lefoly, ismét vissza lesz 
állitva, mondja egy madridi tudositó. A santjagoi főpapnak 
igaza volt, midőn a zsidók ügyéről levén szó mondá : hogy 
azok „conocen bien et alma del negocio, pere noet negocio 
del alma", ismerik ugyan az üzelem lelkét, de nem a lélek-
nek ügyét, üzelinét ; pedig a spanyol szívben ez utóbbi vert 
mély gyökeret, s azért még minden jó remélhető. 

— „Scandalosus babona és népámitás." Ezen czim 
alatt közli a „Prot. egyh. lap" a bois-d'hainei stigmatizálásra 
vonatkozó tudósításunkat, és hozzá teszi : „Oh ti egyptomi 
sötétségnek madarai, népámitók ! meddig fogja még a mi-
veltek szánandó vallási közönye tűrni, hogy egy kaszt mér-
gezze a miveletlen közönség lelkét ily csalással,Roma érde-
kében!" Végül pedig elszomorodva mondja: „Én mint ma-
gyar ember csak azt fájlalom, hogy P o 11 á k ur, ki a m. 
tudományos egyetem rectora, tagadhatlanul tudós és sok 
tekintetben derék ember, ugy közli ezt lapjában, mintha 
maga is hinné, a miben én nem tudok nem kételkedni." Már 
daczára a veszélynek, hogy a reánk pazarolt szép epithe-
tonokat talán visszavonja a t. szerkesztőség, megvalljuk, 
hogy mi azon eseményt lehetőnek, és lehetőleg hitelesnek is 
tartjuk és azért oly érvek mellett hiszszük is. 

— A spanyol cortes nagy szavazattöbbséggel hatá-
rozta el a monarchiai kormányforma megtartását ; de királyt 
még nem tudott választani ; egy jól értesült levelező tudni 
akarja, hogy valamely idegennek sorsa egyenlő lenne Miksa 
mexicoi császáréval. Eddig még egy vivmányt sem bir föl-
mutatni Spanyolország, mely C3ak némikép is igazolhatná 
akár Isabella elüzetését, akár a sok vért, melyet a forrada-
lom ontott. 

— A bécsi sz. Mihály-egylet elnöke visszatérvén Ro-
mából a sz. atya áldását meghozta a tagoknak, egyszers-
mind pedig azon jelentést is tevé, hogy a sz. szék folytonos 
pénzsegélyre szorul, mivel 16,000 főnyi hadsereget kény-
telen tartani, és igy aránylag a kis egyházi államnak van 
legnagyobb hadserege Európában. Ehhez járul, hogy uj 
fegyverekkel kell ellátni a harezosokat ; Francziaország és 
Belgium küldött 12,000-et, a többit Austriának és Német-
országnak kell kiállítania. Az ez évi deficit a rendkivüli 
adakozás folytán fedezve van, a katholikusok föladata ezt 
a jövő évre is eszközölni, mig Olaszország visszaadja mit 
elrabolt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK 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. 9U kr. o. é. 

EELIGIO. 
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, junius 2-án. 4£< 1. Félév. 1869. 

TARTALOM : Olasz ügyek. — A pannonhalmi fő-
apát körlevele. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Olasz ügyek. 
(Vége.) 

Az olasz senatus máj. 18-án kezdette meg tár-
gyalását a törvényjavaslatnak, mely [szerint a pap-
növendékek, hittanhallgatók is katonakötelezettek, 
hadi szolgálatra kényszeritvék. Az egyházellenes 
indulatnak uj szomorú tanúsága ez. mint mely arra 
irányul, hogy az egyháziaknak kellő számbani léte-
zése akadályoztassák. Nem volt elég az egyházat 
javaiban megrabolni, most az egyének vétetnek el 
tőle, kik áldásos közreműködésre volnának hivatva 
a megváltás és üdvözités égi munkájában, annak 
összes malasztjai kiszolgáltatásában, terjesztésében ; 
kétségkivül ez egyike a legérzékenyehb csapások-
nak, melyeket az álliberalismus a vallás szent ügyén 
ejthet. 

A tárgyalás első napján négy senator beszélt, 
ketten az egyház mellett, ketten ellene. A polgáro-
sodást és igazságot, mondja a „Un. Catt.", nemesen 
és lelkesen védte Castagnetto és Grhilini ; Chiesi pe-
dig és Mamiani az egyház ily módoui üldöztetését 
pártolták. Különösen az utóbbi dicsérettel halmozván 
el Machiavellit, igazán ennek szellemében a szabad-
ságnak és magának az egyház javának ürügye alatt 
védelmezte a törvényjavaslatot. 

Mamiani 1845-ben szólván a pápáról, annak 
kötelmeiről, melyek egy részben az egész papság 
kötelmei is, ezt mondá: „A mi pápafejedelmünk, 
mint minden hivők közös atyja, meg fog maradni 
mennyei tekintélyének birtokában, élni fog a dogmák 
derült békéjében, ki fogja szolgáltatni a világnak 
Isten igéjét, imádkozik, megáld és bocsánatot adand." 
Ezen képmutató beszéddel meg akarta fosztani a 
romai pápát minden tekintélyétől, és a papságot a 
sekrestyére szorítani. Ma pedig egy ujabb liberalis-
musi rohamban ki akarja iizni a papságot a dogmák 
szelid békéjéből, és kezébe lőfegyvert kiván adni. 

A helyett, hogy megengedné neki, miszerint az Ur 
igéjének kiszolgálására készüljön: sürgeti, hogy lő-
port és golyót szolgáltasson ki. 1869-ben azt óhajtja, 
hogy imádkozzék bornyuval a hátán, áldjon karddal 
kezében és bocsánatot oszszon lőfegyverrel a vállán. 

Es mindezt Mamiani társaival együtt a híresz-
telt axióma nevében teszi: szabad egyház a szabad 
államban ! Akadályozni az egyházat, hogy növendé-
keket kellő számmal ésczélszeríi kiképeztetés végett 
vehessen föl növeldéibe, tagadni oly jogot, mely ed-
dig minden nemzetnél tiszteletben volt, és ugyan-
akkor azt mondani, hogy mindez a szabadság köve-
telménye: oly machiavellismus, mely miatt talán 
maga Machiavelli is pirulna. Mit mondana Mamiani, 
ha a senatusba akarván menni és ott gonoszkodását 
fitogtatni, a rendőrök öt börtönbe hurczolnák a sza-
bad szólás ürügye alatt? 

A püspökök átlátván a törvényjavaslat vészes 
horderejét azonnal szót emeltek az ujabb merény-
kedés ellen, mely rövid idő alatt szárnyát szegné az 
egyház küldetésének. És ezt téve nemcsak főpásztori 
kötelmöket teljesítették, hanem oly alapra állottak, 
melyet magok az olasz követek nyilatkozatai, mi-
niszteri biztositások. jelesb férfiak vallomásai szol-
gáltattak nekik az előbbeni időkből. 

Piancini arról vádolván a püspököket, hogy az 
utóbbi katonaállitáskor 1433 papnövendék fölmen-
tetését kérelmezték, holott a törvény csak 1099-ét 
engedi meg, és igy a többire nézve a törvény ellen 
cselekedtek: Ondes-Reggio azon észrevételt tette,hogy 
többet kérni mint mennyi engedve van, nem ütközik 
semmiféle tőrvénybe és nem is lehet törvényellenes 
visszaélésnek mondani. Ki fogja, például, törvény-
sértésnek mondani, ha a miniszterek nagyobb ösz-
szeg engedélyezését kérik a közköltségekre, mint 
mennyit a parlament kitűzött? vagy ha a polgárok 
kérelmet nyújtanak be, de melyet mellőzve a parla-
ment jónak látja a napirendre áttérni ? Ezen példá-
zásnak van ugyan némi ereje, de igen peremtorius; 
több az és súlyosabb, hogy ily eljárást magok a 
miniszterek javasoltak, helybenhagytak ! 
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Lamarmora tábornok,mint hadügyér, 1857-ben 
értesítette a püspököket, hogy azon növendékeken 
kivül, kik a törvény által ki vannak véve a hadi-
szolgálat alól még másokat is föl lehet menteni, 
mint ez az erre vonatkozó instructioban ki van 
mondva. Della Rovere, szintén 'hadügyi miniszter, 
1861-ben ujabb körlevelet, bocsátott ki a püspö-
kökhez, melyben mondja: Mind az illető egyének-
nek, mind pedig általában a püspöki megyének ér-
dekében levén, hogy érvényesítsék jogukat a föl-
mentésre nézve, a mennyiben ezen joggal nem élnek 
oly növendékek, kik más okból fölmentvék, az más 
növendékek javára használtassák föl. — Conforti 
Rafaele, igazságügyminiszter, 1862-ben ismét uj 
utasítást adott, melyet 1863-ban Pisanelli is hely-
1 enhagyott, és mondja : Habár meg is van határozva 
a fölmentés száma, ez nem zárja ki, hogy az ordina-
riusok előterjesztése az alumnusok nagyobb számát 
is kérheti — és azért a püspökök kérelmüket többre 
is kiterjeszthetik, mint mennyit a törvény szigorú 
betűje megenged. íme ily utasitásokat adtak a mi-
niszterek, mikép lehet tehát a püspököket arról vá-
dolni, hogy a törvény ellen cselekedtek, midőn a 
növendékek nagyobb számát kérték fölmentetni a 
hadiszolgálat alól, mint a törvényben engedélyezve 
volt? Ha a püspökök visszaélést követtek el, ennek 
oka azon bizalom volna, melyet a minszteri szóban 
helyeztek. 

Épen igy alapithatja a püspöki kar az általános 
fölmentésre nézve is kérelmét jeles férfiak nyilatko-
zataira, lia valakinek tetszenék az igazság és méltá-
nyosság követelményével daczolni. 

Dabormida már 1851-ben ekkép szólt: Uraim, 
a katonakötelezettség alóli kivételek, különösen a 
pupnövendékekre nézve minden országban fönnáll-
nak. Hozzáteszem, hogy ez nemcsak egyes szemé-
lyeknek, hanem az egész vallásnak, egyháznak ér-
dekében fekszik, melynek szükségességét mindenki 
érzi. Nem volt még nemzet, mely tartósan bo'dog 
lett volna vallási meggyőződés nélkül. 

Quaglia tábornok pedig mondá : A világi clerust 
tekintve a bizottmány egyhangulag elismerte, hogy 
oly nemzetnek, mely századok óta katholikus volt 
nemcsak névleg, hanem valódilag is, a vallási elv 
iránt, melyet alapjául ismer el minden társadalom-
nak, kell annyi figyelemmel lenni, hogy az általános 
kötelezettség alól kivételt tegyen a hadi kötelezett-
ségre nézve. 

Lanza Griovanni szerint itt oly gyökeres rend-

szabály forog fön, mely eddig egyetlen egész Euró-
pában. Egy sincs a bennünket környező kormányok 
közt, mondá, mely, nemcsak most, de már előbb is 
a szabadság legvirágzóbb korában, megszüntette 
volna a fölmentést a katonai kötelezettség alól azok-
ra nézve, kik magokat az egyházi pályára szentelték. 
Francziaországban is hosszas vita volt a fölmentés 
fölött, de senkinek sem jutott eszébe inditványozni 
megszüntetését a fölmentésnek azokra nézve, kik a 
papi életre készülnek. S azért, uraim, ámbár én nem 
szoktam vakon hódolni a tekintélynek, mégis midőn 
látom, majdnem egyhangú megegyezését azon né-
peknek, melyek a szabadság élvezésében megelőztek 
bennünket, és melyeket a politikai élet mesterei 
gyanánt lehet tekinteni, midőn látom, hogy ezek 
közöl egy sem indítványozta eltörlését a dispensatio-
nak ily növendékekre nézve : azt hiszem, nekünk is 
elég plausibilis okunk lehet, hogy továbbra is fönn-
tartsuk ezen kivételt. 

Hasonlókép Boncompagnira is leginkább hat 
az európai népeknek e tekintetbeni megegyezése, 
melyet magának a bizottmánynak előterjesztése is 
ekkép fejezett ki. A mi a convenientiát illeti, mind-
azon országok, melyekben a katonaállitás divik, s 
melyekben ez alól semmi kivétel sincs, vélték, mi-
szerint annyi hódolattal tartoznak a vallásnak, hogy 
a papnövendékeket fölmentsék a hadi kötelezettség 
alól ; s azért föl nem tehetvén, hogy ezen általánosan 
megalapított szokás ellen egyedül mi akarnánk cse-
lekedni, a bizottmánynak többsége, mely a parla-
mentet sem hiszi ellenkező szándékúnak, annak meg-
szüntetését csak szóba sem akarja hozni. Ezen sza-
vakat fölhozván Boncompagni kérdezi : s valljon, 
mely kormányok azok, melyek e kivételt föntartot-
ták ? Kormánya volt a nagy Napoleonnak, ki bizo-
nyára legnagyobb előmozdítója volt a katonaálli-
tásnak, és ki ugy szólván ezen rendszert megalapi-
pitotta a mostani Európában ; ilyen volt a belgiumi 
kormány, mely Europa minden kormányai közt leg-
messzebbre vitte az egyház és állam elválasztásának 
elvét ; igy tett a franczia kormány 1848-ban, mely 
szabad folyást engedett mindennek, mi Európát a 
régi hagyományoktól elválasztotta. Sok vitatkozás 
volt mindezen kormányoknál e pontra nézve, de a 
bevett exemtio megszüntetését egyik sem hozta fői. 
Én bizonyára nem hiszem, hogy szolgai utánzóknak 
kellene lennünk mind abban, mi máshol van vagy 
történik; de midőn látom, hogy mindazok, kikben 
tagadhatlanul legkevesebb hajlam volt az utánzásra, 
e tekintetben a tisztelet érzelmének hódolnak a régi 
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hagyományokat illetőleg, ugy hiszem, sem okos, sem 
czélszerü nem volna letérni ezen útról. 

Épen midőn e jelesek nyilatkozatait irjuk le, 
veszszük az „Un. Catt." máj. 22-ről szóló számát, 
melyből értesülünk, hogy máj. 20-én 67 szavazattal 
30 ellen a senatus kimondotta a papnövendékek 
hadikötelezettségét. A senatus valóban méltó az uj 
Italiahoz, hol a pápa mindegyik győzelme a forra-
dalom egy-egy boszujával csorbittatik. IX. Pius 
1850-ben ismét elfoglalván trónját, győzelmet vivott 
ki a demagógia fölött; de ime csakhamar meghoza-
tott a Siccardi-féle törvény. 1854 ben kihirdette az 
Immaculata-dogmát a püspökök és a kath. világ 
örömzaja közt ; a forradalom csakhamar a szerzetes-
testületek elleni első törvényeket bocsátotta közre; 
1857-ben diadalmenetet tartott az egyházi államban, 
és utána rövid időre szerveztetett a fosztogatási terv, 
mely 1859-ben elrabolta birtokának legnagyobb 
részét; 1867-ben a centenáriumot követte az egy-
házi vagyon liquidatioja ; aranymiséjét pedig a pápai 
kölcsön szelvényei kifizetésének megtagadása és a 
papnövendékeknek hadiszolgálatra való kénysze-
rítése. 

És igy Olaszországban már minden megtétetett 
a szabadság nevében Jézus egyháza ellen. A szerze-
tes rendek szét vannak szórva, föloszlatva, a papnö-
veldék kifosztva és bezárva, az egyházi javak el-
kobozva, a püspökök véginségre juttatva, az Isten 
igéje ellenőrködés alá helyezve, hatvannál több 
egyházi megye főpásztorától megfosztva; a körme-
netek gunyoltatnak vagy betiltatnak, a templomok 
lerontatnak vagy profán czélokra fordíttatnak, a 
papnövendékek katonák közé soroztainak stb.; vall-
jon mi volna még hátra, mit a pápa és az egyház 
ellen meg lehetne kisérleni? 

Ha nem volna oly komoly az ügy, és nem oly 
szomorú következményű az ily eljárás a társadalom 
erkölcsi, tehát legbiztosb alapjaira nézve : valóban 
mosolyt volna képes gerjeszteni, midőn látjuk, hogy 
korunk hatalmas szellemei a pusztitás minden fegy-
vereivel kezökben azokat leghősiesebben csak a 
védtelen egyház, papság, szerzetesek ellen tudják 
forgatni. Szegény ország az, mely ily eszközökhez 
kénytelen vagy akar nyúlni; nyomorult az állam, 
mert a lélek már csak hálni jár belé, ha az egyház 
filléreire szorult és polgárainak legjobbjait koldus-
botra juttatja ; gyökerében megromlott és azért a 
bukáshoz közel álló azon társadalom, mely vég-
szükségen kivül néhány száz karra szorult önmeg-
védésére, melyeket a legnemesebb életpályától, a 

legszentebb föladat megoldásától von el. Boszuállás-
nak ez jó lehet, de semmikép sem alapnak, melyre a 
népek boldogságát tartósan fektetni lehetne. Ezen az 
uton még egy ország sem boldogult, nem boldogul-
hatott, mert a közerkölcsiséget mérgezé meg, mely-
nek öldöklő ereje csak pusztitani képes és megsem-
misíteni, de nem teremteni, jólétet alkotni. 

Az igy haladó kormányok az elveket, melyek 
szerént kárhozatos művökben eljárnak, átszivárog-
tatják a nemzet minden rétegébe és hasonló meré-
nyekre szabadítják föl anélkül, hogy sikeresen, de 
még inkább következetesen azoknak ellenállhatná-
nak. Csak imént volt olvasható, hogy Olaszország-
ban egy templomrabló kapatott rajta, midőn egy 
Madonna-képről az áhítat által arra aggatott drága-
ságokat akarta elragadni. A törvényszék elé állíttat-
ván a biró azon kérdésére: valljon szükség vagy mi 
vitte őt a rablásra ? ezt válaszolá : az én politikai 
meggyőződésem szerint az egyházi javakat el kell 
kobozni és azokat a világiak részére saecularizálni. 
Mi történt a szentségtörővel, nem mondatik; de 
pirulás nélkül mikép lehetett volna megbüntetni azt, 
ki csak a kormány példáját követte, melynek a bí-
róság is egyik ága, kifolyása! 

A kolostorokból kaszárnyák vagy börtönök 
alakittatnak ; a papnövendékek az oltártól elhurczol-
tatnak és katonáskodni köteleztetnek; jól teszitek, 
vegyétek el a kelyhet melybe a világ kibékitőjének 
ártatlan vére csorgott, és töltsétek meg azt vérrel, 
melyet az oltár szolgái kénytelenek ontani ember-
szerető törvényeitek erejénél fogva; igy hamarább 
megbukik az általatok sanyargatott állam, melyben 
nem lesz többé a zavarhatlan mennyei békének 
képviselője már az oltárnál sem. Papjaitok, kik ed-
dig a béke és szeretet angyalai gyanánt állottak a 
béke Istenének szine előtt, könnyen emberi vérrel 
fertőztetett kezekkel fogják bemutatni az áldozati 
bárányt, mely a vele foglalkozó kezeken egykor pá-
rolgott; ha az ima ily ajkakról átokká válik, reátok 
hulland az egész súlyával Krisztus és egyháza ellen 
gyűlölködő olasz államférfiak! 1—k 

A pannonhalmi főapát körleveléből a/ elemi iskolák 
ügyében. 

(Vége.) 

Vannak, kik azt állítják, liogy a vallás-erkölcsi okta-
tás nem a tanítónak, hanem a lelkésznek a dolga. Igaz, hogy 
az egyházi községnek lelki vezérlete a lelkészhez tartozik ; 
igaz, hogy iskola az egyházi községnek lényeges része, ké-
nyes természetű, gyenge plánták kertje, melyet a lelkész 
szeretni és kiváló gonddal ápolni köteles; de ebből csak az 
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következik, hogy a lelkésznek joga és kötelessége az isko-
lára felügyelni, az oktatást és nevelést szemmel tartani, a jót 
megdicsérni, a netán mutatkozó rosz irányt idején megja-
vitani ; de mire menne a lelkész e téren, he a tanitó nem vele, 
hanem ellene dolgoznék ? 

A mily bizonyos, hogy a lelkészek fő hivatása nem az 
iskolában, hanem az összes egyházközség lelki vezérletében 
van, oly bizonyos, hogy a legtöbb időt a gyermekek közt a 
tanitó tölti ; a tanitó folytonos szemtanuja a gyermekek éle-
tének, jó és rosz tulajdonaiknak, s azért egyedül ő képes 
belőlök a roszat kiirtani, a jót ápolni és megerősiteni, szóval 
egyedül a tanitó képes tanitványait czélszerüen nevelni. 

A vallásos tanitó minden helyes eszközt fölhasznál a 
végre, hogy a kitűzött nemes czélt elérje : ő tehát a vallásos 
meggyőződést és tiszta erkölcsöt tartja szem előtt nemcsak 
akkor, midőn tanitványait a katekizmusra tanitja ;, hanem 
akkor is. midőn azokba a világi tudományok ismereteit cse-
pegteti. A világi tudományok, az igaz ismeretek, bár maguk-
ban is szépek és hasznosak, ezerszer szebbekké és haszno-
sabbakká válnak, ha egyúttal a vallás szent tanait támogat-
ják, a sziv hitéletét és erényességét emelik ! Azért a vallá-
sos tanitó nem mulaszja el az Isten jó voltát, bölcseségét és 
igazságát kitüntetni akkor is, midőn a világi dolgokra vonat-
kozó jó és hasznos ismereteket tárgyalja! 

A vallásos tanítónak iskolájában minden öszhangzó, 
úgymint, szivének meggyőződése, szájának vallomása, éle-
tének példája, tanításának és nevelésének összes befolyása. 

A valláshoz hü katholikus tanitó tanítványaival együtt 
imádkozik, az Isten templomát velők együtt látogatja, a 
szentségekhez velők járul, tisztelettel beszél az egyházi 
elöljárókról, szeretettel az anyaszentegyházról, szent féle-
lemmel az Üdvözitő Jézusról. O maga vonzó például szolgál 
tanítványainak a testi s lelki tisztaságban, a szelídségben, 
szerénységben, mértékletességben és engedelmességben. 

Ily tanitó méltán hasonlítható a jó kertészhez, ki a 
gyenge plántákat a férgektől óvja, gondosan öntözgeti, irá-
nyitja, nyesegeti ; ő nem csak mesterök, ki őket a földi élatre 
szükséges dolgokban oktatja, hanem valóságos őrzőangya-
luk is, ki őket ideiglenesen és örökké boldogokká tenni 
törekszik ! 

Ily tanitót a gyermekek szeretnek, tisztelnek és öröm-
mel követnek; ily tanitóban a szülék örömmel szemlélik az 
Istentől hivatott nevelőt, ki velők a súlyos gondokat meg-
osztja, hiányaikat pótolja, szülötteiket boldogítja és igy az 
ö sorsukra is jótékony befolyást gyakorol ! 

Az ily tanitó az anyaszentegyháznak öröme, mert ma-
gasztos hivatásának részese, szent czéljainak előmozdítója, 
szép reményeinek ápolója. Az ily tanitó az országnak valódi 
kincse és az államnak jótevője ! 

Ily tanítónak értékét azonban a legtisztábban is-
merjük föl akkor, ha figyelmünket a vallástalan tanítóra 
fordítjuk. 

A vallástalan tanitó hitetlen is, erkölcstelen is ; mert a 
jó erkölcsnek alapját egyedül az Istenben való hit veti meg; 
azért a jó erkölcs hit nélkül meg nem állhat. A vallástalan 
tanitónak lelke sötét, szive a szent érzelmek előtt elzárt, s 
telve gyarlósággal. Ki a keresztény hitet nem ismeri s a ke-
resztény reményt nom táplálja, az a keresztény szeretetet 

sem gyakorolja ! a mit ő nem tisztel, az iránt tanítványai-
ban sem bir tiszteletet gerjeszteni ; a mit ő nem szeret, azt 
tanítványaival sem birja megszerettetni. 

E vallástalan tanitó, ha saját szive ösztönét szabadon 
követi, iskolájában a hitetlenséget terjeszti ; ha szive ösztö-
nét követnie nem szabad : akkor tetteti magát, vagy hallgat 
és nem szól, még akkor sem, midőn tanítványainak szive, 
lelke ezer kérdést intéz hozzá, és az ö javuk határozottan 
parancsolja, hogy szóljon, tanitson, lelkesítsen, vezéreljen ! 
0 mind ehhez nem ért, azért nem iskolába való ! 

Ha a tanitó nem vallástalan ugyan, hanem mégis más 
hiten van mint tanítványai : akkor a tanitó tanítványainak 
legszentebb érzelmeit nem osztja, nem is érti. A protestáns 
tanitó, önmaga hite szerint gondolkodik, érez és cselekszik-
Ha tehát saját meggyőződését szereti, akarva nem akarva 
szeretetének melegét terjeszteni törekszik ; mire nézve az 
iskolában ezer alkalmat és módot talál ! 

A vallásos meggyőződés igen is hasonlít a tüz melegé-
hez, s a nap fényéhez ; már pedig a tüz melegének lényege 
épen abban áll, hogy melegítsen; a fényé abban, hogy vilá-
gítson. 

E szerint kétségtelen dolog, hogy a tanítvány a tanító-
nak vallásos meggyőződésében többé kevesbbé rész >sül. Ha 
a tanitó és a tanítványok hite egy, akkor a tanitványok szi-
vében a vallásos meggyőződés és jellem rendszeresen fejlesz-
tetik és erősbül ; de ha a tanitó más hiten van, mint a tanit-
ványok: akkor ezek a vallásos meggyőződésre nézve zavarba 
jőnek, mely hitetlenségre,vallástalanságra vezet; és ez fölszá-
mithatlan károkat vonz maga után. 

A keresztény kath. hivek tehát nem lehetnek kétség-
ben az iránt, valljon kath. hitfelekezeti iskola mellett ma-
radjanak-e, vagy közös iskolákat állitsanak-e, melyekbe 
minden hitfelekezetü gyermekek összejárjanak, melyek tehát 
a rom. ker. kath. anyaszentegyház befolyása alól kivétetvén, 
nem volnának többé ennek hü leányai, melyek nem az anya-
szentegyház számára, hanem minden hitfelckezet számára 
nevelnék a gyermekeket. 

A törvény nekünk szabad választást engod, és mi ezért 
az országgyűlésnek hálával tartozunk, hogy vallásszabad-
ságunkat tisztelvén, oly törvényt alkotott, melyet megtart-
hatunk a nélkül, hogy vallásos meggyőződésünk kárt 
szenvedne ! 

De a törvény még is lehetségessé teszi a közös iskolá-
kat is, és én jól tudom, hogy oly emberek is találkoznak, 
kik közös iskolákat hasznosoknak, sőt szükségeseknek is 
festik ; s ha kérdezzük : miben helyezik ők ezen iskolák 
hasznosságát ? Ok azt szokták mondani, hogy a közös isko-
lák a hitfelekezeti ellentétet tomp;tván, az ország polgárai 
közt fönálló elválasztó falakat lerombolják, és igy az or-
szág polgárait, és a közö< hazának fiait közelebb hozzák 
egymáshoz ! 

Ok igy bőszéinek ; ámde az élet igen is világosan bi-
zonyítja, hogy ezen okoskodás hamis; mert kérdem, ha 
gyermekeitek szivében határozott vallásos meggyőződés 
nem fejlődik, mi foglalja el annak helyét ? nemde a hitet-
lenség? ámde a hitetlenség nem egyesit hanem szétválaszt; 
mert épen az üres lelkek vannak leginkább kitéve a babo-
nának, az álhitnek és tévedésnek; igy történik aztán, hogy 
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4 hitfelekezet helyett 400 keletkezik, melyek az erkölcsi vi-
lágban roppant zavart okoznak, a társadalmi rendet fölfor-
gatják, s az országot a legnagyobb szerencsétlenség örvénye 
felé sodorják ! 

Hamis elv soha sem hozhat állandó boldogságot; kü-
lönben is a vallásos meggyőződést semmiféle földi haszonért 
áruba bocsátani nein szabad ! 

Az Ur Jézus határozottan tanitá, hogy az emberek egy-
más közt testvérek, meit egy atyjok van, ki mennyekben 
lakik kiről ő azt mondá : „Lélek az Isten, és azoknak, kik 
őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniok." János 
4. 0 ezen igazságot hirdetvén, határozottan szakitott a zsi-
dósággal és pogánysággal és saját országot alapitott e föl-
dön, melybe minden embert meghívott, de melyről Nicode-
mushoz szólván, határozottan mondá: „Bizony bizony mon-
dom neked, ha ki újonnan nem születik vizböl és Szentlé-
lekből, nem mehet be az Isten országába." János 3. Azért 
az apostoloknak is megparancsolá : „Elmenvén, úgymond, 
tanítsatok minden nemzetet, megkeresztelvén őket az Atyá-
nak, Fiúnak és Szentléleknek nevében." Máté 28. Tanítvá-
nyait pedig imádkozni tanítván, igy szólott hozzájok : „Ti 
tehát igy imádkozzatok : Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, 
szenteltessék a te*'neved, jöjjön te országod !" Máté 6. Ez 
az élő Istennek anyaszentegyháza, melyről szent Pál mondja, 
hogy „az igazság oszlopa és erőssége." 1. Timóth. 3. Midőn 
mi az ur Jézus parancsát követvén, az Isten országának 
terjedéseért imádkozunk: óhajtva óhajtjuk, hogy ember-
társaink, kik az anyaszentegyházon kivül állanak, vétesse-
nek föl abba, hogy legyen egy akol és egy pásztor ; midőn 
pedig ezt óhajtjuk : valóban embertársaink ideiglenes és örök 
boldogságát óhajtjuk, tudván, hogy az ur Jézus, midőn or-
szágát e földön megalapitá, ugyan ebben alkotta meg az 
igaz tanításnak birodalmát, ebben nyitá meg a szentségek 
forrásait, ehhez köté szeretetének zálogát és a valódi bol-
dogságnak igéretit ! 

Ha vannak, kik ezen országba soha sem tértok be ; ha 
vannak, kik ez országból kitértek; azt mi mélyen sajnáljuk, 
óhajtván sz. Pállal, hogy hozzánk hasonlókká váljanak ; de 
ha őket példánk és tanításunk által az anyaszentegyház ke-
belébe be nem vonhatjuk, mi az ő kedvökért az anyaszent-
egyház iránt hűtlenekké nem lehetünk ; mert számot tud-
ván adni hitünkről, érezzük, hogy e hitben élni és halni nem 
csak kötelességünk, hanem szent és sérthetetlen jogunk is 
van, melytől bennünket senki sem foszthat ki. 

E sérthetetlen jog köréhez a gyermeknevelés is tarto-
zik, melyet vallásunk szent elvei szerint vezetni tartozunk, 
vezetni akarunk, meg levén győződve, hogy épen ez által 
alapítjuk meg nem csak gyermekeink boldogságát, hanem 
az ország és társadalom jólétét is. 

Jogunk és kötelességünk érzetébon katholikus iskolá-
inkat meg akarjuk, s meg is fogjuk védelmezni, nem sajnál-
ván sem a fáradságot, sem a költséget, melyek ugy sem ka-
matoznak sehol jobban, mint ha a nevelés és oktatás fensé-
ges czéljaira fordítjuk ! 

Ki tartozik az iskolai költségeket viselni ? E pontra 
nézve a X X X V I I I . törvényczikk 35. §-a igy szól: „A köz-
ségi népiskolák terheit első rendben a község viseli, mely e 

czélra minden kobelbeli vagy hozzátartozó polgárra és bir-
tokosra külön adót vethet ki." 

Ez adó azonban az állami egyenes adóknak 5%-át 
nem haladhatja meg. 

Ezen törvény közvetlenül szintén a községi közös is-
kolákról szól, de közvetve a hitfolekezeti iskolákra is vonat-
kozik, mert a 11. §. világosan kimondja, hogy a hitfeleke-
zetek mindazon községekben, hol hiveik laknak, saját ere-
jükből tarthatnak fenn, és állíthatnak föl nyilvános népok-
tatási tanintézeteket ; az ily intézetek felállítására és fön-
tartására hiveik annyi hozzájárulását a saját képviseletük 
által meghatározandó módon és arányban, a mint eddig 
szokásban volt, ezentúl is igénybe vohetik. 

A 36. §. pedig ide vonatkozólag mondja: „Azon köz-
ségi tagok és birtokosok, kik a jelen törvényben kijelelt kel-
lékeknek megfelelő hitfelekezeti iskolát tartanak fenn, csak 
annyiban köteleztetnek a községi iskola fentartásához járulni, 
a mennyiben azon összeg, a melylyel saját hitfelokezoti isko-
lájok fentartásához járulnak, egyenes adóik öt százalékát 
nem meriti ki." 

E szakaszból világosan kitűnik, hogy az egyházköz-
ségek saját hitfelekezeti iskoláikat; fentartják 1-ör azon ala-
pítványokból, a melyek netalán az iskola számára tétettek 
és máig fennállanak. 2-or Ha ezek a szükségeknek nem fe-
lelnének meg, az egyes polgárokra kivetendő iskola-adó 
által, mely az egyenes adónak 5%-át meg nem haladhatja. 
3-or Ha az igy begyült összeg sem fedezné a költségeket, 
akkor a kath. községek az országos kath. iskolai alap segé-
lyét vehetik igénybe. 

A mit a hitfelekezeti iskolának fenntartására fordítunk, 
azt nekünk a törvény betudja azon esetre is, ha a hitfeleke-
zeti iskolán kivül más községi iskola állíttatnék föl, mely 
semmi hitfelekezethez sem tartozik kizárólag, hanem közös 
iskolául szolgál. Ily esetről a 44. §. igy szól: 

„Oly községben, a hol a törvény kellékeinek megfelelő 
tanintézettel biró egyház vagy egyházak hivein kivül más 
hitfelekezethez tartozó legalább 30 tankötele 4 gyermek is 
van, a kiknek szülői a fenálló felekezeti iskolákat használni 
nem akarják : köteles a község közös népiskolát állítani. 

Az ilyen községi iskola költségei mindenekelőtt a köz-
ség azon közös vagyona jövedelmeiből fedozendök, a melyek 
iskolai czélokra rendelvék, és pedig oly arányban, a minő 
arányban áll a községi iskolába járó gyermekek száma a fe-
lekezeti iskola vagy iskolák növendékeiéhez. Azon községi 
lakosok és birtokosok, kik a jelen törvényben kijelelt kellé-
keknek megfelelő hitfelekezeti népiskolát tartanak fenn, csak 
annyiban köteleztetnek az ekkép alkotott községi iskola 
fenntartásához községi adóval járulni, a mennyiben azon 
összeg, a melylyel saját felekezeti iskolájok fenntartásához 
pénzben vagy terményekban járulnak, nem meriti ki egye-
nes adójok öt százalékát. 

Ezekből megérthetitek kedves híveim, hogy a közöny 
ideje lejárt, hogy, ha katholikus iskoláinkat saját magunk 
vigasztalására és a gyermekek ideiglenes és örök boldog-
ságára fenntartani akarjuk: akkor azokat a törvényben 
kijelelt kellékeknek megfelelőleg rondezni s ellátni is tar-
tozunk. 

A költséget kiméini ily viszonyok közt anuyi volna, 
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mint veszélyes játékot űzni, melynek vége az volna, hogy 
elveszthetnök szent tulajdonunkat a nélkül, hogy a költsé-
gektől szabadulnánk, melyeket a közös iskolára keilend for-
dítanunk, midőn saját, tisztán katholikus iskolára fordítani 
nem akartuk ! 

A hitfelekezeti népiskolák közvetlenül az egyházköz-
ségi tanács hatósága alatt állanak, mely egyúttal a templomi 
és iskolai vagyonra is fölügyel. 

Az egyházközségi tanácsok megválasztása halasztást 
nem tür, kell tehát, hogy minél előbb végrehajtassák ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
LYON. Az „Echo de Fourviére" névjegyzékét hozza 

azon lyoni intézeteknek és vallásos egyleteknek, melyeknek 
elüljárói a szent atyánál jubileuma alkalmával küldöttsé-
gileg tisztelkedtek s ezek részéről föliratot s gazdag aján-
dékokat nyújtottak át. Ezen intézetek és egyletek sorozata 
egymaga is elevenen föltünteti az ottani katholikus hitéletet 
és tevékenységet, s megérdemli, hogy azt közöljük : 

1. Comité de Saint-Pierre ; melynek czélja a sz. szék 
védelmezése, pénzgyüjtés és katonaszállitás által. 

2. Association lyonnaise des anciens militaires de 
l'armée pontificale. A pápai sereg régibb katonáinak tár-
sulata. 

3. Oeuvre du denier du Saint-Pierre. Par annuités de 
1 franc. Péterfillér-társulat, mely évenkint legalább 1 frank-
kal adakozókból áll. 

4. A hitterjesztö társulat, mely tudvalevőleg Lyonban 
birja központját. 

5. Confrérie en l'honneur des saints Martyrs de Lyon. 
Valamennyi itteni társulatok legrégibbje. 

6. Société des Hospitaliers ; melynek tagjai vasárna-
ponkint testi s lelki irgalmasság cselekedetei gyakorlatát 
tűzték ki az elaggottak, betegek és foglyok körül, s azok-
nál éjenkint virasztanak is. 

7. Commission de Fourviére; mely a Fourviére domb-
nak (egy régi, most ujolag helyreállított bucsuhelynek) gon-
dozását, karbantartását, az uj szentegyház építkezési mun-
kálatait eszközli. 

8. Oeuvre de l'Adoration nocturne. u Férfiegylet az ol-
tári szentség éji imádására. 

9. Nőegylet ugyanazon czélra. 
10. Oeuvre de la Propagation de bons livres. Jó köny-

veket terjesztő társulat. 
11. Oeuvre de l'Union catholique; mely egy havi fo-

lyóiratnak 100,000 példánybani kiadatását eszközli. 
12. A keresztény anyák főtársulata. Szegényebb tár-

sulati tagok segélyzésével és apró gyermekek nevelésével 
foglalkozik. 

13. Congrégation des Enfants de Marie. Két osztály-
lyal : asszonyok és hajadonok számára. 

14. Congrégation de jeunes ouvrières, — fourviéri 
Miasszonyunk védelme alatt. 

15. Congrégation de veuves ouvrières, szent Monica 
védelme alatt. Mind a kettő egyszersmind a szükséget szen-
vedő társulati tagok segélyzését is gyakorolja. 

16. Oeuvre de Saint François Regis. A szegényebb 
sorsuak kiházasitásával foglalkozik. 

17. Oeuvre du Saint-Enfant-Jésus. Szegény iskolás 
gyermekek segélyzésére. 

18. Oeuvre des S. Martin. Szegény családok látoga-
tására azok saját lakaikban. 

19. Oeuvre des Dames du Calvaire. Asszonyok és öz-
vegyek társulata, mely a legundoritóbb betegségekben szen-
vedő nők ápolására egyesült. 

20. Oeuvre des Messieurs. Szegény gyermekek ellá-
tására. 

21. Oeuvre de Saint-Bonaventure. Szegény sorsú bete-
geknek élelmi szerekkeli ellátására. 

22. Oeuvre de S. Michel. Intézet, mely fiatal nők meg-
mentésével és javitásával foglalkozik. 

23. Le rosaire perpétuel. 
24. Refuge de s. Joseph. Mentő s javitóház fiuk szá-

mára. 
25. Oeuvre du Patronage des jeunes filles. Fiatal leá-

nyokra fölügyelő s azokat segélyző egylet. Menhelylyel 
olyanok számára, kik rendetlen életükkel felhagyni akar-
nak vagy csábításoknak vannak kitéve. 

26. Oeuvre des pauvres malades. Szegény gyermeke-
ket látogatók társulata. 

27. Gyógyithatlan némberek intézete. 
28. Oeuvre de Saint-Elisabeth. Fiatal, testileg nyo-

morék leányok fölvételére s ellátására berendezett házzal. 
29. Oeuvre de Saint-Jean de Dieu. Egylet, mely agg-

astyánok, ifjak és betegek vallási oktatásával foglalkozik. 
30. Siketnémák intézete. 
31. Créchek és kisded-óvodák. 
32. Cité de l'Enfant-Jésus. Ingyenes lakások elaggott 

férfiak és nők számára, kik közösen élnek. 
33. Oeuvre de Saint-Léonard. Menedékhely javulni 

kész szabadon bocsátott rabok számára. 
34. Oeuvre des Eglises pauvres, mely szegény egyhá-

zak számára dolgoz s azokas a szükséges szentegyházi ru-
hákkal és szerekkel ingyen ellátja. 

35. Oeuvre apostolique, — az evangeliumi szent asz-
szonyok védnöksége alatt, mely szintazt a missioi egyházak-
nak számára eszközli. 

36. Oeuvre de Saint-Isidore. Árva gyermekeket mezei 
gazdászatra oktató és elszerző intézet. 

37. Oeuvre des jeunes économes. Az előbbihez hasonló, 
mely árva leányokat házi szolgálatra s városi munkás-
nőkké képez. 

38. Oeuvre de la maternité ; szegény gyermekágyas 
nők és azok ujonszülöttjei számára a szükségesekről gon-
doskodó egylet. 

39. Oeuvre de travail de Marie ; szegény asszonyoknak 
munkát kereső egylet. 

40. La corbeille de Marie. Jótékony nőegylet, mely-
nek czélju műveltebb, elébb gazdag, de elszegényedett csa-
ládokat segélyezni s melyek iránt a lehető leggyöngédebben 
kell közeledni, nehogy anyagi helyzetök nyomasztó voltát 
még fájdalmasban érezzék. 

41. La Garde d'honneur de Notre-Dame de Fourviére. 



Nőegylet a fourviéri házban nevelt katona-árvaleányok se-
gélyzésére. , 

42. Oeuvre des écoles militaires d'Ainay. Katonák és 
katonagyermekek számára fölállított iskolák föntartásáról 
gondoskodók. 

43. Oeuvre de Saint-Maurice; kis katonaleányokat 
tápláló s nevelő egylet. 

44. Oeuvre de Saint-Louis de Gonzague. Előkelő gaz-
dag fiatal leányok egylete, szegény leányok védelmére és 
elszerzésére. 

45. Oeuvre de la Marmite. Természetbeni segélyzésül 
szegény elaggottak számára. 

46. Oeuvre des Fourneaux économiques. Szegények-
nek olcsó áron élelmi szereket kiszolgáltató intézetek. 

47. Oeuvre des jeunes libérés. Szabadon bocsátott ifjú 
fegyenczeket fölügyelő s azokat elhelyező egylet. 

48. Oeuvre de Notre-Dame-Auxiliatrice. A tisztító 
helyen levő lelkekért imádkozó egylet, mely egyszersmind 
elhagyott öregebb szolgálók és munkásnők segélyzésével is 
foglalkozik. 

49. Oeuvre de Saint-Blandine. Szolgálatnélküli cse-
lédek védelmére, kiket, mig helyre kerülnek, födél alá fo-
gad, elhelyez, fölöttük fölügyel s betegségben ápol. Megfe-
lelő helyiségekkel. 

50. Oeuvre des Charlottes. Betegek és kórházak tisz-
tántartásával s ruhákkali ellátásával foglalkozó egylet. 

51. Oeuvre de Sainte-Cathérine de Sienne. Elaggott 
munkaképtelen cselédek ellátása- s ápolására fönálló intézet. 

52. Árvaház lányok számára sz. József védnöksége 
alatt. 

53. Infirmerie de Saint-François de Sales. 
54. Infirmerie de Saint-Martin. Mindkettő kórház ki-

váltkép egyleti betegek számára. 
55. Oeuvre des Allemands. Német missiok föntartá-

sára, német gyermekek oktatása s nevelésére, s elszegénye-
dett németek segélyzésére stb. 

56. Oeuvres des Missions africaines. Az afrikai mis-
siok számára fönálló lyoni seminarium segélyzésére. 

57. Oeuvre des convalescentes, mely a kórodákból 
kibocsátott fiatal lányokat ideiglenesen befogadja külön 
házzal. 

58. Oeuvre de Notre-Dame de Compassion. Bűnbánó 
fiatal nők számára fönálló intézet. 

59. Oeuvre pour les ames du purgatoire. 
60. Oeuvre du manteau de Saint-Martin. A kórházak-

ból kibocsátottakat ruhával ellátó egylet. 
61. Oeuvre des garçons incurables. Gyógyithatlan 

ifjak számára való intézet. 
62. Oeuvres des Veilleuses. Betegeknél ingyen virasz-

tók társulata. 
63. Oeuvre des Blanchisseuses. Vallásos jótékony se-

gélyegylet mosónék számára, előkelő gazdagabb nők köz-
reműködésével. 

64. Congregation du Saint-Coeur-de-Marie. Vallásos 
segélyző egylet czipésznök számára. 

Ezen egyletek és intézetek a város minden részeiben 
elterjednek és mindegyikök több száz sőt több ezer tagot is 
-számit. Névaláírásaik 62 ivet töltenek be. Az egyéb itt meg 

nem említett többi egyletek albuma aláírásai pedig 23 ivet. 
Ezen itt fel nem sorolt egyéb egyletek körülbelül szint oly 
számmal lehetnek. Igy például minden plébánia kebelében 
van legalább egy Vincze-egyleti oonferentia, egy pár jóté-
kony és iskolákat fentartó vagy segélyző egylet, melynek 
tagjai önkénytes adakozással járulnak a kitűzött czélokhoz. 
Ha mindezekhez még hozzáadjuk Lyon 93_szerzetes házait 
és társulatait, a vallásos s jótékony intézetek és egyletek 
száma e városban valóban megható. 

E jegyzék az egyház társadalmi tevékenységét eleven 
képben tünteti elénk, ezen, Europa egyik legiparüzőbb nagy 
városában. Láthatjuk belőle, hogy az ez időszerinti vallásos 
társulás a gyakorlati életet tartja szem előtt és nemzetgazdá-
szati fontossággal bir. Nincs szükség, életmód, nincs testi 
lelki baj, mely ki volna feledve. Mindannyi számára létezik 
egy-egy egylet, egy-egy intézet. Nem tévedünk ha kimond-
juk, hogy ezen az egyházból kihajtó jótékony vallásos egy-
letek és intézetek által sokkal sikeresben orvosoltatnak és 
hárittatnak el a társadalmi és gazdászati bajok, mint bármily 
drága állami hivatalok utján. — Jó lesz ha ezt megfigyelik 
mind azon rövidlátók, kik az egyház társadalmi hatalmát 
és jelentőségét félreismerik s azt vélik, hogy a szentatyá-
nak nyújtott fillérek csökkentik az itthoni jótékonyságot. 
Ellenkezőleg ép egyik a másikat feltételezi. Mióta a péter-
fillérek ismét szokásba jöttek : itthon is nagyobb lendületet 
vett az egyházi társadalmi jótékonyság szelleme. 

ÉJSZAK-AMERIKA. A „Minerve de Montréal" 
Blanchet Oregon-vidéki missionárius levelét hozza, melyből 
láthatni mennyi jót eszközöl a keresztény szeretet e vidé-
ken, melyen az önzés oly mélyen begyökerezett s hol az 
anyagi haszon és nyerekedés a lélek ügyeit egészen háttérbe 
szorítja. 

Blanchet elmondja levelében, hogy Jacksonvilleben, 
hol ő lelkipászkodik, a himlőbetegség kitörvén a protestáns 
lelkészek mind elmenekültek elhagyva templomaikat és 
nyájukat ; s másrészről a szülők gyermekeiket ezek pedig 
viszont szüleiket kerülvén : egyedül a missionariusok és a 
bátorlelkü Jézus-Mária nénék maradtak helyben a betegeket 
ápolni s a megrémült lakosságnak lelki vigasztalásáról gon-
doskodni. A protestánsok, a mily ellenséges indulattal visel-
tettek irántunk eddig, szintoly rokonszenves csodálkozással 
fordultak felénk ezóta s magasztalják a nénék hős áldozat-
készségét, sőt a sajtó utján is hiresztelvén, miszerint oly 
vallás, mely ennyi önmegtagadást és emberszeretetet tud 
önteni hivei sziveibe, sokkal magasabban áll, semhogy azt 
az aprólékos mocskolódások elhomályosíthatnák. 

Vigasztalólag hat keblünkre a közcsapás napjaiban 
az önfeláldozás oly hős példájára tekinthetnünk, a milyet e 
derék nénék előttünk frltüntetnek. A ragály minden viszo-
nyokat megingat. A legközelebbi s legkedvesb rokonok 
ijedve hagyják el betegjoiket, kiket az megragadott. Az 
emberiségben sok önzés lappang; s ez soha sem tűnt ki vi-
lágosban, mint mióta itt nálunk e vész dühöng. S azért a 
buzgóság és emberszeretet, melyet e hőslelkü nők tanusita-
nak, midőn bár sokan közölök előkelő családokból származ-
nak, e rettenetos ragály közepett a legundokabb betegeket oly 
szeretetteljesen ápolják : csak annál nagyobb bámulatra ragad. 
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VEGYESEK-
— Ő es. k. ap. Fölsége P a n k o v i c s István munkácsi 

•g.-k. püspöknek, az egyházi téren s a közügyek körül szer-
zett kiváló érdemei elismeréseül a sz. Istvánrend közép ke-
resztjét dijmentesen méltóztatott legkegyelmesebben ado-
mányozni. 

— A fm. herczegprimás a brezovai kath. plebania 
gazdasági épületeinek kijavítására 150 frtot kegyeskedett 
ajándékozni. 

— Ismételve kérjük barátinkat, hagyjanak ki ben-
nünket az autonomiai választásnál való minden combina-
tioból. Csatlakozzanak másokhoz legjobb belátásuk szerint 
és ajándékozzanak meg practicus egyént bizalmukkal ; ne 
vezéreltessenek rokonszenv, hanem elv és az ügy által ; erre 
nézve pedig mások bizony jobb szolgálatot tehetnek. 

— Menabrea az uj minisztériumot ugy mutatta be, 
hogy az a „vigore, ordine, legalitá, pace, économie" minisz-
tériuma; ha ezen szavak első betűje vétetik, e szó kerül ki 
belőlök : v o l p e (róka). Jellemző találkozás ! (U. C.) 

— A „cereuioniere pontificio" szerint a conciliumra 
megjelenő érsekek és püspökök a következő öltönyöket kö-
teleznek magokkal hozni : a) vestes praelatitias ea forma, 
quae praescripta est in caeremoniali romano pro antistitibus ; 
et biretum nigrum ; b) cappam ; c) amictum et tria plu-
vialia ; unum coloris albi, alterum coloris rubri ; tertium 
violacei quae tarnen non sint auro vel argento illita aut acu 
picta; d) mitram ex lino coloris albi. (U. C.) 

— A würtenbergi királyság prot. igehirdetői gyűlést 
tartottak, melyet a király is megtisztelt jelenlétével. A gyű-
lés számba vette az orthodoxokat, kik tudnillik még a meg-
váltást hiszik, és csak 70,000 találkozott az 1.220,199 pro-
testáns közt! De ez a szám is biztos-e? 

— Midőn Saldanha portugali követ, 80 éves aggastyán, 
a szentatyától elbúcsúzott, áldásában részesülvén mondá ő 
szentségének : Ki tudja, lesz-e még szerencsém látni szent-
ségedet valaha ? A szentatya nyájasan mosolyogván vála-
szolá: Ha e földön nem látnánk többé egymást, ott van még 
a paradicsom, készüljön ön oda ; igen jó helyet foglalhat 
majd el ott, ha ön azon állásban, melyre megyen, buzgalom-
mal fogja kezelni az egyház ügyeit. A követ Ígérte a szent-
atyának, miszerint mindent elkövetend, hogy Portugáliát 
elvonja a szabadkőmivesség befolyása alól. 

— Midőn Manning érsek fölkéretett, engedné meg, 
hogy a még börtönben levő feniek kiszabadítása végett be-
adandó folyamodvány a székes egyházban tétetnék ki alá-
írásul, az érsek ezt nem engedé meg mondván : A kath. 
egyház minden nemzetek egyháza és mint ilyen nem keve-
redhetik nemzetiségi kérdésbe. A katholikus templomok 
csak vallási czélokra léteznek és azért a petitio másutt 
teendő közzé. 

— Dubowka helységben, a kievi kerületben, egy pa-
rasztra házasságtörés bizonyulván be, bűntársával együtt 
börtönbe vettetett, másnap pedig a helység két hosszú utczá-
ján vezettetett keresztül, és minden száz lépésre egyszer 
egyik, ismét a másik kapott korbács- és vesszőütéseket a 
falusi zene hangjai mellett ! 

— A sz. Adalbertről nevezett nyugdijalap Esztergom-
ban oly örvendetes helyzetbe jött, hogy ő herczegsége a káp-

talan beleegyezésével a praebendák számát 9-re emelhette 
500 frtnyi nyugdíjjal. Az első praebenda, mellyel 800 frt van 
összekötve, most Fischer Györgynek jutott. 

— A chinaiak Californiában is emeltek Buddha-tem-
plomot, mely nagyságra vetekedik a pekingi- vagy schan-
gaival. A bemenet minden chinainak, még a megvetett ku-
linak is szabad. A nagyszerű előcsarnokból a szentélybe 
juthatni, hol az oltár melletti asztalon égő gyertyák és há-
rom érczedény van elhelyezve sárkány-alakokkal, melyek-
nek szájából folytonosan ömlik ki a tömjén-illat. A másik 
asztalon sertéshús, kecske, főtt tyúk és különféle sütemény 
szemlélhető. Maga az oltár igen szép faragványokkal ékes-
kedik, gazdagon van aranyozva és igen kiáltó színekkel 
festve. Rajta Ching-Talnak, egy chinai mythologicus hősnek, 
életnagyságú ülő szobra látható ; ruhája el van árasztva 
drágakövekkel ; lámpák, gazdag szőnyegek láthatók minde-
nütt ; az egész diszitmény Chinából hozatott. 

Pályázat . A s z e n t I s t v á n-t á r s u 1 a t által 1870-
re kitűzött történeti jutalomtétel : Kívántatik Magyarország 
története a magyar nemzet eredetétől a jelen korig, mely a 
fontosb eseményeket időrend szerint és koronkint az állam-
életet, az ország institutioit, a jogállapotot és az összes mi-
veltségi viszonyokat is okadatolva, népszerű modorban és 
rövid, az előadott eseményekből folyó tanulságokkal kísérve 
adja elő s mely a történelemből merített érvekkel a katholi-
cismus érdemeit méltányolva, ekkép a kath. szellem ébresz-
tésére s szilárdítására is irányuljon. Az adatoknak részle-
tesen kijelölt kútfőkre alapítása a mü előnyére szolgáland. 

Megkívántatik egyszersmind, hogy a munka oly töké-
letes tárgymutatóval legyen ellátva, mely a jbenne foglalt 
eseményeket, institutiokat és a szereplő egyéniségeket vilá-
gosan áttekinthető betűrendben föltüntesse s mindazon he-
lyeket, melyeken előfordulnak, könnyen megtalálhatóvá 
tegye. 

A körülbelül 30 nyomtatott ivre tervezett munkának 
d i j a 300. d a r a b a r a n y b a n állapíttatott meg, mely 
tiszteletdíj csak az á l t a l á n o s b e c s c s e l biró miinek 
fog odaitéltetni 

A pályamunka beküldésének változhatlan határnapja 
1870-ki deezember 31-ike, ameddig azt tisztán és idegen 
kézzel irva, lapozva s irójok nevét rejtő, lepecsételt levélre 
hivatkozó jeligével ellátva, átveszi a társulat igazgatósága 
(Lipótutcza 11. sz.) A jutalmazott munka a társulat tulaj-
dona marad. A jutalomtól elesett kéziratpéldányok szer-
zőiknek nem fognak visszaadatni, hanem a társulat levél-
tárában tétetnek le. A jutalmat nyerőnek a pályadijon kivül 
a kinyomatandó munkából 20 tiszteletpéldány fog adatni. 

Kelt a szent Istvántársulat 1869. május 25-én tartott 
választmányi üléséből. 

A s z e n t I s t v á n t á r s u l a t 
igazgatósága. 

Kegyes adakozás. 
Az oltáregyletnek nsgs J ó n á s József pécsi ó'rkanonok ur 10 frt. 

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

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) sKoesi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, junius 5-én. 44. I. Félév. 1869. 

TARTALOM : A forradalomnak eredete és haladása 
a kath. országokban. — Egyház és állam. — Egyházi tu-

Vegyesek. dósitás. — Irodalom. 

Â forradalomnak eredete és haladása 
a kath. országokban. 

Az embernek föllázadása az Isten által alapi-
tott rend, vagyis a természeti és természetfölötti 
rendnek egysége, és annak ez alá való helyezése 
ellen, a teremtés óta fönáll; de a tulajdonképeni ér-
telemben vett forradalom a keresztény vagy inkább 
a katholikus népeknél szülemlett meg, mondja a 
szellemdus Maumigny. — Lássuk. 

A pogány népek nem ismerik Istent. A fölsza-
badító igazság gyámolyitásátol megfosztva csalók 
igája alatt nyögnek, kik eltántoritják, félrevezetik 
őket mint szokták a zsarnokok, kik uralkodnak fö-
löttük ; mig ellenben a katholikus nemzeteknél nem 
hiányzik semmi világosság, semmi szabadság, semmi 
isteni támasz. A jelen időkben ők tudva, készakarva 
mintegy rendszeresen ellökik maguktól Istennek 
törvényeit és küldöttjeit. Félreteszik az evangéliumot 
az Isten igéje elleni gyűlöletből; elvetik a legitim 
hatalmat, egyházit szintúgy mint a polgárit, éppen 
azért, mivel legitimek vagyis mivel Isten nevében és 
tekintélye által kormányoznak ; elvetik különösen 
akkor, midőn az emberi joghoz az isteni is füzetik; 
mert semmi ellenvetést sem tesznek, ha a legitim 
királyok, például az olasz király, megtagadják az 
isteni jogot, elválván az egyháztól. 

Napjainkban Krisztus a pápakirálynak, a kath. 
fejedelmeknek és uralkodóházaknak is mondhatná, 
mit apostolainak mondott : Gyűlöletesek lesztek 
minden népeknél az én nevem miatt. 

Ez pedig azért, mivel ők fölkentjei az Urnák, 
mint az irás mondja, és a pápakirály az ő élő kép-
mása; ezért üldöztetnek, száműzetnek és ölettetnek 
meg. Isten mindannyinak, de különösen helytartójá-
hoz szólhatna ugy, mint szólt Sámuelhez: Nem te 
vagy, a kit elvetnek, hanem én, hogy ne uralkodjam 
többé fölöttük. 

Az isteni jognak gyülöltetése tulajdonképen a 
forradalom;- miről, hogy annál kevésbbé kételked-
hessék a világ,, megengedte, miszerint 16. Lajos, 
10. Károly, a parmai herczegnő és 2. Ferencz annak 
áldozatjául essék; sőt, hogy a Gondviselés e tünte-
tése teljes legyen, elnézi, hogy a forradalom IX. 
Pius ellen is intézhesse csapásait, kiben egyesülnek 
a szenteknek, királyoknak és atyáknak legszebb 
erényei : a hit és áhitat ; a bátorság és jóság ; ékes-
szólás és a művészetnek szeretete ; a tekintet varázsa, 
a hangnak vonzó kelleme, szóval mindaz, mi meg-
nyeri az emberek szemeit és szivét. Ámde IX. Pius 
kitünőleg isteni jog szerinti király, ő helytartója 
-Krisztus Jézusnak, legitim örököse a legrégibb 
dynastiának Európában, és ime éppen ez legmegbo-
csáthatlanabb bűne ! Erényei ezt még fokozzák is, 
mi^el ezek hatalmas gátul szolgálnak az uj jog győ-
zelmének teljes kivivásában, biztositásában, mely a 
nemzeteket minden nemzeti vallás elvetésére sürgeti; 
a vélemény szeszélyeit a nyilvános joggá, a ravasz-
ság vagy erőszak által bevégzett tényeket köznem-
zeti joggá akarná emelni és igy bennünket a pogá-
nyoknál alábbvalókká tenni. 

„A népek, melyek nem ismerék az igaz Istent, 
mondja Bossuet, el nem mulaszták törvényeiket az 
istenség oraculuma által megerősiteni, ez által is 
meg akarván alapitani az igazságot és tekintélyt 
vagyis a nyugalmat és békét a legsérthetlenebb 
eszközök által, melyek emberek közt érvényesíttet-
hetnek. 

„Ez által azt igényelték, hogy törvényeik és 
hatóságaik fensőbb és szent tárgyaknak tartassanak. 
Es maga az Isten sem tartá fölsége alantinak meg-
büntetni azon népek vallástalanságát, melyek az álta-
lok szenteknek tartott templomokat profánálták, s 
megvetették a vallást, melyet igaznak hittek, mint-
hogy ő mindenkit lelkiismerete szerint itél meg. 

„Ha valaki kérdezné, valljon mit kell tartani 
oly államról, hol a főtekintély minden vallás nélkül 
alapittatott meg ? azonnal föltűnik, hogy ily chimae-
ricus kérdésre felelni sem méltó, mivel ily államok 
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soha sem léteztek. Oly népek, melyeknél nem volt 
vagy niacs religio, tulajdonképen nem is élnek ál-
lami életet, nálok nincs semmi subordinatio, ők tel-
jesen vadak," (Politique tirée de l'Ecriture Sainte, 
1. VIL 3.) 

Daczára lángelméjének Bossuet nem látta előre 
a divatos uj jogot; és még kevesbbé azt, hogy annak 
első magvait éppen ő hinti el a „Declaration du 
clergé" négy czikkelye által. 

Mindazáltal sem 14. Lajos, sem Bossuet nem 
akarta a 89-i évet, mely lerontotta a gallicán egy-
házat és a legkeresztényiebb monarchiát; valamint 
a girondisták sem akarták a 93-kat, melynek áldo-
zatjaivá lőnek. Ámde a megtorlási törvény büntető 
codexe az isteni igazságnak, és a lázadás mindig lá-
zadás által büntettetik meg. Napjainkban erre nézve 
igen bő tapasztalattal birunk ; használjuk azt föl a 
forradalom első csirájának kimutatására, mi majd-
nem jobban érdekelhet bennünket, mint tulcsapon-
gásai. Ha a kárhozatos fát csak megtisztítjuk, ujabb, 
erősebb ágakat fog hajtani és még termékenyebb 
lesz, szükséges azt gyökerestől kiirtani. Semmit sem 
tettünk, ha a forradalom alapelvét nem irtjuk ki, 
összefűzvén ismét a földi rendet a szellemivel, melyet 
m forradalom elválasztott egymástól. A katholicismus 
egészen e két rend egységén alapszik, mely egység 
a megtestesülésnek a gyümölcse ; a forradalom pe-
dig egészen e kettőnek elválasztásán nyugszik, mely 
a bűnbeesésnek és az uj jognak az eredménye. 

Ezen elválasztás magva a cartesianismus- és 
gallicanismusban rejlik. A hitetlenség egyik pilla-
natában a 17. század fogamzá a forradalmat, melyet 
a 18-ik azután meg is szült. A restauratio semmit 
sem ért, mert általa nem lehetett visszatérni az ancien 
régim-hez. Megeléglette, hogy a voltairianus bölcsé-
szeinek a cartesianismust, a „Declaration des droits 
de l'homme"-nak a „Declaration du clergé"-t tette 
ellenébe, és a népsouverainitásnak egyedül a dyna-
sticai törvényszerűséget; ez pedig annyit tesz, mint 
a seb meggyógyitása végett magát a seb csiráját 
még jobban ápolni. Innen kell származtatni gyors 
kifejlődését a bajnak, melyről azt hitték, hogy mind-
örökre meg van orvosolva. 

Hogy a gyógyulás komoly, tartós legyen, vissza 
kell térni az isteni joghoz, vagyis a katholicismus-
lioz. Mindenek előtt Isten országát kell keresni és 
annak igazságát, melyet a zaklatásokban kifáradt 
népek az egyházban fognak föltalálni, mely Isten-
nek országa. Ebbe kell menni és pedig nem csak 
mint egyszerű hivőnek, hanem mint polgároknak, 

testületileg egész nemzeteknek, újra kikiáltván, job-
ban még szivvel mint lélekkel, a katholicismust ál-
lamvallás gyanánt. Ez az egyedüli fék, mely még 
föltartóztathatja a forradalom diadalszekereit a me-
redélyen, mely Európát a halál örvényébe viszi. 

A világ kezdetétől, de még inkább Abraham 
hívásától előképezett, megjövendölt és megigért or-
szága Istennek a megtestesülés által nyert va óságot. 
Immanuel eljötte előtt Isten mintegy nem volt még 
velünk; de azóta az ő országa napról napra jobban 
alakult; azonban itt alant még mindig a tér és idő 
igényei által van elfátyolozva, teljes tökélyét csak 
a jövő életben érendi el. 

Isten az Isten-embert küldötte nevében ural-
kodni, de Krisztus is mennybe ment és apostolait 
küldé, mint ő volt küldve az atyától. Ezek az ő ne-
vében kormányoznak, azonban ő is velők van a 
világ végéig. Isten tehát Krisztussal van. Krisztus 
pedig az egyházzal, a ki az egyházat hallgatja, ekkép 
Istenre hallgat, és ki megveti az egyházat, Istent 
veti meg; mindaz, mit az egyház megköt vagy föl-
old a földön, meg van kötve vagy föloldva menny-
ben is. 

Igy Isten: maga kormányozza az egész egyhá-
zat, melynek ő kútforrása és czélja is egyszersmind. 
De a hierarchia az, mely által az emberek előtt ural-
mát, országát nyilvánítja. Minden tőle származik s 
hozzá tér vissza a megtestesülés által, mely az Igének 
isteni személyében egyesíti az isteni és emberi ter-
mészetet, és a Szentlélek által, ki az embereket egye-
síti Krisztussal, és Krisztus által Istennel. 

A keresztség az embernek szellemi, természet-
fölötti, isteni életet nyújt, de azért nem fosztja meg 
a földi, természeti, emberi élettől. Innen származik a 
kettős rend, a két hatalom, két kard, két társadalom, 
melyek teljesen szabadok, habár némileg alárendel-
vék ; egyesülnek, de nem vegyülnek össze ; külön-
böznek, de nem válnak el egymástól, mert a katho-
licismusban egy fejők van, Krisztus Jézus. 

Az egyház, ezen szellemi társadalom, nem áll 
csupán szellemekből. A földön él és időben, emberek 
képezik azt ; de főrészét és czélját véve szelleminek 
mondatik, mivel főkép, habár nem egyedül, a lélek 
boldogságával, üdvével foglalkozik és a földi ügyek-
be csak annyiban vegyül, a mennyiben arra szol-
gálnak, hogy az örök életre vezéreltessünk. 

Másrészről a keresztény állam nem csupán földi 
társadalom, mert keresztényekből áll, kiknek királya 
Krisztus ; földinek neveztetik, mert főkép, de ismét 
nem kizárólag a földi élettel foglalkozik. Az egyház-
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ra bizván a lelkek és a jövő élet gondozását, a feje-
delemnek nincs más küldetése, mint az egyház teljes 
szabadságát biztositani. 0 a katholicismust a jelen 
élethezi viszonyban tekintvén vagyis mint állam-
vallást, az evangelium, mely az egyház őrizetére van 
bizva, a keresztény államok alaptörvényévé, az 
igazság és törvények legfőbb szabályozójává válik, 
mi mindkettő tartamának, egységének biztos záloga. 

Ez életben az egyház és a keresztény államok 
egyszerre szellemi és földi társadalmak. Ha az egy-
háztól minden földi dolgot elvennénk, el kellene 
hagynia a földet; viszont ha az államtól elvennők a 
szellemi ügyeket mind, csak idomtalan tömeggé 
lennénk ; és ime ez a kettős czél, melyet a forradalom 
elérni óhajt. 

Hogy valaki igazán fölfoghassa a kath. feje-
delmek méltóságát, tekintetbe kell venni, miszerint 
azok személyében két, igen különböző eredetű hata-
lom rejlik; egyik az emberi, melyet a természettől 
és az emberi törvények által nyernek; a másik az 
isteni, Isten kegyelméből, mely az emberi fölé adatik 
nekik az egyház és Krisztus által. 

Mint Isten kegyelmébőii, az egyház által fölkent 
király a kath. fejedelem részesévé lesz Krisztus ki-
rályi és szellemi papságának, nem mintha szellemi 
hatalmat nyerne, mely egyedid az egyháznak van fön-
tartva, hanem mivel az egyház szolgájává válik an-
nak külső ügyeiben. Innen van, hogy ő isteni jogú 
király vagyis olyan; ki Krisztus nevében kormányoz 
helytartójának szellemi tekintélye alatt. 

Ebből származik a fejedelem kötelme népeinek 
üdvéről gondoskodni saját körében, nem bitorolva 
az egyház tanítási tekintélyét, hanem nekik törvé-
nyeket adva az iskolai és keresztény intézményekre 
nézve, különösen pedig védve az egyház szabad-
ságát. 

Minden király Istennek szolgája a jóra, mind-
nyájoknak kötelessége, hogy békés életet biztosit 
sanak számunkra törvényszékek és hadseregök által, 
mindannyinak küldetése, hogy visszaszorítsák az 
állam elleneit és megtorolják a gonoszságot ; ámde 
ez csak egy része a kath. király kötelességének. Ezen 
kötelmekhez, melyeket az emberi törvény ró reá, 
azok is csatlakoznak, melyek az isteni jogból szár-
maznak ; azon jogból, melyet Europa nem akar elis-
merni a királyokban, mióta ezek is föllázadtak az 
egyház ellen, mely azon jognak egyedüli csatornája. 

Hogy valamely nemzet katholikusnak mondat-
hassék, szükséges, miszerint kath. kormánya legyen, 
a katholicismus pedig az állam vallása. Midőn Bel-

gium a prot. és szabadkőmives I. Leopoldot válasz-
totta királynak, s a cultusszabadságot mint az állam 
alaptörvényét a katholicismus helyébe tette, lemon-
dott a kath. nemzet dicsőségéről. 

Ha Belgium többé nem kath. nemzet, egyedül 
saját hibája által nem az; oly hiba által, mely előbb 
utóbb önállóságába kerül, mert minden nemzet, kü-
lönösen minden kath. nemzet, mely nem szolgá ja az 
egyházat, saját romlásán dolgozik. Más részről az 
idők mostohasága okozá, hogy Irland és a lengyelek 
többé nem kath. nemzetek. Tisztelet ezen vértanú 
népeknek ! Ha ők kitartók lesznek, meg lehet jósolni, 
hogy vagy megtérítik elnyomóikat, vagy hogy bilin-
cseik szét lesznek zúzva. 

r 
Es valljon mit mondjunk Spanyol- és Olaszor-

szágról, melyek lelkendezve vetik magokat marok-
nyi sectariusok alá, lemondanak régi kath. dicsősé-
gükről, és kikiáltják a szabad egyházat a szabad 
államban ? Mit szóljunk Francziaországról, melyet 
mindeddig nem világosítottak föl egy századnak 
nyomorai és fölforgatásai? 

Kétségkivül a megbukott emberiségben teljesen 
el van választva a földi rend a szellemitől, hisz épen 
ebben áll a bukás ; de a megtestesülés egyesiti a két 
rendet, és Isten országa két különböző társadalmat 
foglal magában, de mégis legbensőbben egyesül-
teket. 

Egyik társadalomnak szintúgy mint a másik-
nak láthatlan feje Krisztus, a föld királyainak és 
pásztorainak fejedelme ; a látható pedig Krisztus 
helytartója, mint feje az egyháznak és a keresztény-
ségnek. 

Ez azonban nem tesz annyit, mintha a pápa 
sonverainje lenne minden államnak; hanem annyit 
tesz, hogy a királyok és azok alattvalói alá vannak 
vetve a szellemi tekintélynek, és pedig nem csak 
mint hivők, hanem mint fejedelmek is mind abban, 
mi az egyházat, vallást és örök igazságosságot illeti. 
Csak ezen értelemben hódoló fiai ők Krisztus hely-
tartójának. 

Két kard áll az egyház szolgálatjára, a szellemi 
és földi kard; az elsőt az egyház forgatja ; a másik 
az egyházért használtatik és a királyokra van bizva. 
Ily értelemben mondja VIII. Bonifácz : kimondjuk 
és határozzuk, hogy minden teremtmény alá van 
vetve a romai pápának, és pedig az üdv elnyerésé-
nek szükségéből. 

Ha a forradalomnak megengedtetik a földi és 
szellemi rendnek, az ész- és hitnek, az egyház- és ál-
lamnak^ papság- és birodalomnak elválasztása,akkor 
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minden át van neki engedve. Az elv meg levén ala-
pítva a következmények önkényt folynak belőle; ez 
csak az időnek dolga már. 

Ezen elválasztás valósítására elegendő volna, 
ha az egyház megfosztatnék fejétől, ha lerontatnék a 
pápa tekintélye. Az egyház, a keresztény civílisatio 
boltivének kapcsa a pápa; lerontani annak kettős 
hatalmát annyi volna, mint egészen lerontani a ke-
r esztény jogot. 

Hiszszük azonban, hogy a forradalom törek-
vései meghiúsulnak, mert irva van : Te Péter vagy, 
és e kőszálra fogom építeni egyházamat, és a pokol 
kapui nem diadalmaskodnak rajta. 1—k. 

Egyház és állam. 

Az államot el kell választani az egyháztól. 
Nehéz volna tárgyat találni napjainkban, mely bonyo-

lultabb volna, mint az egyház és állam közti kölcsönös vonat-
kozás. Hogy e tekintetben minden nehézségnek útját vágják, 
fennhangon hirdetik, nem csupán az egyház ellenei, hanem 
némely, különben nem rosz, csak félrevezetett emberek, az 
egyedüli eszköz, az egyháznak elválasztása az államtól, 
inert igy mindegyik hatalomnak meg lesz saját szabad ha-
tásköre; egyik sem fogja a másikat megtámadni, oly jogo-
kat magához ragadni, melyek öt meg nem illetik. S valóban, 
lia ezt oly könnyen meg lehetne tenni, mint a mily könnyen 
ki lehet mondani, ugy ez legkívánatosabb volna. Azonban 
fájdalom ezen eszköz már magában gonosz czélzatu, s életbe 
léptetése egészen lehetetlen, és bár mennyi kísérletet tegye-
nek is, egyike sem fog azoknak másra vezetni,^ mint az ál-
lam és vallás lerontásához. 

Mit jelent ezen szólam : az államnak egészen el kell 
válni az egyháztól, az ő igazi és őszinte értelmében? Azt je-
lenti, hogy a törvénynek Isten nélkül valónak kell lenni. E 
két kifejezés közti különbség csak abban fekszik, hogy az 
utóbbi oly nyers és visszaijesztő, hogy tőle mindenki meg-
borzad, mig a másik a mérséklet öltönyébe van burkolva s 
még bizonyos jó indulatu katholikusoknál is tetszésre talál, 
kik az egyház elválasztását az államtól, az egyház szabad-
ságával fölcserélik, s miután azt hiszik, hogy ezen elválasz-
tás alatt az egyház fölszabadítását kell érteni, könnyen fél-
revezettetnek. És ezt nem nem nehéz bebizonyitani. Ha az 
államnak az egyháztól való elválasztását illető követelés 
nem puszta értelem nélküli szólam; ez által azt akarják 
mondani, hogy az állam az ő hatáskörének gyakorlatában, 
t. i. a törvényhozás- és kormányzásban, nem tartozik figye-
lembe venni azt, mit az egyház rendel. De akkor hát melyik 
religioval fog törődni ? A zsinagógával bizonyosan nem, sem 
a valdensisekkel, sem az anglikánok 39 czikkelyével, sem 
bármely más protestáns felekezettel. Az állam tehát semmi-
féle religioval sem törődik, s ez annyi, mint Isten nélkül 
élni, a mi a szó legteljesebb értelmében atheismus. Sőt ro-
szabb még mint az atheismus, mert az atheista megelégszik 
azzal, hogy Isten létezését tagadja, de itt a gyakorlati taga-
dáshoz még megvetés és sértés járul, mert katholikus tar-

tományokban ama nyilatkozat, hogy a törvény az egyházat 
nem ismeri, még nom képes azt eszközölni, hogy a valóság-
ban ne ismerje, mert a kormányzók egy egészen általa vi-
lágított légkörben élnek. Ezen elv tehát a gyakorlatban oda 
megy ki : a törvény elismeri az Istent, de nem törődik vele. 
Pedig nem emlékezünk népre, bármily vad volt legyen is az, 
mely valaha a törvényt Isten nélkül valóvá tette volna. A 
franczia forradalom, az őrjöngés legnagyobb dühében s még 
a rémuralom alatt sem akart államot Iston nélkül, s az isteni 
tiszteletnek egy nemét s hazai ünnepeket állított föl. De a 
mit ezen szörnyek nem tettek, azt megtehetik a mérsékeltek, 
s a mit a rémuralom véghez nem vitt, véghez vihetik a di-
vatos intézmények. 

Talán kérdezni fogod, miként férkőzhetett be hasonló 
meggyőződés bizonyos, különben lelkismeretes katholikusok 
lelkébe ? Erre azt felelem, hogy ezek között igen sok van, 
kiknek nem csak szemök nincs, hogy mindezeket önmaguk 
belássák, hanem bizodalmuk sincs az egyházhoz s álkövet-
keztetések által magukat félrevezetni engedik. Különösen 
két szólam van, melyek által rászedetnek. Az egyik abban 
abban áll, hogy azt hiszik, miként, midőn állitják, hogy az 
államot az egyháztól el kell választani, ezzel azt akarják 
kijelenteni, hogy az egyházat is el kell az államtól válasz-
tani, hogy igy azon függetlenséget élvezhesse, melyre szük 
sége van, s melyet a püspökök is oly hangosan követelnek ; 
s igy azon ünnepélyes elv : szabad egyház a szabad államban, 
igazsággá testesüljön. De nem látják be, miként, ha igaz 
volna is, hogy ezen elmélet az egyház szabadságát eredmé-
nyezné, nem szabad azt oly istentelen eszköz által létrehozni 
akarni, minő az állam atheismusa. Nem látják be, hogy a 
püspökök nem korlátlan szabadságot kivánnak, a tartomá 
nyokon kivül, melyekben az egyház egyedül van kizárva a 
szabadság élvezetéből. Nem látják, hogy abból nem az egy-
ház szabadsága, hanem inkább minden nemű tévely szabad-
sága következik az állam és társadalom kebelében, mert 
mindketten ama vezér nélkül maradnak, ki egyedül volna 
képes őket azoktól megszabadítani s a religio dolgaiban 
a legiszonyatosb tanok lennének megengedve. Nem látják, 
hogy az egyház szabadsága csak látszólagos, mert az állam, 
mely azt nem venné zsinórmértékéül, önmagát és az általa 
kormányzott társadalmat, rendeletei és tilalmainak megtar-
tásától elvonná. Végre nem látják, hogy a religio intézvé-
nyei, mint külső ügyek, az állam intézvényévé lennének s 
az iszonytató zsarnokság, a lelkismeret zsarnoksága hozat-
nék be a világba. S miután mindezt be nem láthatják, ezen 
képtelen s gonosz czélu rendszer által behálóztatni engedik 
magukat. A másik hamis következtetés abban áll, hogy azt 
hiszik, ha az egyháznak a státustól való elválasztásából 
különféle tévelyek sarj adóznak a religioban, ez nem lesz oly 
nagy baj, mert ha az igazság harczol a tévelylyel, az emezen 
mindig győzedelmeskedni fog. Ebben azonban nagyon csa-
latkoznak, mert midőn tekintetbe veszik az erőt, melylyel 
az igazságnak önmagában birnia kell, nem veszik figyelem-
be a tudatlanságot, a szenvedélyeket, a romlottságra, mely-
nek alávetve vagyunk. Igaz, hogy az igazság hatalmasabb, 
mint minden tévely ; de valljon bennünk romlott emberekben 
mindig fölénynyel bir-e? 

Ha az igazság mindig fölénynyel bir, miért igyekeztek 
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a becsületesség, igazságosság és tulajdonjog alapelveit a 
rablók és gonosztevők ellenében védelmezni ? Az igazságos-
ság alapelvei nem átalánosabban ismertek-e, mint egy nyi-
latkoztatott religioéi? Nemde féltek, hogy akkor ezen elvek, 
fényes igazságuk daczára, nem lennének elégségesek nyu-
galmatokat, tárczáitokat, tőzsdéiteket, képviselő házaitokat, 
hatóságaitokat biztositani ; és azért jónak látjátok az igaz-
ság elveit törvények és rendőrök sőt gyakran szuronyok s 
ostromállapottal védelmezni. De hát mért nom gondolkod-
tok ép igy a vallási elveket illetőleg ? Hagyjatok föl az em-
bert ugy tekinteni, mintha tisztán lélekből állana s termé-
szete illetetlen volna a vele született romlottságtól. Mind-
addig mig az ész az érzékekkel összekapcsolva s az érzékek 
romlottak lesznek, ép ugy nem lehet az igazságot csak saját 
védelmére hagyni, a mint nem lehet az igazságosságot a 
szenvedélyek erőszakos hatalmának szabadon átengedni. 

E fölött az egyháznak elválasztása az államtól lehe-
tetlen, mert az emberek egész működési körét a társadalom 
egész rendszerét és magát az egyházat szétrombolná. Mert 
miben áll az egyház befolyása az egyes emberre? Ugy hi-
szem senki se lesz oly oktalan, hogy Jézus Krisztus egész 
religioját néhány tisztán lelki gyakorlatra szoritsa, melyet 
egy csendes kamrácskában, vagy egy templom falai közt 
kell véghez vinni. A szent evangelium az ember egész életét 
átalakitja. Miután őt azon társadalom tagjává tette, melyet 
mi egyháznak nevezünk, igyekezett erkölcseit megjavitani, 
öt külsőleg és bonsölog átváltoztatni ; azért az alapelvek 
egész sorát lépteti életbe, melyeket mi evangéliumi elveknek 
nevezünk : azért ajánlja föl az eszközök nagy számát, külö-
nösen a szentségeket ; azért bocsát ki rendeleteket és tilal-
makat, melyek törvényeit képezik; azért fenyeget bünteté-
sekkel és igér jutalmakat, melyek a törvény szentesítései. 

Az elvek, melyeket az evangelium az egyház segélyé-
vel a hivek szivébe csepegtet, nem csupán ogyéni életűkhez 
tartozik, hanem átmennek a családok és polgári társadalom 
életébe is. Egy szóval: az egyház alattvalója nem élhet ugy, 
mint egy pogány ; magán viszonyaiban benső és külső kö-
telezettségekkel bir; nem alapithat családot, bizonyos meg-
határozott mód t. i. egy szentség közvetítése nélkül ; nem 
élhet bizonyos, az egyház által előirt törvények nélkül ; sőt 
még a halálban, a temetkezésnél is, mindaddig, mig az egy-
ház tagja akar maradni, azon rendeletoknek köteles magát 
alávetni, melyeket az egyház eléje szab. A nyilvános életben 
az, ki ura önmagának, máskép cselekedhetik ; de nem az, 
ki magát kereszténynek és az egyház alattvalójának nevezi. 

De a viszonyok, melyeknek, mint mindenkilátja, egy-
részről az egyház által kell szabályoztatniok, másrészről az 
államhoz is tartozhatnak. Ha azonban egyiknek működését 
a másiktól elválasztjuk, az embert két részre vágjuk, s mef-
lőzhetlen zavarba taszítjuk. Egyrészről, a mennyiben az 
ember az államhoz tartozik, az állam fog neki törvényeket 
adni, eléje szabályokat és kötelezettségeket irni ; másrészről 
mennyiben az egyházhoz tartozik, az egyház szab eléje pa-
rancsokat és tilalmakat, s mindezt ugyanazon tárgyra vo-
natkozólag. Mindaddig tehát, mig az állam és egyház együtt 
nem működnek, az egyén békét nem remélhet. Látjuk ennek 
képét a családban, melyben egyetlen egy szolgának több 
egyént kell szolgálni ; ha az urak a kiosztandó parancsok-

ban elébb egyet nem értenek, a szolga képtelen lesz tiszté-
nek megfelelni. 

De az egész társadalom is végtelen zavarnak lesz ki-
téve. A keresztény religio nem csupán személyi, hanem egy-
szersmind társadalmi kötelesség is. Ha most már valamely 
társadalom katholikussá lesz, köteles magát ilyennek is 
mutatni, különben tettleg ellentmond annak, mit szóval 
elfogadott. 

Óhajtom, hogy az olvasó jól behatoljon ezen igazság 
értelmébe, hogy meggyőződhessék, miként azok, kik az 
egyházat az államtól elválasztani akarják, mind az egyházat, 
mind az államot lerontják. 

Az isteni tisztelet általán véve társadalmi kötelesség. 
Egy katholikus társadalomban a kathol. cultus kötelesség. 
Amennyiben most már a cultus az egész társadalomban kö-
zös, az állam, vagyis inkább az állam nyilvános tekintélye 
kísértetbe jöhetne, azt szabályozni és vezetni akarni. Ámde 
ezen cultus, a mennyiben katholikus, nem egyéb, mint a 
Jézus Krisztus által adott kinyilatkoztatás külsőleges ered-
ménye; mindaddig, mig be nem bizonyitják, (mi még eddig 
nem történt), hogy Jézus Krisztus nem az egyházat, hanem 
az államot bizá meg a kinyilatkoztatás kezelésével, mindig 
igaz marad, hogy az egyház egyedül határozhatja meg, mi 
az ő cultusához tartozik, jólehet az csak külsőleges. Miként 
választható el tehát egyiknek működése a másikétól ? Miért 
ne kellene együtt müködniök, hogy az egyháznak is meg-
maradjon a mi az övé, s az állam igy gyakorolhassa jogát 
saját körében. 

Az állam az ő iskoláit, collegiumait, egyetemeit vezetni 
és hinni fogja, hogy miután az alattvalóinak adott nevelés 
pusztán világi, senkinek sem tartozik számadással arról, 
mit o tekintetben cselekszik. De megengedhetö-e ez egy 
kath. államban ? Ha igaz az, hogy a kath. egyháznak nem 
csupán joga, hanem kötelessége tanítani, hogy kötelessége 
meghatározni, hogy hívei számára, melyek az egészséges és 
melyek a megmérgezett legelők, hogy a Szentlélek segélye 
által e czélból birja a csalhatatlanság ajándékát ; ha mindez 
igaz, miként lehet akkor kívánni, hogy az egyház köteles-
ségéről lemondjon, az oktatás fölött ne őrködjék, a tanító-
kat, kik az igazságtól eltérnek, ne intse, és híveit ne figyel-
meztesse, hogy a megmérgezett kutaktól magukat távoltart-
sák. Az oktatás vezetése tehát lehetetlen, hacsak e két ha-
talom együtt nem működik. 

Melyik bölcsész nem hiszi továbbá napjainkban, hogy 
a sajtó egészen és tisztán a világi hatóság jogkörébe tartozik. 
Pedig mi egyéb a sajtó, mint tágított körű tanítás, mely nem 
szorítkozik csupán az ifjúságra, hanem az egész népre ki-
terjed ? De miután az elv mindig szilárdul áll, hogy az egy-
ház az igazság legjogosultabb tanítómestere s a tévely ellen-
őre, az, ki ezen elvhez szigorúan ragaszkodik, miként von-
hatja kétségbe, hogy a sajtó ellenőrzése s a tévelygők útba-
igazítása, gyermekeinek figyelmeztetése, hogy a tévely for-
rásaitól magukat távoltartsák, az ő hatásköréhez tartozik ? 

(Vége köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
MEDGYES. Püspöki látogatás. Most, midőn az álfel-

világosodás hirdetett apostolai és bajnokai mindonfelé tele 
torokkal kürtölik : „Le az egyházzal ! Le az emberi nem he-
réivel, a kath. papsággal!" stb. kimondhatlanul jól esett lel-
künknek arról értesülhetni, miszerint rom. kath. püspök dr. 
Fogaiasy Mihály ő excja, most a kegyelem kiömlésének 
emléknapjaiban a Nagy Küküllő vidékét, s itt legelőbb is 
Medgyest fogja főpásztori magas látogatásával szeren-
cséltetni. 

Ezen örömhir olyformán hatott minden e környékbeli 
jobbérzésü kath. hivőre, mint a tavaszi enyheszellő a tél 
dermesztő fagya alatt halva szendergő természetre, miről 
oly találóan irá a királyi lantos, hogy „kibocsátod — 
Uram! a te lelkedet, és ujjáteremtetnek mindenek, és 
megeleveníted a föld szinét." 103 Zs. 30. — Avagy nem 
épen az Ur lelkének, a vigasztaló Szentlélek hétszeres 
ajándékainak kiárasztása végett hagyá-e el a jó pásztor, 
kegyelmes püspökünk juhainak nagyobb részét '? nem azért 
hagyá-e oda ezernyi országos gondjai, hajlott kora és a sok 
oldalról reá nehezült s még angyali vállaknak is tulterhes 
feladatok daczára is nyugalmát és mindenét, hogy itt ugy-
szólva a katholikus számkivetés sz. Ilona szigetén is fölke-
resse az elveszetteket,erősítse, vigasztalja és bátoritsa a gyen-
géket, szomorúakat és csüggedezőket ; enyhítő írt, gyógyító 
balzsamot csepegtessen a lelki nyavalyákban szenvedők, 
lank adózók sebeire ? ; 

Tizennyolcz és fél százados hitünk tanitmánya, hogy 
püspökeink, a kath. egyház püspökei, Krisztus az élö Isten 
fia által kiválasztott és oktatott apostoloknak törvényes 
udódai és tisztfolytatói. — S valóban, ha egyébbkor tán 
nem is annyira, de egy rendes püspöki látogatáskor lehe-
tetlen nem látnunk, nem éreznünk, nem bámulnunk ezen 
igazságot. Ekkor tűnnek ugyanis föl piispökoink azon fény-
körben, ekkor díszlenek leginkább azon apostoli erények-
ben, melyek őket akarva, nem akarva, még a kovésbbé 
hivők, sőt a hitetlenek előtt is örökre nagygyá, tiszteletre-
méltóvá teszik. Ekkor látjuk bennök leginkább az apostoli 
alázatosságot, atyai jóindulatot, leereszkedést, szelídséget, 
nyájasságot, béketűrést, lankadni nem tudó kitartást, buz-
góságot és mindezek szülő anyját, azon Istenért s a lelkek 
üdvének munkálásaért köblökben lángoló forró szeretetet, 
mely azt mondatja velők : „Mindeneknek mindene lettem, 
hogy mindeneket megnyerhessek a Krisztusnak." (1. Cor. 
9. v. 22.) S hogy ezen igénytelen szavak nem a hízelgés, 
nem a szolgai csúszás-mászás szavai, hanem valóságos té-
nyeken alapulnak : a medgyesi püspöki látogatás rövid, 
száraz vázlatából is eléggé kitűnik. 

Kegyelmes püspök urunk és atyánk a nap izzasztó 
heve és utazás terhei között május 8-án, estvo fél hétkor, 
érkezett a Medgyestől egy órajárásnyira fekvő Kiskapusra, 
hol a külsőleg még valamit mutató, de bensöleg a leg-
nagyobb szánalmat gerjesztő rom. kath. templom előtt 
megállott, s minden külfény, pompa és fogadtatás nélkül 
azonnal a templomba ment, hol a példás buzgósággal vég-
zett ima után, az idő rövidségéhez képest, mindont szem-

ügyre vett, sajnálattal látván minden tekintetben a pusz-
tulás, romlás iszonyatosságát. Innen kivonulva, a szintén 
szánalmat ébresztő papi telekre lépett, ahol még szembe-
ötlőbb minden részben a pusztulás és végromlás. Ez okból 
hathatósan sürgeté a már több évek előtt torvbevett, de 
mindeddig nem létesített javitások és uj épitéseknek a lehető 
legrövidebb idő alatti mulhatlan végrehajtását. — Sajnos, 
hogy csak az évek előtt készült tervjavaslat és költségve-
tés alapján és az akkor utalványozott 2212 frt. 97. kr. ere-
jén, holott azóta a romlások is nagyobbak lettek, az épit-
kezési anyagok, kő, fanemü stb. sőt a napszám is rendkívül 
megdrágult, ugy hogy ujabb és tetemesb összeg utalványo-
zása nélkül, aligha lehet kielőgitően czélt érni. 

Ezek és több kellemetlen peres és más ügyek fölme-
rülte után, ö excája Medgyesre sietett, hol a megérkezési és 
ünnepélyes fogadtatáson e sorok Írója nem vala szerencsés 
jelen lehetni, arról tehát nem is irhát. 

Másnap május 8-án, kora reggeltől a 9 óra tájban tör-
tént beharangszóig a tisztelgések- és kihalgattatásoknak 
vége-hossza nem volt ; a mi maga is képes lesz vala a leg-
nagyobb béketűrést is tüzpróbára tenni és kifárasztani. 

Beharangszó után ő excája maga tartotta a kath. pap-
ság hiánya miatt csak imigy-amugy összeállított segédlet 
mellett az ünnepélyes sz. misét, söt ő maga kivánta a nagy 
hévség és fáradság daczára is önnön áldó kezeivel áldoz-
tatni a bérmálandók seregét is. Mise közben a helyi ének-
társulat emelte az isteni tisztelet díszét s fokozata a Mcd-
gyesen alig képzelt számban megjelent hivek buzgóságát. 
Mise után a minden tekintetben derék zárdafőnök t. Bodó 
Miklós atya lépett a szószékre, magyarul fejtegetvén onnan 
a napi evangéliumot, s értésére adván a jelen voltaknak, 
miszerint ma fog teljesedni sokakon közülök azon isteni 
Ígéret, hogy ők is elveendik a kegyelmes főpásztor kéz-
rátétele által az örök Atyától küldendő vigasztaló Szent-
lelket, a ki megtanitja őket minden igazságra és megszen-
teli lelköket, hogy ők is szentek legyenok, mint a mi Urunk 
Istenünk szent. 

A magyar szónoklat után, a főoltártól német és magyar 
nyelven kihirdettetett az ily ünnepélyes püspöki látogatá-
sokra pápa ö szentsége által engedélyezett teljes bucsu, az 
ahhoz tartozó föltételekkel együtt, elmondattak a szükséges 
imák és könyörgések. Minek végeztével ő excája teljes 
piizpöki ornatnsban, a szentély hátsó részében, a bérmálan-
dók elejébe állva, német nyelven, egyszerű fönséggel és fön-
séges egyszerűséggel, mélyen sziv- és lélekrehatólag magya-
rázta a Szentlélek megerősítő malasztjának, és igy a bérmálás 
szentségének szükségességét, a szentírásból s a közélet ta-
pasztalataiból merített védokokkal bizonyítván be a hit és 
jó cselekedetekre nézve is azon igazságot, hogy sem a ki 
szánt, sem a ki vet, öntöz, vagy plántál, hanem az onnan 
fölülről áldást, növekedést osztogató Isten minden min-
denekben. 

Erre jött a Szentlélek ur Isten segítségül hívása né-
gyes férfi karban. A hit, remény és szeretet indulatainak 
kifejezése a szokott imákkal. Ezek után ő excája a bér-
málás szentsége által megerősített a hitben 93-mat. Bérmá-
lás után pedig újból emlékeztető, intő és buzdító beszédet 
tartott a hit uj bajnokaihoz, kiket kézrátétel, krizmával-



megkonés és arczulcsapás által avatott föl a vitézkedői 
küzdő anyaszentegyház nyiltan bevallott és elismert lovag-
jaivá, kiknek számára, ha jó harczot harezolnak s hitüket 
mindvégig állhatatosan megtartják, eltétetett az igazság 
hervadhatlan koronája. Ezt az elérzékenyült főpásztor lé-
lekbőlfakadt s legmélyebb meghatottság hangján kifejezett 
áldásadása követte. Mivel a templomi szertartásoknak vége 
is lett, ahol igen kedves benyomást tett mindnyájunkra a 
még most is vidor kedélyű és ifjú lelkületű s példás buzgó-
ságáról általánosan ismert Rengelroth nyugalmazott ősz őr-
nagynak a szentély falán diszlő eme chronosticona : EpI-
sCopo pio CLerUs aC greX MeDIensls ! 

Ekkor már délutánra hajlott volt a nap, s a mi nem 
kis föltűnést okozott, az agg főpap tevékenysége, buzgalma 
és ügyszeretete még ekkor sem vala kimerülve, miért is 
maga körül gyü jté zárdai szállására a medgyesi r. kath. hit-
község notabilitásait, kik között látható vala : Fehdenfeld 
volt országgyűlési követ, Rengelroth őrnagy, Pelezer orvos-
tudor mint a zárdai egyház fögondnoka, Schugg mint an-
nak syndicusa stb. stb. 

Ezen gyűlésen ő excája atyai jó indulatának, bölcse-
ségének és püspöki tekintélyének egész súlyával oda kivánt 
liatni, hogy Medgyesen is egyelőre legalább egy jól szerve-
zett háromosztályú kath. elemi iskola állittassék föl minél 
előbb. Ennek létesítése a főimerült akadályok daczára is, 
ugyszólva, csak idő kérdése már. 

Gyűlés után ő excája meglátogatta a városi t. luthe-
ránus lelkész urat ; megtekintette a Zsigmond király kora-
beli, gothizlésü gyönyörű nagy templomot is, melyben leg-
inkább az lepte meg a belépő főpásztort, hogy abban főleg 
a szentély oltárostul mindenestől a hajdani kath. pompában 
hagyatott és díszlik, mondhatni, érintetlenül még most is. 

Látogatás után a medgyesi zárda diszes nagy étter-
mében gazdagteritékű asztal várt a magas vendégre; hol 
azonban a gazdag teriték és válogatott borok nem a sze-
génységi fogadalom alatt élő szerzet, hanem a medgyesi és 
környékbeli tehetősebb katholikus hivek tárházából, pin-
czéjéből és konyhájából került ki. A magas vendégnek diszes 
ellátása körül fáradliatlan tevékenységet fejtett ki t. Veres 
Lajos megyei mérnök ur is. 

Ebéd alatt a legfesztelenebben folyt a társalgás. Né-
met, latin és magyar nyelven történtek a fölköszöntések, 
mikre ő excája a legvidorabb hangulatban, sőt olykor nyá-
jas enyelgéssel válaszolt. Szóval, egész Medgyesen léte alatt 
ugy tűnt föl ő excája, mint valóságos apostoli férfiú, a ki 
fáradni, lankadni nem tud, mert támogattatik az isteni ke-
gyelemtől s azon szeretettől, amely mindent eltűr ; mint jó 
pásztor, aki kényelmét, nyugalmát, sőt lelkét is kész oda-
adni az ő juhai ért. 

S lám, mégis az ily férfiakat dobálja sárral,mocskol ja, 
gyanusitja és rágalmazza némely hitevesztett ujkatholikus • 
ezeket nevezi heréknek, ingyenélőknok, tán azért, mert az 
érdemsugár sérti szemeiket, vagy azért, mert mint használni 
ugyan nem, de mindenkinek ártani tudó, mérges fulánku 
darázsoknak a fáradhatlan méhek köpüire fáj a foguk V ! 

Nemtelen indok, s még nemtelenebb törekvés ! 
Ebéd után, öt óra tájban, számtalanok üdvkivána-

taitól kisérve útnak indult a kegyes főpap, estvére Seges-

várra érkezendő, hogy másnap ott végezze apostoli műkö-
dését. 

Medgyesen léte rövid volt ugyan, de sokak előtt örök-
re feledhetetlen marad e nap emléke. 

Kiskapusi. 

IRODALOM. 
„Das Lutherdenkmal zu Worms im Lichte der Wahrheit. 
Gedanken und Thatsachen zur Beantwortung der Frage: 
Kirche oder Protestantismus ? Dem deutschen Volke gewid-
met von einem deutschen Theologen." — Mainz, Verlag von 

Franz Kirchheim, 1868..VIII és 276 11. 

(Folytatás.) 

Hogy már ezeknek rövid előhozása után, a könyv tar-
talmának föltüntetését megkezdjük, sietünk kijelenteni, mi-
szerént a t. sz. a helyes rendre midenütt gondosan ügyelt, 
mint az a foglalat átnézetéböl is eléggé kivehető. — Neve-
zetesen pedig a lehetőleg világos és rendszerezett előadás te-
kintetéből az egész munka két fő részre szakad. — Az el-
sőben az 1—3 lapokon szerző a Lutheremlékről, fölirata- és 
a rajta szemlélhető alakokról értekezve, két fejezeten át, 
összesen tizenhárom (13) szakaszban előadja: 1-ör a 2—6 
lapokon párhuzamban a régi wormsi dómot ég felé emelkedő 
nagyszerű iveivel és a mostan alkotott wormsi Lutherszobort, 
vagyis a hitbuzgósággal egyenlést tartott erkölcsi szellemet, 
az Isten dicsőségeért főképen lángoló vallásos irányzatot, 
mely amannak létrehozásában nyilvánult, és ezt, t. i. az 
átkos tévely és a szenvedélyeknek szabad utat nyitni kivánó 
irányt, mely imezen emlékben mintegy megtestesitve lőn ; 
2. a 6—11 lapokon a Luther-szobrot, illetőleg ezen az egy-
háztól elpártolt, világi érzelmű és dölyfösen daezos férfiút ; 
3-or a 11—16 lapokon az úgynevezett reformationak állí-
tólagos és valóságos utegyengetőit, előharezosait, hesseni 
Fülöpöt szobrával együtt, Frigyest, a szász fejedelmet. (El-
lentétbe helyezvén a tiszteletre méltó Fischer József, roche-
steri püspököt és Morus Tamás kanczellárt, kik az álrefor-
mátio hamis elvei ellen küzdvén Angolhonban, a vérpadon 
vesztek el) stb. ; 4-szer a 16 — 20 lapokon Reuchlin és Me-
lanchton szobraitól kiindulva, amazt védi, mint ki az er-
kölcsi sebek gyógyítását ohajtá ugyan, de az egyházi sza-
kadásról hallani sem akart, emezt pedig jellemzöleg mint 
„das Vorbild der unwahren Unions- und Transactionstheo-
logie" tüntetvén föl; 5-ször a 20—24. lapokon érthetőleg 
tárgyalja a megkülönböztető jegyeket az igazi és tévrefor-
matio között; 6-szor a 24—28. lapokon Wald Péter (Petrus 
Waldus) szobrát mutatja be, és az azon nevű eretnekséget. 
Hogy pedig a „contraria iuxta se posita magis elucescunt" 
elv szerint minden világosabb legyen, nem mulasztja el a 
t. szerző előtérbe hozni a kolduló rendek szent alapitóit, 
assisi Ferenczet és Domonkost ; kik a világnak bátor meg-
vetése, lángoló isteni szeretetük és a szegény Jézusnak 
utánzása miatt, becsültetve és csodáltatva, ezerenkint nye-
rének tanitványokat.... Mert özek nemcsak hirdették az 
apostoli szegénységet, melyet a waldiak csupán ajkukon 
hordottak, — de azt meg is tartották ; és nem vetemedének 
egyházellenes tettekre és tanokra, mint a waldiak, kik té-
velyeket (elvetvén a hagyományt, a papi rendet, valamint 
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a szentségeket általán, egyházi ünnepeket; tagadták, hogy 
az egyháznak és egyháziaknak birtokjoguk van) terjeszté-
nek; 7-szer a 28 — 31. lapokon Wicleff Jánosnak, ki merész 
és eretnek tantételei által a tizennegyedik században tiint 
föl, sokat zúgolódván az egj ház javai, a pápa, szerzetes 
rendek, fülgyónás, bucsu, szentek tisztelete stb. ellen, — 
szobrát és tanait; 8-szor a 31—51. lapokon Huss Jánost, 
ki megszerette Wicleff „Trialogos" czimü utolsó munkája 
után annak tanait, és azokat tovább terjeszteni iparkodott ; 
megvilágítja egyszersmind a hitigazságok szabad vizsgála-
tának, s kinek-kinek önmaga általi meghatározási alapelv-
nek tarthatatlanságát, nemkülönben a „cuius regio, illius 
religio" tévállitásnak, mely szerint a karddal fékező állam-
hatalom a lelkiismereti tér urául lőn kikiáltva, átkozatos 
voltát is ; 9-szer az 51 — 76. lapokon kifejti toljos hitelt ér-
demlő bizonyságokból, hogy Savonarola Jeromos a katho-
likus keresztény egyház hitében élt és halt is meg, tehát 
minden egyéb, csak nem az úgynevezett reformatio előőrse; 
10-szer a 76—88 lapokon a Lutheremléken szemlélhető 
domborművek alapján érintetik Luthernek, ki fékvesztett 
szenvedélyeitől szerfölött engedé magát ragadtatni, egyház-
ellenes, hogy ne mondjuk, kereszténytelen szelleme, indula-
tossága, zajongó szónoklatai, megjelenése a birodalmi gyű-
lésen, szentirási fordítása és egybekelése a nimptscheri zárda 
egyik megszökött apáczájával, Bora Katalinnal ; ez utóbbi 
tette egyik lön, melynek vallásujitása gyors terjedését kell 
tulajdonitanunk, t. i. a világi és szerzetes papság erkölcste-
lenségét, mely a reformátorok táborában törvényesen üzheté 
azt, mi a szentélyben bűn vala, szabad útlevéllel látá el ; 
11-szer a 88—94 lapokon hűn rajzolvák szász Frigyes és ~ 
János fejedelem, ki 1525-óta bátyját, bölcs Frigyest követé 
a trónon, s mint védi az egyház a változhatlan jogokat még 
azokéit is, kik sanyargatták, ellenséges állást véve irányá-
ban, üldözték; Kálvin János, ki 1536-ban Genfet választá 
reformatori működésének központjául ; Zwingli Ulrik, ki 
Lutherrel majdnem egy időben lépett föl reformatorképen, 
szenvedélye átalakítási hévvel Svájczban, második Melanch-
ton gyanánt, Oecolampadiust birván maga mellett ; Sickin-
ger Ferencz, Luther legbuzgóbb barátainak egyike, gazdag-
egyén, néhány rajnabalpárti erős várnak rettenthetlen ura ; 
Hutten Ulrik, frank lovag, ki szintén élén állott a (1523) 
lovagi fölkelésnek, e mellett az ebernburgi sajtó alól lázító 
iratokat szórt a német vidékeken papság és fejedelem ellen ; 
12-szer a 94—103 lapokon előhozatnak Luthernek nyilat-
kozatai, melyek nem egyebek, mint merő ingerültség bélye-
gezte zajongás a kath. egyház ellen, nem egyebek, mint 
csupa alakoskodás annyira teljes vad szenvedélylyel és ég-
bekiáltó igaztalansággal, hogy nagyon is kimutatja bennök 
Luther, miszerént az Istennek lelke eltávozott tőle, végre 
nem egyebek, mint merő tagadása az ősi egyház ősi hitének, 
merő káromlás Jézus Krisztus vallása ellen ; 13-szor a 
103—111 lapokon kiemeltetnek a protestáló Speier, Augs-
burg és a szomorkodó Magdeburg városok alakjai ; az u. n. 
reformatio augsburginak nevezett hitvallása (confessio au-

gustana), mely noha elleplezi is vala a hittan néhány kü-
lönbségét, de a katholikusok által az egyesülés tekintetében 
el nem fogadtathatott, sőt a kath. hittudósok által (Eck, 
Wimpira, Kochlaeus, Faber) alaposan megczáfoltatott ; és 
a határozott, nyilt és világos „professio fidei Tridentinae" 
(trienti hitvallás), melyre a XVI-ik század tévolyei szolgál-
tak alkalmul, és melyben, mint legbővebben, egészen ben-
foglaltatik a nicaoe-konstantinápolyi hitvallás. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK-
— Közép-Tyrol papsága elismerő föliratot intézett 

dr. Rapp innsbrucki polgármesterhez nemes magatartásáért 
az iskolakérdésben. 

— Az insbrucki kath. törzsegylet a del Anima igazga-
tójának Romában msgr Gasznernak, köszönő levelet küldött 
azon szives előzékenysége miatt, melyet a tyroliak iránt ta-
núsított, ő szentsége aranymiséje alkalmával. 

— Castelar, az antikatholikus lapok által annyira ma-
gasztalt spanyol szónok, ki a vallásszabadság mellett is leg-
erélyesebben küzdött, 25—30000 frankot kap az angol bi 
bliatársulattól, mint ez Madridban mindenki előtt tudva van. 

— Rivero főpolgárme ter Madridban, uaponkint mint-
egy 35,000 reálét (9000 frankot) gazdálkodik meg magának 
a főváros rovására ; e mellett fejedelmi házat vezet. Ily em-
berek csinálják a zavart, hogy dúsan halászhassanak alatta. 

— Az iszákosság bűnének áldoza tjai statistikai ki-
mutatás szerént a különféle országokban ekkép soroztai-
nak: Angolországban az ivásbani mértéktelenség közép-

számmal évenkint 50,000 embert öl meg, kik közt 12,000 a 
nőnemhez tartozik ; Németországban 40,000 ; Oroszország-
ban 10,000; Belgiumban 4000; Francziaországban 1500. 
Legtöbb esik azonban áldozatul Amerikában, hol dr. Eve-
rest statistikája szerint 8 év alatt 500,000 halt meg ez ocs-
mány bűn következtében. 

— Wormsban máj. 31-kén tartottak a protestánsok 
nagy gyülekezetet, mintegy 20,000-en lehettek jelen. Schen-
kel referens szükségességét fejezte ki a protestánsok tömö-
rülésének Roma törekvései ellen, és a következő nyilatkozat 
egyhangulagelfogadtatott: Aprót.gyülekezettiltakozik azon 
föltevés ellen, mely az 1868-i septemberben kiadott apostoli 
iratban foglaltatik, mintha a protestánsok a kath. egyházba 
térendők volnának ; kinyilatkoztatja egyszersmind, hogy a 
vallási szakadásnak okai a hiorarchicus tévelyek, különösen 
pedig a jezsuiták szelleme és működése. Végre azon határoza-
tot fejezi ki, hogy minden törekvés a dogmák uralmát megerő-
siteni a prot. egyházban a prot. szellem megtagadásának és 
Roma felé hajlásnak tekintendő. 

— Az amerikai methodisták egyháza a házasságkö-
tésnél megszüntette a nőkre nézve ezen kifejezést : e n g e -
d e l m e s s é g ; ezután a methodista ara csak h ű s é g e t 
igér jegyesének. Az egyenlőségi joggal ellenkezik az enge-
delmességnek is Ígérete; ez már aztán emancipationak 
mondható. 

— Az Augsb. Pztgnak irják, hogy Liszt abbé vissza-
tért Romába és a szentatyának 30,000 forintot kézbesített, 
mint az általa Austriában rendezett Academiákból fönma-
radt összeget. (?). 

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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TARTALOM : Következetlenség. — Egyház és ál-
lam. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Következetlenség. 
Sajátszerű eljárást tapasztalunk az egyház el-

lenei részéről ; szünet nélkül rébeggetik, hogy a kath. 
egyház már haldoklik, hogy elvesztette már minden 
reputatioját a közvélemény előtt, hatása az elmékre 
és szivekre egyaránt megszűnt, nemsokára a többi 
hitregének sorsában fog részesülni, és legfölebb a 
könyvtárakban, de nem az életben fog begöngyöl-
getett múmia gyanánt egykori dicsőségének emlékeül 
szerepelni. 

Fogadjuk el e vészjóslatot egy pillanatra; ha 
ennek teljesüléséről, igazolásáról oly igen meg vágy-
nák győződve e halálmadarak, miért csattogtatják 
szárnyaikat, miért hegyesitik csőrüket, miért élesitik 
karmaikat és zajongják be a világot, ha e kimúlásra 
váló elaggott, kiaszott intézmény pislogó életerejének 
m^g egy kis jelét adja, és végerejét összeszedve ha-
lálos ágyáról fölemelkedni törekszik ; és mivel ezre-
deken át fejedelmi kormányzáshoz szokott, reszkető 
kezeiben még most is a jogart tartva parancsokat 
látszik osztogatni azon hitben, hogy hódolva fogad-
ják azokat? 

Mosolyogjatok ezen erőlködésen, ha tetszik; de 
ha e hiedelmeteket alaposnak tartjátok, legyetek 
annyi emberi érzettel, annyi kímélettel a már-már 
örökre távozó iránt, hogy ne keseritsétek utolsó pil-
lanatait ; erre joga van minden haldoklónak, még a 
gonosztevőnek is, ki a legnagyobb részvétet a siralom-
házban tapasztalja sokszor még azok részéről is, 
kiket megrabolt, vagy legszükségesb gyám oly uktól 
fosztott meg gyilkos keze. Ha egyszer kimúlt, tart-
satok majd fölötte halotti tort, dicsbeszéd nem illenék 
hozzátok; tűzzetek a részetekrőli káröröm közt el-
hunytnak feje fölé hozzátok illő emlékfát és véssétek 
reá iránta táplált érzelmeiteket; hivei majd hozzá 
illőleg gyászolandják őt! 

Ennyi emberiséget föl is teszünk az egyház 

elleneiben, és épen azért az általok haldoklónak ki-
kiáltott egyház irányábani viseletüknek azon okára 
kell jutnunk, hogy maguk sem hiszik ezen egyház-
nak oly közeli vesztét, oly kimerültségét, minőt ők 
hirdetnek. Szeretnék tulkiáltani az élet, tapasztalat, 
saját lelkök sugallatának hangos szózatát, mely bi-
zonyságot tesz, hogy az álta'lok üldözött egyház 
nagyon is élénk még,'és mit ők az életszikra utolsó 
föllobbanásának,csillámlásánaktartanak: az kifogy-
hatlan életerejének ujabb záloga, melynek érvénye-
sítésétől még sorakozott phalanxuk mellett is tartaniok 
kell az Ur és fölkentje ellen szövetkezeiteknek, kik 
övéikbe az által is nagyobb bátorságot, biztosb győ-
zelmi reményt akarnak önteni, hogy aléltnak, tehe-
tetlennek festik az ellent, ki fölött diadalmaskodni, 
ha könnyű, egyszersmind dicstelen is. 

Ily vészmadarak közé tartozik Francziaország-
ban, hol, mint jelzők, még legélénkebben foglalkoz-
nak a conciliummal, melyet hazai lapjaink is mint a 
katholicismus végerőmegfeszitését szeretik emlegetni, 
az „Opinion national" czimü lap, mely teljesen sza-
bad vagy szabados szellemben szerkesztetik, tehát 
az egyháznak határozottan nyilt ellensége és mégis 
sokat bajlódik a conciliummal, egész czikksorozatot 
közöl ellene, ugy tüntetvén azt föl, mint a legnagyobb 
morális csapást, mely a nagynehezen kivivott mo-
dern civilisatiot sújthatja ; de miképen, ha az egyház 
oly tehetetlen, kimerült és enyészetéhez oly közel áll ? 

A czikksorozatnak kettős czélja van: a) a kor-
mányt arra birni, hogy erőszakos eszközökhez nyúl-
jon az egybegyülekezketés megakadályozása vagy a 
hozandó határozatoknak kihirdetése végett ; b) leron-
tani a pápai hatalom minden varázsát, kijelelni neki 
a conciliumbanőt megillető szerepet, a második rang-
ra szállitván őt le. 

Mind ennek talán lehet hatása az Opinion-féle 
politikusokra, kikért azonban ily czikkeket irni al-
kalmasint felesleges, mert már rég ugy érezhetnek, 
mint e czikkekben a pártnak elve és iránya hirdet-
tetik ; de a katholikusokra nézve, szeretjük hinni, 
minden jelentékenyebb siker nélkül hangzanak el, 
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ismervén a kezeket, melyek ekkép támogatják 
őket. 

A hithű katholikusokra nézve a concilium min-
den határozata kötelező erővel bir, ugy is hat reájok, 
bármily terhes, súlyos is legyen ; épen azért semmi 
sem lehet előttük közömbös, mi az egyházat illeti, 
mi Péter és társai közt történik a papságban ; ha 
tehát még ők szólalnának föl a concilium vagy annak 
félhető határozatai ellen, megfogható volna ; de minő 
vonatkozása van a conciiiumnak a saint-simonistákra, 
szabadgondolkozókra nézve, miben zavarja ez őket, 
mit ró majd ez reájok ? 

Kétségkivül semmit, az egyház csak azokat kor-
mányozza, kik általa kormányoztatni akarnak : vo-
lentes regit non invitos; ámde a concilium tanúságot 
fog tenni mind a pápa hatalmáról, mind az egyház 
életrevalóságáról. Ez pedig igen ékesszóló válasz 
azokra nézve, kik oly régtől és oly szakadatlanul 
jövendölgetik a katholicismusnak hamar bekövetkező 
elenyésztét és a pápaságnak megsemmisülését. A 
pápa conciliumot hirdetve fölvette a keztyüt, melyet 
neki kihivás jeléül a szabadkőmivesség odadobott, és 
igy szól az erkölcsileg veszélyben forgó világhoz, 
igy szól a társadalomhoz, mely zaklatásaik alatt 
remeg és ingadoz: Ime itt vagyok! mindenütt a 
tévely diadalmaskodik, mindenütt a rosz halad előre 
és enyészik az erkölcs, az igazság : rajtam a sor, az 
én kötelmem titeket megszabadítani, fölvilágosítani, 
kimutatni az utat a veszélyeknek közepette és be-
vezetni benueteket a biztos révpartba; ezen nagy 
munka valósítása, kivitele végett ime összehivtam 
főpásztoraitokat, és mindnyájan körülvéve az apos-
tolok fejedelmének sirját, vezéreltetve a Szentlélek 
által, bizonyságot teendünk az igazságról, és kárhoz-
tatni fogjuk a tévelyt." És csakugyan alig szólott 
igy a pápa, a világ mind négy sarkáról válaszoltak 
a püspökök : Adsumus ! itt vagyunk, készen ál-
lunk. 

Mily nagyszerű látvány ; mily nagyság rejlik 
az egyházban, melynek küzdelme nem egyéb mint 
folytonos diadal. Ellenkezőleg mily méreg ez az 
egyház elleneinek, s azért mit meg nem kisértenek, 
hogy boszut állhassanak a pápán, kit czélponttá 
tettek ! Reá nehezedik a sectariusok egész sulyja, Ha 
már ki nem űzhetik őt az örök városból, rendelke-
zésökre áll a fegyver őt erkölcsileg megölni, tudni-
illik meg akarják őt fosztani állásától, szerepétől a 
conciliumban, leszállítván őt az első rangról a má-
sodikra. E feladatot az „Opinion nationale" tűzte ki 
magának, mily módon ? látni fogjuk ; melyet, mielőtt 

fölhoznánk, szükséges a kath. szempontot erre nézve 
megalapítani. 

E szerint egyedül a pápának van hatalma zsi-
natot egybehívni ; egyedül ő elnökölhet ott akár sze-
mélyesen, akár általa választott követe által, és a 
conciiiumnak semmiféle határozata sem érvényes az 
ő megerősítése nélkül. Egyedül neki mondá az Ur 
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Péter személyében : Confirma fratres tuos. 0 lelke a 
conciiiumnak, és ezen szó mindent magában foglal, 
mindent megfejt. Midőn a lélek eltávozik, az életnek 
is vége és csak tehetetlen tetem marad vissza ; ilyen 
volna a concilium is a pápa nélkül. 

Halljuk már most,mitmondBonneautudor,ki ugy 
látszik, e czélból forgatta át az újszövetség könyveit. 

„Az újszövetségi könyvekben kell keresni, 
mondja ő, minden conciiiumnak alapszabályait. 
Jézus maga mondá, hogy, ha néhány személy nem 
képes szabályozni valamely ügyet, megoldani bizo-
nyos nehézséget, hivatkozni kell az egyházra, vagyis 
a hivők gyülekezetére, és megígérte, hogy minden-
kor azok közt fog lenni, kik az ő nevében gyüle-
keznek össze. A főhatalom tehát az egyháznak van 
átadva, nem pedig Péternek és a tizenkét apostolnak. 
Ebből következik, ha ott csalhatatlanságnak lehetne 
helye, az nem volna sem a főnek, sem az egyházi 
főbbeknek kiváltsága, hanem magáé az egyházé. Ez 
az igazi elv és annak alkalmazása látható az apostoli 
időkben. Súlyos versengések támadtak az első ke-
resztények közt, de azért nem Péterre hivatkoztak, 
hanem egy egész gyülekezetre, mely egyszersmind 
első conciiiumnak tekintendő, és mely az apostolok-
ból, nép véneiből, a hivekből vagyis az egyházból 
volt alakitva. Az uj testamentumból tehát a követ-
kező szabályok merithetők, melyek, daczára némely 
pápák ellentörekvéseinek, mind a mai napig föntar-
ták hatásukat : a) a pápa alá levén vetve a hibázha-
tásnak, tévelynek, alá van vetve a zsinatnak is; b) a 
zsinati határozatok kötelezők a pápára nézve is; c) a 
zsinat megsemmisítheti a pápa határozatait ; d) a zsinat 
a pápát censura alá helyezheti, megfenyitheti, le is 
teheti; e) a zsinatot a pápa nem oszlathatja föl." 

Természetesen, a hány tétel, annyi tévely; és 
ki ily állitásoknak hódol, valóban rosszul cselekszik, 
ha szavaiban még ennyi kíméletet is tanusit a pápa 
iránt; a tévelyhez a kétszinüséget, képmutatást is 
csatolja. Ha őszinte akarna lenni, és benső érzelmei-
nek hű kifejezést adni, egyenesen kimondaná, hogy 
a pápa haszontalan bútordarab az egyházban és leg-
jobb volna őt egészen megszüntetni. Ha ő mint az 
egyház feje alá van vetve a tévelynek, ez onnan 
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Származhatnék, mintha a Szentlélek nem segítené 
őt; mintha azUr nem imádkozott volna érette és nem 
igérte volna neki, hogy vele fog maradni az idők végé-
ig, mintha nem neki adott volna hatalmat megkötni és 
föloldani, mintha nem neki mondotta volna : te vagy 
a kőszál, melyre egyházamat épiteni fogom; ki téged 
hallgat, engem hallgat és ki téged megvet, engem 
vet meg. Ámde hogy ha az Ur mindezeket Péternek 
és Péterről mondá, hová jut és mivé válik Bonneau 
okoskodásának mesterkélt emelvénye ? És ime épen 
az evangelium tesz minderről tanúságot; az evan-
gélium alap'tja meg a pápa fensőbbségét, nem pedig 
az ultramontáuok, a mely néven most szokásba jött 
az igazi katholikusokat nevezni; ha tehát Bonneau 
urnák igaza van,hazudik az evangelium! Maga ezen 
egy mondat : Confirma fratres tuos, elegendő annak 
bebizonyítására, hogy a zsinat nem helyezhető a 
pápa fölé. Az, ki az Úrtól azon megbízást kapta, 
hogy erősítené meg testvéreit, nem lehet ezek alá 
vetve, még kevesbbé tehetik ezek őt le. Valóban alig 
lehet megfogni, mint képesek némelyek oly tiszta, 
világos ügyben csak vitát is támasztani. A pápa 
vagy semmi, vagy Krisztusnak helyettese, és feje az 
egyháznak ; és akkor a püspökök tőle kapják hatal-
mukat, neki esküsznek engedelmességet, hűséget; és 
mégis azt akarjátok, hogy ő a püspököknek legyen 
alávetve ? ez képtelenség ! 

„Ha, folytatja Bonneau, a keresztények szent 
könyvei ekkép határozzák meg a pápának helyzetét 
a concilium irányában; az egyháznak és az állam-
nak viszonyai is könnyen meghatározhatók a conci-
liumra nézve és mintegy magából a dolog természe-
téből folynak." Ha Bonneau oly szerencsétlen ezen 
viszonyok megalapításában mint az iméntiekben, 
valóban kár volt időt vesztegetni a czikkezésre, mely 
azoknak tárgyalását tűzte ki czélul. Hamisak azok 
egytől egyig, és azon jó hatásuk van, hogy, képte-
lenségüknél fogva, a hívőket, csak még inkább meg-
erősítik a hitben, melyet a katechismus ad elébök, 
mert könnyebben elhiszik, hogy a pápának oly ha-
talma van, minő az egyház tanitása által neki tulaj-
doníttatik, mint hogy az egyháznak oly pápája, feje 
lehessen, minőt Bonneau rajzol elébök. Ily tételek-
ben még csak az észnek nyoma sem látszik ; azok 
megerősitéseül pedig a szent könyvekre hivatkozni 
annyi, mint végkép tönkre tenni a reputatiot, melyet 
valaki más téreni érvelése által talán már szerzett 
magának. Ha Bonneau urnák utóbbi okoskodása 
szemünk elé kerül, bemutatandjuk azt is; nincs 
tőle mit tartani. 1—k. 

Egyház és állam. 
(Vége.) 

Nem tagadom, hogy az iskola és egyház sok tisztán 
világi oldalt mutat föl, s azért az állam fölögyeletének alá-
vethetek, s alá is vetendők. De senki sem tagadhatja, hogy 
a tudományok azon oldalai, melyeknél fogva azok a vallási 
igazsággal érintkeznek', vagy előadójuk összeköttetésbe 
hozza, szorosan az egyház jogköréhez tartoznak. Kell tehát, 
hogy mindkét hatalom együttesen működjék, s akkor az 
elválasztás lehetetlen lesz. 

A kath. vallás a lelkek üdvére mellőzhetlon eszközül 
a szenségeket ajánlja. Némelyek ezek közül igen fontos 
küleredményeket hoznak létre, például a keresztség, az 
egyházirend, s különösen a házasság. A keresztség az 
embereket egy sajátlagos társulatba, t. i. az egyházba vezeti 
be ; a papszentelés elválasztja azokat, kik benne részesülnek, 
a közönséges hívektől, s a Mindenható szóigáivá avatja őket. 
A házasságból gyermekek, s következéskép természetszerű 
jogok származnak az atyai javakra, és a társadalom külön-
féle hivatalaira. A vallástalan politikus és kormányférfiak 
az egész kérdést egy egyszerű szólammal vágják ketté, s a 
polgári hatalomra ruházzák a jogot, a szentségek vala-
mennyi küleredményeit szabályozhatni. De eltekintve ama 
tisztán polgári természetű küleredményektől, melyeknek 
szabályozását szivesen átengedi az államnak, vannak még-
oly küleredmények is, melyeknek szabályozását büntetlenül 
át nem engedheti egy más hatalomnak. A keresztség például 
és az egyházirend a hivők sziveibe benső megszentelést ön-
tenek. melynél fogva sok kültekintetet érdemelnek, s csak 
az, ki ezen megszentelést hivatásánál fogva ismeri, Ítélheti 
meg, valljon ennek erejénél fogva mi illiti meg a hivőt ? A 
keresztény egy tulajdont ültet át az emberberbe, melyet 
előbb nem birt. A természethez járult az isteni malaszt, s 
az által, hogy a megkeresztelt Istennek gyermekévé lesz, 
egészen más viszonyokban találja magát, mint előbb. Már 
pedig egyedül az egyház jogosult ezen tulajdonok s ezen uj 
igények fölött itélni, melyekhez gyermeke a keresztség által 
jutott s egyedül ő határozhatja meg, miként kell vele bánni 
ezer és ezer felmerülő alkalomkor. 

Ha az európai hírlapok erre gondoltak volna, nem 
ütöttek volna oly nagy lármát a bolognai Mortara gyermek 
miatt, ki megvolt keresztelve, szüleitől elvétetett. Be kel-
lett volna látniok, hogy miután ezen gyermek, akármely 
módon, egy uj állapotba lépett, melynek szükségletei kizá-
rólag az egyház illetékésségéhez tartoztak, az egyházon 
kivül senki som Ítélheti meg, mik voltak igényei uj hely-
zetében. 

De a természetjogai, ellenveték ők, meg vannak sértve ; 
és zsidó szempontból miként lehetne ezen tényt védelmezni ? 
Pusztán természeti és zsidó szempontból természetesen nem 
lehetne teljes és elégséges okot felhozni. De épen abban áll 
az igazságtalanság, hogy a pusztán természetes, s még inkább 
abban, hogy a zsidó álláspontra helyezkedtek, mert inkább 
a Jézus Krisztus által tökéletesitett és felmagasztalt termé-
szetet kellett volna tekintetbe venni. A kath. társadalom 
ezer más működést ismer, melyeket pusztán a természet 
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álláspontjáról tekintetbe sem lem lehet venni. Miért tekinti 
papnak azon embert, kire egy másik ember kezeit föltevé? 
Miért tekinti tagjának azt, kinek fejére egy kevés viz önte-
tett ? Pusztán a természet szempontjából, nem látjuk be 
miért ; de ha a természetfölötti eredményeket vesszük szem-
ügyre, melyeket ezen szertartások létrekozuak, rögtön be-
látjuk okaikat, és a kath. egyháznak, mely azokat elismeri, 
semmi nehézsége sincs, következményeiket is elismerni s az 
egyiket kereszténynek, a másikat papnak tokinteni. Hason-
lóképen jelen esetünkben, a természetes, vagy a zsidó szem-
pontból nem látják be, miért kellett ezen gyermeket szüleitől 
elvenni s keresztényileg nevelni; katholikus szempontból 
azonban, az eljárás indoka igen világos. Ha megengedjük, 
hogy a keresztség egészen más életmódot követel, mint a 
természetes vagy a zsidó életmód, a társaságnak, mely azt 
megengedi, a megkereszteltnek hozzáillő nevelést is kell 
adnia, s mindazok, kik ezen ügyről másként beszéltek, be-
bizonyítják azzal, hogy ők ezen igazságokat nem értették. 

Ha valaki föltenné önmagában, hogy mindazokat ki-
elégíteni fogja, kik a természettel megelégesznok és a kinyi-
latkoztatást elvetik, vagy kik, mint a zsidók, Krisztus isten-
ségét és megváltói küldetését megtámadják, akkor, nehogy 
önmagának ellenmondjon, ezt mindazokban tennie kell, mi 
náluk botránkozást szül. Már pedig a rationalisták soha 
ki nem fognak békülni a kath. dogmákkal és szertartások-
kal, mert ezek az ő szemeikben képtelenségok, babonák és 
istentelenségek. Az ő szempontjukból ellenkezik az észszel 
a gyónás, az oltári szentség, a szentmise, a titkok, nem ke-
vébbé mint sérelmes volt reájuk nézve azon gyermek ke-
resztény neveltetése. Ha tehát őket ebben kibékíteni akar-
játok, miért nem akkor más igazságokban is ? El kell tehát 
törölnötök, mit az evengelium a természet tökéletesítésére 
és felmagasztalására rendelt, és a zsidó s rationalisták ked-
veért ki kell a kereszténységet irtani. Ha még most a dol-
gokat senki sem akarja ennyire erőtetni, és hajónak tartják, 
hogy a katholikusok a rationalisták daczára természetfö-
lötti tények és elvek által szabályozott életet éljenek, s hogy 
a zsidók ellenére Jézus Krisztust még mindig imádják, ugy 
nekünk se vegyék rosz néven, ha mi, kik a keresztség ter-
mészetfölötti eredményeit elismerjük, hitünk szerint cselek-
szünk. A zsidóknak és rationalistáknak ezen panaszoknál 
ép ugy nincs igazuk, midőn a kinyilatkoztatást és Jézus 
K risztus küldetését el nem ismerik ; s ez annál súlyosabb 
vád rájuk nézve, mennél hitelreméltóbb és szembetűnőbb 
mindegyik. Ha tehát az egyház eljárása, midőn, mennyire 
lehet, megakadályozza, hogy a keresztség szentsége kiszol-
gáltassák oly esetekben, melyekben a keresztség eredményei 
létre nem jőnek, igen könyörületes és anyai, ugy eljárása 
nagyon igazságos, midőn, ha a keresztség akarata ellen jött 
létre, nem engedi, hogy eredményei elhanyagoltassanak. Jó 
arról gondoskodni, hogy házasságon kivül minél kevesebb 
gyermek szülessék, de h^ mégis születnek, senki sem fogja 
mondani, hogy ezeket jó lesz megfojtani. Ezt fogja min-
denki mondani a jelen esetben, ki az ügyet szenvedély nél-
kül megvitatja, De ezeu rövid kitérés után, menjünk vissza 
tárgyunkhoz. 

Az egyházirend szentsége azt eszközli, hogy az állam 
némely szolgái az egyház szolgáivá lesznek, mely czélra 

általa kiválasztatnak, s különös isteni malaszttal megszen 
teltetnek. Itt most már könnyen lehetséges, hogy az állam 
nem veszi tekintetbe, mivé lettek, s velők mint közönséges 
emberrel bánik. De ki kételkedhetik, hogy nem az ő hatás-
körébe vág, meghatározni, mi illeti meg őket, hivataluk s 
külső méltóságuknál fogva ? A világi hatalom hiszi, hogy 
joga van, a hatáskört és tekintélyt meghatározhatni, melyre 
miniszterei, hivatalnokai, katonatisztei, tábornokai és ügy-
nökei igényt tartanak ; s erre joga is van, mert egyedül ő 
ismerheti teljesen a hivatalt és méltóságot, melyet reájok 
akar ruházni, s egyedül ő határozhatja meg, mire van szük-
ségük, hogy hivataluknak megfelelhessenek. De épen ugy, 
sőt sokkal inkább, egyedül az egyház tudja, minő méltósá-
got kölcsönöz és minő kötelezettségeket ró azokra, kiket 
fölszentelt; egyedül ő tudja minő kiváltságokat kötött Kri-
sztus az ö állásukhoz; tehát egyedül az egyház határoz-
hatja meg, mikép kell ezen kiváltságokat föntartani, minő 
törvényszék itél az egyházi férfiak fölött, ha bepanaszoltat-
nak, mikor és miként kell elitélniök, ha vétkeseknek talál-
tatnak, mert egyedül az egyház illetékes biró, valljon miként 
kell reájok nézve teljesíteni Jézus Krisztus akaratát. 

A házasság szentsége továbbá elválaszthatlan ugyan 
a természetes szerződéstől, de elvitázhatlanul egy magasz-
tosabb rendhez tartozik, mint ama természetes szerződés, 
mert isteni malasztot önt azok szivébe, kik fölveszik, s ezen 
eredmény hasonlithatlanul fölülmúlja a természetes okok 
eredményét. Csak hogy szükséges lehetne, a szentséget meg-
illető tisztelet tekintetéből azt, úgyszólván, csak bizonyos 
meghatározott föltételek mellett kötött szerződés alakjában 
fölvenni. Bármiként legyen ez, ki Ítélhet a fölött más, mint 
ama tekintély, mint ezen szentség kiszolgáltatója, t. i. az 
egyház ? Ebből következik, hogy ő egyedül határozhatja 
meg, mi módon, vagy minő föltételek alatt köthető meg ezen 
szerződés, mely a hivők szemeiben mindig egyszersmind 
szentség is. Ha már ő általa meghatároztatott, mi kívánta-
tik meg ezen tény érvényességéhez, ellenében minő akadá-
lyok merülhetnek föl, akkor a világi hatalom, tisztán polgári 
eredményeit illetőleg, rendszabályokat hozhat, a mint neki, 
a közjó tekintetéből legjobbnak látszik. 

De mindebből az következik, mondhatná valaki, hogy 
a katholicismus a természet törvényeit kirekeszti, és a ke-
resztség miatt a gyermekeket szülőiktől elszakítja ; a pap-
szentelés által a papokat az átalanos egyenlőség alól ki-
vonja ; a házasság miatt az emberi törvényhozástól a szer-
ződés jogot elveszi. Igen, vagy a 19-ik század újítása az, 
hogy a keresztények nem csupán a természeti törvények, 
hanem és főkép természetfölötti törvények által izgattat-
nak? És ezen század hirhedt fölvilágosultságára volt-e 
szükség, hogy ne lássuk többé, mit az úgynevezett barbar 
korszakokban népek és uralkodók oly jól beismertek ? Hisz 
tudjuk, hogy mi többé nem a természet törvénye, hanem, 
Istennek hála, a kegyelem törvénye alatt állunk ! Vagy e 
miatt talán panaszod van, vagy Jézus Krisztus ellenében 
egy ellenkező jogot akarsz érvényesitoni '? 

Ne engedd át azonban magadat a vastag csalódásnak 
és ne hidd, hogy midőn egy természetfölötti törvényről szó-
lunk, oly törvényre gondolunk, mely a természettol ellen-
kezik. Oly törvényről beszélünk mi, moly a természeti tör-
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vény fölött áll, azt megnemesiti és tökélyesbiti. E szerint a 
keresztség fennemlitett esetében természetes, hogy a gyermek 
az atya sajátja, de csak addig, mig róla Isten máskép nem 
rendelkezik, valamely különös fölmagasztalás és megszen-
telés által, mint ez a keresztségnél történik. Az emberek 
közt való egyenlőség, a polgári jogok és kötelességek, jog-
és birtokviszonyok tekintetéből, természetszerű, de csak 
addig, mig Isten valamely személynek, az ő szolgálatára 
való sajátlagos kiválasztása és fölemelése által közbe nem 
lép, mint ez a papszentelésnél történik. Természetes, hogy 
a szerződések a polgári hatóságnak vannak alávetve, de 
csak addig, mig valamely szentség jellegét nem veszik föl. 
Ha az emberi cselekedetek valamely nemesebb működésre 
emeltetnek, egy más tekintély hatalmába mennek át. Ebből 
mindenki láthatja, hogy mindezen esetekben nem sértjük 
meg a természeti törvényt, mert nincs természeti törvény, 
mely reájuk kiterjedne. 

Mindezek fölött senki sem csudálkozhatik, ki a keresz-
ténységet csak egy kevéssé ismeri, mert az jól tudja, hogy 
a kereszténység egy, a természet minden törvényeit fölül" 
muló tökéletességet hozott létre. A természet szerint elég 
volt szeretni azt, ki szeret bennünket ; gyűlölni azt, ki 
gyűlöl bennünket ; Jézus Krisztus hozzátevé, hogy mi azokat 
is, kiktől üldöztetünk, szeretni s velők jót tenni tartozunk. 
A természet nem ismeré az önkénytes szegénység, az örök 
szüzesség, a szerzetesi engedelmesség evangeliumi tanácsait ; 
de nekünk a kereszténység mindezt tanácsolja már, Jézus 
Krisztus nevében. A természet az emberek megszentelésére 
nem rendelte ama szokásokat, szertartásokat és szentsége-
ket, melyeket mi most használunk ; de Jézus Krisztus be-
hozta és megalapította azokat. A mint most már egy ke-
resztény sem panaszkodik, hogy a természet megsértetett, 
mert Jézus Krisztus a természeti törvényekhez még több, 
magasztosabb gyakorlatokat kapcsolt, és a mint ellenkező-
leg senki sincs, ki azokat magasabb tökéletesbülésnek, és 
az uj törvény egészen sajátlagos kegyelmének ne tekintené, 
ugy józan észszel senki sem panaszkodhatik a természet 
megsértése miatt, ha Krisztus tényleges akarata szerint a 
természettörvények alól kivétel tétetik, vagy inkább azok-
hoz uj törvények adatnak, mint a keresztség, papszentelés 
és házasság fonnidézett eseteiben történik. Mindig ugyanazon 
leghatalmasabb Ur az, ki bölcsesége szerint a fölött ren-
delkezik, mi lényegében hozzátartozik. 

Az egyedül lehetséges ellenvetés az lenne, hogy hamis 
azon állitás, hogy isteni kinyilatkoztatás valaha létezett, 
vagy a fennemlitett működésekre kiterjed; annak azonban, 
ki ezen ellenvetésekhoz akarna menekülni, azt kellene fe-
lelni : ha katholikusok akarunk lenni, épen ezen kettőt tar-
tozunk elhinni, hogy t. i. valóban létezett kinyilatkoztatás^ 
és hogy az mind a fennebb emiitett dolgokra kiterjed. Mert 
miután az egyház, ki csalhatlan biró, s kitől nincs fellebb 
hivatkozás, hogy higyjük elénk adja, ugy nem vonhatjuk 
azt kétségbe, a nélkül, hogy kétségbe ne vonjuk az egyház 
tanitó hivatalát és tekintélyét, mi épen annyit tesz, mint 
megszűnni katholikus lenni. Miután, mint senki nem tagad-
hatja, ez igy van, és való okok vannak, melyek szerint a 
kath. vallás oly külső eredményeket hoz létre, melyek kettős 
joghatóság alá eshetnek, ki kételkedhetik most már a 

lelki és világi hatalom egyetértése és együttműködésének 
szükségéről ? 

Es ennek igy kell lenni, nem csapán az egyház, hanem 
az állam és társadalom jóléte tekintetéből is. A katholikus 
vallás, habár némelyek megtámadják és joghatóságát ma-
gukhoz ragadják is, mindig sérthetetlen fog maradni és az 
egyház azért, mert jogaiban megakadályoztatik, nem fogja 
azokat elveszteni. Üldözőinek szeme láttára a viharok kö-
zepett is fennfogja azokat tartani. De a társadalom azon 
mértékben, a mint vele czivódások között él, és jogait ma-
gához ragadja, károkat fog szenvedni. Mennél inkább bi-
lincsbe veri, annál kevesebb oktatás- és vezérletben fog ré-
szesülni, annál kevesebb védelemre fog találni a tévely elle-
nében ; ha nem fogja őt anyjának tekinteni, nem fog része-
sülni szeretete jótékony nyilatkozataiban, ha nem akarja 
birónak tekinteni az igazság kiszolgáltatása nélkül fog 
maradni; s ha egykor őrültségében annyira menne, hogy őt 
egészen megtagadná, mint Angolország és Németország egy 
nagy része tette, akkor szerencsétlen országában le fog tűnni 
az igazság napja, és oda fog vettetni a felekezetek tévely-
gései, az atheismus és hitetlenség karjai közé. 

A szomorú tapasztalás kézzelfogható adatokat szol-
gáltat azon országokból, melyekben az állam és egyház 
megkisértett elválasztása oly üdvtelen eredményeket hozott 
létre. A mult században, ha szabad igy neveznünk, volt a 
szédelgésnek egy pillanata, melyben a fejedelmek, a hitet-
len bölcsészet által fölbujtogatva, azt hivék, hogy az egy-
házzal való egyetértés nélkül is boldogulhatnak, s azért őt 
a templom négy falai közé zárták, s egész tekintélyét ma-
gukhoz ragadták. A védur, államfő, az egyház pártfogójá-
nak magasztos czimébe burkolózva, mint egy pápa rendel-
keztek, határozatokat és rendszabályokat bocsátottak ki ; de 
mind maguknak mind népeiknek rosz nyereségök lett belőle. 
Francziaországban nem engedték meg az egyháznak, hogy 
híveinek az egészséges és megmérgezett legelőket kimutassa, 
és a tévely oly hatalmas lábra vergődött, hogy a kormányt 
elnyelte és a királyságot, ama mindenki előtt ismert rette-
netes módon tönkre juttatta. Elváltak az egyháztól a taní-
tásban, melyet a világi hatóság föladatának tartottak, és 
nyerték belőle az 1793-iki ifjúságot; elváltak tőle a házas-
ság fölötti törvényhozásban és nyerték belőle a társadalom 
forrásának, a családnak mogszeplősitését s a királyságnak a 
leggyalázatosabb ágyasokkal való eltelését. Ausztriában és 
Toscanában annyira nem akart a kormány a szentszékkel 
egyetérteni, hogy megkísértette az isteni tiszteletet önkényü-
leg rendezni, és ebben oly kicsinységekre kiterjeszkedett, 
hogy merénylete ha szentségtörő nem volna, nevetséges lenne. 
És ezen országokban az isteni tudomány, a hitbeli buzgalom 
és erkölcsiség mind mélyebbre sülyedett és az isteni tiszte-
let sokak előtt inkább csak puszta külsőség, mint a Minden-
ható iránti benső hódolat vala. Spanyolországban és Portu-
gáliában hasonló okok, hasonló eredményeket hoztak létre; 
és nemzetek, melyeknek vallásossága és jámborsága a világ 
dicsősége vala, az istentelenség s ez által a fejetlenség, ren-
detlenség és feloszlás zsákmányává lőnek. A nyomor vég-
telensége, Ausztria és Francziaország rendeinek fölnyitotta 
szemeit ; az egyik alkalmas törvények által egyesült az 
egyházzal, a másik korszerű bölcseséggel feloldá kezeinek 
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bilincseit. S Francziaerszágban ma már látjuk a jámborság 
és erkölcsösség uj szellemét, mind inkább és inkább elter-
jedni, és a gyümölcsök, melyeket ezen uj élet ma már föl-
mutathat, tanúsítják, mit várhatunk még töle a közeli jövő-
ben. Bár belátnák ezt más kormányok és nemzetek is és ne 
várakoznának a rettenetes tanításra, melyet Isten készen 
tart azok számára, kik azt hiszik, hogy az egyház nélkül 
is boldogulhatnak, s vagy nyilvánoserőszakkal, vagy kép-
mutató tisztelettel olyanokul tüntetik fel magukat, mintha 
őt királynénak ismernék, mialatt kezeit bilincsekbe verik. 
Még csak egy megjegyzést. A mint nem választhatjuk el a 
lelket a testtől, a nélkül, hogy ez hullává ne váljék és fel ne 
oszoljék, és tönkre ne jusson; s a mint nem mondhatja a 
test a léleknek, hogy csupán a benső ténykedésre szorítkoz-
zék és a külsőket ő neki engedje át, minthogy a lélek nél-
kül sem élete sem működése nincsen, ép ugy nem zárhatja 
ki az állam az egyházat külső működéséből, minthogy ő 
neki is szüksége van az életre, mely egyedül az egyháztól 
jő. Ki ezt megengedni nem akarja, nem csak a religiohoz, 
de a politikához sem ért semmit s csak az egyház győze-
delmét fogja elősegiteni, midőn az ő legnagyobb dicsőségére 
mint áldozat fog elesni,mialatt az egyház diadalát elősegít-
hette, s benne maga is részt vehetett volna. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
ROMA. A romai „Petit-Eclio" a következő közle-

ményt hozza a „pápai lábcsók"-ra vonatkozólag : A Jézus 
Krisztus helytartója iránti szeretet és tiszteletnek e nyilvá-
nítása oly régi mint az egyház maga s már az ószövetség-
ban találja támpontját (Isai 49, 23). 

Midőn sz. Péter mennyei látvány által figyelmeztetve 
Cesareába ment, hogy a századost, a pogányságból meg-
tértek ezen elsődjét, Krisztus aklába fogadja : Kornélius 
elébe jöve lábaihoz borult (Ap. csel. 10, 25). E századosban 
már felkölt a hit világosságának malasztja s ama prófétai 
szavak értelmében cselekedett. „Mily szépek . . . . a béke-
hirdető s prédikáló lábai, ki jót hirdet, ki üdvösséget pré-
dikál, ki Sionnak mondja : uralkodik a te Istened" (Isai 
52, 7). ^ 

Jóllehet az apóst. csel. idézett helyén l áb -c sókró l 
nem történik emlités : valószinü mégis, hogy az az apostol-
fejedelem lábát csókkal illette vagy legalább illetni akarta, 
ha megfigyeljük azon helyeket, melyekben a szent asszo-
nyoknak a föltámadott Üdvözítő iránti tiszteletnyilvánitá-
sáról van szó, s melyeken mondatik, hogy „ t e n u e r u n t 
pedes eius et adoraverunt" s hogy az üdvözítő az igy lá-
baihoz omlott szent Magdolnának mondá : „noli me t a n -
g e r e." 

Az erények s tulajdonok közt, melyeket sz. Pál apostol 
a szent özvegyek kiválasztatásánál figyelembe ajánl, a ven-
dégszereteten kivül előfordul az is „Sí Sanctorum pedes 
lavit". E lábmosás alkalmával bizonyára az alázatos láb-
csók is szokásban volt, amint azt mutatja azon elbeszélés, 
mely szerint az Ur Simeon házában lakomára helyezked-
vén, a bűnbánó nőről olvassuk, hogy az üdvözítő lábait 

könnyhullatással kezdé áztatni, és fejének hajával törlé és 
c s ó k o l g a t á lábait" stb. (Luk. 7, 38.) 

Más részről, miután tudjuk, hogy az Ur az ő szolgái 
iránt tanúsított tiszteletet ugy tekintette, mint a melyet 
irányában mutatnak (Máté 25, 40) : alig szenved kétséget, 
miszerint a lábcsókot, melylyel a keresztény első századok 
alatt a hivek a püspököket széltiben megtisztelni szokták, 
magára Krisztusra vonatkoztatták, ki az ő főpásztoraiban 
közöttünk él, kivált pedig a római pápában, mint kinek 
személyében az üdvözitőnek örök királyi papsága egész fé-
nyében ragyog. (Thomassin.) 

A püspökök lábait tiszteletteljesen csókolni általános 
szokás volt az ős időkben. Utóbb az mind gyérebb lett s 
végre egyedül a romai pápákra, mint az apostolok utódjára, 
szorítkozott. Sz. Jeromos (Contra Joann. Hieros) beszéli, 
hogy az ő korában Epiphanius Salamina püspöke a szent 
helyek látogatása végett Jeruzsálembe érkezvén, alig jár-
hatott útjában a sokaság miatt, mely „lábaihoz borult, 
hogy azokat csókolja s hogy ruháit illesse". Szintúgy a 
„beatissimus papa" czim is (ad Augustin): minden püspök-
nek adatott széltiben ezen időtájban. Miglen lassankint ez 
is megszűnt s ma szinte csak kizárólag a romai pápának, 
mint Krisztus látható helytartójának, adatik. 

Devoti szerint (Instit. canon. L. I I tit. 2 § 75) a pápai 
lábcsókra vonatkozó legrégibb adatot sz. Zsuzsannának 
( t 294) vértanusági actáiban birjuk. De ha ezen okmány, 
mint némelyek vitatják, nem is volna hiteles : birunk egy 
másik szintén igen régivel, mely szerint, midőn II. Justinián 
császár I. Constantin pápával Bythiniában Nikomédia vá-
rosában 711 találkozott — „a keresztény császár", amint 
megpillantotta Krisztus helytartóját „legott felséges nejével 
együtt földre borult s a főpap lábait megcsókolák; azután 
pedig kölcsönösen megölelkeztok s a nép, mely e jelenetnek 
tanuja volt, igen örvendezett a jámbor fejedelem ezen alá-
zatossága fölött." (Anastas. bibi. de vita Rom. PP. tom 
III p. 153.) — Egyébiránt II. Justinián is csak ősének I. 
Justiniánnak példája után indult sz. Péter utóda iránt mu-
tatott eme tiszteletjelével. Kinek I. János pápávali találko- • 
zása 525. ekkint történt : „János pápa (igy olvassuk ezt 
Orsinál Hist. eccl. libr. 38) még mintegy 12 mértföldre volt 
a székvárostól, midőn az egész népség fáklyákkal s kereszt 
elővitel mellett elébe jött. A sokaság magán kivül volt örö-
mében azon hallatlan, mert eddig legelső esemény fölött, 
hogy a pápát azon vidéken láthatja s oly tiszteletteljesen 
fogadá, mintha csak magát az apostolok fejét látta volna. 
Legelső a császár maga volt, ki lábaihoz borult s az alázat 
és vallásosság e jeles példája csak még inkább fokozá a 
néptömeg örömét. De ezen tisztoletet még inkább nevelte 
azon csodatett, melyet az Isten szolgája által müveit. A 
mint ugyanis a város kapuihoz értek, a pápa a népsokaság 
jelenlétében kezeit egy vakra reá tevén, ez azonnal vissza-
nyerte látását. E tényt maga sz. Gergely beszéli el, ki azt 
mint köznyelven forgót oly aggastyánoktól hallá, kik szem-
tanúi voltak ezen eseménynek." 

Bármikép legyen is azonban a dolog : annyi bizonyos, 
hogy a pápának lábát csókolni a VIII század óta szaka-
datlanul szokásban van. A bibornokok kezét, a pátriárkák 
térdét, a többi egyháziak s világiak azonban különbség 



( S 3 5 9 „ _ 

nélkül lábát csókolják. S kik a Krisztus helytartója iránti 
tiszteletnyilvánitást illő szándékkal végzik,100 napi búcsú-
ban részesülnek. A világ ezt fetischismusnak csúfolja ; jól-
lehet maga többnyire nem épen tiszteletreméltó tárgyak 
előtt gyújtja meg tisztelettömjénét. Itt legalább tisztes ősz-
beborult fő s az isteni tekintély személyesitője áll a jámbor 
hódoló előtt. 

VEVAY. A „IX. Pius-egylet" bizottságai a freiburgi 
canton egy kis városában, Romontban april végén közgyű-
lést tartottak, melyben számosan vettek részt s melyet a 
lausannei s genfi püspökök is megtiszteltek jelenlétükkel. 

Tanácskozási tárgykép négy nagyfontosságú kérdés 
volt kitűzve, melyek komolyan megvitattattak. 

Az egyik volt : a belföldi missiok mikénti kifejtésének 
ügye. A különféle protestáns cantonokban ugyanis mintegy 
25 ezer katholikus él elszórtan, anélkül, hogy valamely lel-
készhez tartoznának s oly körülmények kőzött, hogy lehe-
tetlen keresztény katholikus kötelmeiket teljesiteniök ; s 
kiknek gyermekeik protestáns iskolákban nevelkedve g y a k -
ran hitüket vesztik. Ilyen volt legalább a helyzet, midőn 
ezelőtt mintegy 6 évvel néhány lelkes katholikus egy egylet 
alakítását hozta indítványba, melynek föladata legyen pro-
testáns vidékeken elhagyatva élő hitsorsosaink számára 
kápolnákat s lelkészi állomásokat létesíteni. 

A fölhívásnak szép sikere volt s 1868-ban az egyletmint-
egy 23 ezer frankkal rendelkezett, melyekből Zürich can-
tonban 3, Grisonban és Baselben szintannyi, Bernben 5, 
Neuchatel, Saint-Gall és Appenzellbon egy-egy, összesen 14 
lelkészi állomás tartatott fen s azonfelül egyéb vallásos vál-
lalatok is segélyeztettek. 

Már e rövid áttekintésből is láthatni, hogy a belmis-
siok ügye lendületet nyer. Még ugyan sok kívánni való van 
hátra ; de remélhető, hogy az egylet napról napra megerősö-
dik s kitorjeszthetendi üdvös hatását. 

A második kérdés volt : mikint lehessen a sz. Vincze 
egyletet a falusi plébániákon mindinkább meghonositani s 
elterjeszteni ? Hogy ez lehetséges, mutatja a singine-i kerü-
let, melynek csaknem mindegyik plébániáján létezik, egy 
ilyen, s melyben 10 év alatt 51 ezer frank készpénz és 100 
ezer frank értékű segélyezikkek osztattak szét. A Vincze 
egyleti conferentia hathatós segélője a plébánosoknak, gyül-
helye a jó katholikusoknak, s élesztője, fentartója a jám-
borság, szeretet, szóval a keresztény erények szellemének. 
A bizottság előadója s az utána felszólaló tagok többféle 
gyakorlati módot ajánlottak s különösen azt, hogy az illetők 
iparkodjanak a buzgó katholikusokat, bármi csekély szám-
mal legyenek is, e végre egyesíteni s a természetbeni segély-
zést a pénzbelinek elébe tegyék. 

A harmadik az oktatásra vonatkozott. Az oktatási 
kérdés valamint világszerte ugy Schwaitzban is napirenden 
van ; s főleg a nőnemre híjjá fel a figyelmet, hogy az a hi-
tetlenség szellemétől megóvassék. Az előadó kivált a két-
nembeli gyermekek külön tanítása mellett emelt szót ; mint-
hogy a vegyes iskolák nagy kárára vannak az erkölcsösség-
nek ; s azonkívül a nőnek más feladata van a családi életben 
mint a férfiúnak, tehát másféle oktatásra is szüksége. — S 
mily nőket bizzunk meg az oktatással ? kérdé továbbá elő-

adó. Férjezetteket-e ? De ezek családjaiknak kell, hogy él-
jenek és helyzetük nehezen egyeztethető össze a tanitóné 
kötelességeivel. Hajadonokat ? Igen ; ha istenfélőek, eléggé 
müveitek s a házasságról lemondottak. A freiburgi canton 
szép számmal bir oly tanitónékat, kik erényeik által növen-
dékeik és a hivek lelki épüléséül szolgálnak. De tanitóné, ki 
férjhez menni kíván oly gondolatokkal foglalkozik, melyek 
őt a gyermekek nevelésére nem teszik alkalmatossá. Tehát 
a szerzetesnőknek adandó az elsőség, mint kik kiváltkép 
egyesitik magokban mindazt a mi a gyermekeknek jámbor-
ságban, erényben és szerénységbeni neveltetésének biztosi-
tékául szolgálhat. 

Végre a berni plébános a legényegyleteknek, melyekot 
lvolping Németországban és Német-Schwaitzban létesitett 
és elterjesztett a romand Schwaitz kisebb vfa'osaiba is be-
hozatalát ajánlá; elbeizélvén, hogy mily körülmények indi-
ták őt reá, miszerint azt Bernben megalapítsa. 

Alig hogy jelenlegi plébániáját olfoglalá, úgymond, 
legott 6 "munkásosztályu esküvő párnak házasságát áldotta 
meg, melyek közöl 5 vegyesházasságot kötött s mindannyi 
anyagi, de erkölcsi tekintetben is a legnyomorubb helyzet-
ben volt. Ez időben két társulat létezett ott, mely a munká-
sokat hálójába keriteni s a legveszélyesebb tanoknak meg-
nyerni iparkodott. Az egyik, mely a dicső Grülli nevet 
bitorolta, egyenesen a szabadkőművesek befolyása alatt 
állott. A másik, melyet akkor kezdtek emlegetni, s mely 
azóta szomorú nevezetességre tett szert az úgynevezett „In-
ternationale" társulat volt. A plebanus ur e két társulat 
ellenébe.a „Katholikus legényegyletet" állította föl. Kezdete 
nagyon is szerény volt ; mert csupán 5 egyén állott be, kik 
elég erősek voltak társaik csufolódásaival sőt bántalmazá-
sával daczolni. De az egylet felgyarapodott. Ma már 47 
taggal bir és teljes virágzásnak örvend. 

IRODALOM. 
„Das Lutherdenkmal zu Worms im Lichte der Wahrheit. 
Gedanken und Thatsachen zur Beantwortung der Frage: 
Kirche oder Protestantismus? Dem deutschen Volke gewid-
met von einem deutschon Theologen." — Mainz, Verlag von 

Franz Kirchheim, 1868. VIII és 276 11. 

(Folytatás.) 

Tüzetesen, magasztos szépséggel és roppant eruditio-
val értelmcztetvén, illetőleg a balmagyarázatok és ellentétek 
megerőtlenitésével, kellő világosságba helyeztetvén ekként 
a Luther-emlék egészben és minden részeiben, következik 
a munkának második, és főrésze. A második, az elsőnél 
terjedelmesebb főrésze — a 111 — 267. lapokon — négy fe-
jezetre oszlik. 

E fejezetek rendszeresen tartvák, és épen nem meg-
szaggatott, avagy földarabolt egyesckül veendők; hanem 
mint inkább valamely erősen fűzött láncznak meg annyi 
szeme, egymást kölcsönösen támogatják és fénybe állítják. 
„Das Luthermonument zu Worms" dolgozat másik részé-
nek és fejezeteinek eme jellemét és egymáshozi kölcsönös 
viszonyát részben már föliratuk is mutatja. Az egész (2-ik) 
főrésznek czime ez: „A nyugati egyházi szakadás és az 
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egyház szemben e szakadással" ; az 1) fejezete a 111—126. 
lapokon: „A valláserkölcsi élet a XV-ik század vége felé 
és a XVI-ik elején"; a 2) fejezeté a 126—181. lapokon: 
„Luther élete, tana, jelleme és működése" ; a 3-iké a 181 — 
202. lapokon: „Az uj vallás terjedése a német területeken, 
Svédországban, Dániában, Norvégiában, Islandban" ; a 
4-diké vagyis utolsóé a 202—267. lapokon : „A kath. egy-
ház és a protestantismus" egymással szemben. E fejezet 
szintén kézzelfogható bizonyságokkal világosittatik meg, 
miáltal a mondottak annál hathatósabbakká válnak. Az 
egész második részben, mely a történészi tudományos bu-
várlatnak magaslatán áll, élő bizonyságául annak, hogy 
csak is a katholicismust örökké változhatatlan eszméinek 
szemmeltartása szolgáltatja azon egyedüli helyes zsinór-
mértéket, melyet a történeti anyag földolgozására s a tények 
és események s jellemek részrehajlatlan megitélésekor al-
kalmazni kell, szerző oly sok igazat, szentet és szépet nyújt, 
hogy, ha mindjárt a tér szűke megengedné is, nem igen 
lenne szándékunk részletekbe bocsátkozni, mert választást 
a kiszemelésben alig-alig tudnánk tenni. Csak ugy egész 
általánosságban mondunk el némit. 

Hogy t. i. a kath. egyház hasonló levén a szántóföld-
hez, melyen a konkoly a búzával vegyest nő, mindjárt kez-
detben a gonoszság rejtekeit fölkeresni s ellene folyvást 
küzdeni kényszerült, miszerint az erkölcsi sebeket gyógyít-
hassa s a roszat irthassa és igy hiveit a terjedező mételytől 
megóvja nem csak ; de a szeretettel gondoskodó anyaként, 
mig a javithatlant elveté, az ingadozót támogatá, laz elve-
szetnek újra visszaszerzésén müködék. Az egyháznak eme 
küzdelmeit nem koszorúzta mindig ugyanazon siker. Példa 
erre a tizenhatodik század. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— H a y n a l d Lajos érsek ő exclja a Kunbaján épi-

tendő templomra 2000 frtot kegyeskedett adományozni. 
— L i p o v n i c z k y István püspök ő mlga mult hó 

30-án utazott el székhelyére, hol nagy fénynyel és szivé-
lyességgel fogadtatott. 

— Az „Eger"-nek irják T. Püspökiből, hogy a p. 
fegyverneki segédlelkész az ottani iskola benső fölszerelése 
szükségeinek fedezése végett májusi mulatságot rendezett, 
mely 100 frtot jövedelmezett az emiitett nemes czélra. 

— A prot. egyh. lapban olvassuk a következő figyel-
meztetést: „A „Hazánk" május 20-i számában egy csomó 
papot ajánl erdélyi tanfölügyolőnek. Hiszi-e, hogy bárme-
lyik felekezet papja szívesen látott vendég lesz a más fele-
kezet népiskolájában ? Pedig erre azért kell komolyan gon-
dolni, hogy még ez idő szerint csak felekezeti iskolák létez-
nek s m é g h u s z év m ú l v a is t ö b b l e s z o l y a n , 
m i n t a k ö z s é g i . Ne sürgesse tehát a papi tanfölügye-
lőket, mert nem lesz jó a népnevelés ügyére nézve." 

— Az urnapi szokott királyi ebéd alkalmával Mün-
chenben, melyre a clerus közül 75-en voltak hivatalosak, 
Döllinger a következő toastot mondotta: A bajor clerus 

dicsőségének tartja, hegy az egész nemzetnek példányul 
szolgálhat ura és királya iránti hódolatban, az uralkodó 
ház iránt való hűségben, szeretet- és engedelmességben. A 
bajor clerus a nép legnagyobb részével örvend királyának 
birtoka fölött, és akarja, hogy ezen birtok utódaira is át-
szálljon, és hogy a bajor hűség, hódolat a népben a királyi 
ház iránt mindenkor fönmaradjon." E szavak mély hatásúak 
voltak ily férfiú ajkairól ; és mindenki megértette, hogy a 
kormányférfiak porosz politikája ellen van intézve. 

— A heidelbergi Zeitung a fiatalabb kath. clerust e 
czimmel illette : „Schwarz angestrichene Bauernbursche". 
A clerus e miatt a nagyherczegi minisztériumhoz panaszt 
nyújtott be, mely azonban a panaszkodóknak visszakülde-
detett minden további indokolás nélkül. Ily eljárás teljes 
fölszabadítása a clerus elleni érzelmeknek, mire talán szük-
sége is van a magas kormánynak. 

— A linczi püspöknek megidéztetése alkalmából a 
papság küldöttek által fejezte ki a főpásztor iránti részvé-
tét. A püspök bővebben fejtegette nézeteit és kijelenté, hogy 
körlevelében sok félremagyaráztatott ; sok kath. tanítás, 
melyen változtatni nem lehet, egyébiránt ő kész áldozatul 
szolgálni, ha ez által az egyház szabadsága kivívható. 

— Párisban a német protestánsok 11 templommal és 
16 iskolával birnak, pedig számuk alig rug 30,000-re; a 
100,000-nél több német katholikusoknak pedig csak 6 tem 
plomuk és 3 iskolájok van. Miért is segélyzésre szólittat-
nak föl a német katholikusok, hogy ekkép a szomorú hely-
zeten változtatni lehessen. 

— A müncheni várostanács Schrott iskolareferens in-
dítványát, mely szerént ezután világi iskolatanácsos volna 
választandó, 22 szavazattal 19 ellenében elfogadta. Ezen 
határozat által nincs szándék a papságot megbélyegezni, 
mondá az egyik szónok, ez által csak az van kimondva, 
hogy a papok állásuknál fogva nincsenek oly független állás-
ban, minőt az ily hivatal igényel, és azért erre világi fér-
fiút kell kijelölni ! 

— A lapok nyomán bizonyosnak mondható, hogy 
Hohenlohe bajor miniszter csakugyan intézett a kath. feje-
delmekhez fölhívást közös állás elfoglalása végett a conci-
lium irányában, de melylyel nagy fiaskót csinált. Mond-
ják, hogy e lépesre a rövidlátó minisztert a porosz élelmes-
ség vette, mely tudván a bajor népnek hü ragaszkodását a 
kath. valláshoz, ily lealázó lépes által a kormányt akarta 
népszerütleniteni ; mi, ha igaz, sikerült is neki. 

— A bécsi jogtanárok collegiuma három óráig tartó 
heves vita után P h i l l i p s tudort választotta meg dékánul 
a jövő 1869/70-i iskolaévre. 

— Madridban az urnapi körmenet a legnagyobb disz-
szel tartatott meg. Jelen volt az alkotmányozó Cortes, az 
executiv hatalom elnöke, a had- és marinaminiszter, a pol-
gári és katonai hatóságok. 

— Rudigier linczi püspök két törvényszéki szolga kí-
séretében a törvényszék elé vitetett kocsin. 

Szerkesztői tudósítás. 

Utódunk a szerkesztésben mindeddig nem találkozván, kérjük t. 
olvasó közönségünket, hogy az előfizetést halaszszákazon időre, melyben 
biztosan értesíthetjük az éppen nem anyagi okok miatt ingadozó lap sor-
sáról. Egész évi előfizetőink szintén akkor rendelkezhetnek majd a vissza-
járó összegről. 

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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Megjelenik е 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. E6VHÁZIS 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, Junius I2~én. 46» I. Félév. 1869 

T A R T A L O M : Sola Salvifica — Méltgos Lipovniczky 
I s tván fogadtatása stb. — Egyházi tudósítások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

Sola Salvifica. 
A szabadság és egyenlőség eszményi alkalma-

zása alapján vajúdó, s a vallások politikai egyen-
jogúságát fönnenhirdető korunkban nagy merészség 
jelzett igazságot vitatni, melyről már annyit irtak 
jeleseink, hogy vajmi nehéz u j érveket csatolni 
azokhoz, melyeket egyházunk e kiváltsága védel-
mére fölhordtak csak azért is, hogy fölszabaditsák 
azon agyrémektől, melyekkel Krisztus szeplőtelen 
jegyesének ellenei oly örömest szeretnék eltorzítani, 
hogy legalább gyűlöletessé tegyék mások előtt is, 
minthogy nekik, a félszeg ismeretek zagyvalékával 
kérkedő, isteni elvek ellen torzsalkodó és saját né-
zeteiket evangeliomi tan gyanánt árulgató nyeglék-
nek türhetlennek látszik. Dur us est hic sermo. 

A szerintük ily avult s az idő mohától penésze-
désnek indult, habár a szabadságon alapult meg-
győződés-szülte lángoló hit nyelvén szólót is hideg 
megvető mosoly fogadja ; csakhogy épen itt is mint 
minden viszontagságban, a vallás nyúj t erőt a győ-
zelemre, hogy elég bátorsággal birjunk az ellencso-
port Ítéletével nem gondolni. E t malis displicere 
indicium recti est. Tacitus irja : „Rara félicitas ubi 
sentire, quae velis, et quae sentis dicere licet." *) 
Különben is hivatásunk nem a mik tetszenek mon-
dani, hanem a mik igazak ; divatelveket a szentek 
tudományába behozni nem szabad, divat és igazság 
nem járhatnak karöltve, jelszavunk levén: „schola 
quae se genio saeculi accommodai, splendida, quae 
eum emendat, optima." 

Van az elfogultságnak bizonyos neme, melyet 
épen azok nem akarnak elismerni, kik annak leg-
makacsabb birtokában vannak, mely őket az igazság 
félszegismeretére s elferditésére ragadja ; és ez a 
Szentlélek elleni bün, kit folyvást elűz magától az 

*) Hist. 1.1 с. 1. 

előítéletekben megrögzött ész és szív. Nem is ezek 
megczáfolása végett írunk, hiszen tudjuk, miszerint 
az egyház első vértanuja is feleselt elleneivel, de 
fegyverök szikladarabok voltak. Megváltónk is vi-
tatkozott az írástudók- és farizeusokkal, s a győző 
ok ellene a „feszítsd meg" volt. Csak, midőn az édes 
haza érdekeinek ugy szólván rabjai vagyunk, a napi 
események zajában azon szellemi örök alkotmányu 
honnal, az egyházzal vágy lelkünk foglalkozni,!mely 
sokkal becsesebb javak adományozója, melynek Isten 
az ő paizsa, a Szentlélek védője, nélküle igazságot s 
boldogságot nem találsz itt, nem a más életben. Úgy-
is a hazaszerte erélyesen mutatkozó kalholikus szel-
lemi mozgalomra irányozva figyelmünket, mely a 
szervezésnek indult önkormányzat eszméjét oly ér-
dekkel látszik fölkarolni, kell, miszerint egyházunk 
iránt mindnyájan u j öntudatra ébredjünk; hiszen a 
katholikus öntudat igen is szerény, hogy ne mond-
jam, félénk szokott lenni, talán azért is, mert nem 
mer előállani mindaddig ügye védelmére, míg telje-
sen nem tájékozta magát ; sok szunnyadozó szellem 
támadna föl, ha tisztába jönne magával szent ügyé-
ben ! de sajnosan valósulnak a francziák nagy püs-
pökének szavai : „az emberek nem ismerik eléggé a 
katholikus egyházat, az egyház légkörében élnek, 
ennek részét képezik, és nem ismerik, nem tudják, 
mi volt az egyház, mi az ma, nem ismerik küldeté-
sét, melyet Istentől nyert, nem az élő és éltető erőt, 
a kiváltságokat, melyek azért vannak benne letéve, 
hogy mindenkor betölthesse hivatását e földön, vál-
tozatlanul föntartsa az igazat, a jót, az erényt." Igen 
az egyház az üdvös eszmék szülője, kimerithetlen 
forrása volt mindig és lesz is, sőt maga a megteste-
sült, valósult isteni eszme, tiszta eleven forrása az 
értelmi világnak, melyhez a tévelyekben és széditő 
bölcseségben elfáradt elme, frisitő, enyhítő italért 
hajlott le századokon át ; akarta mindig és akarja az 
emberi nemet vezérelni, elveit, az istenieket elfogad-
tatni, szabályait megkedveltetni: de édes anyai gon-
dos feláldozásai nem találnak gyermekileg engedő 
készséget. „Quam illa ardentes amor es excitaret sui, 
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si videretur", Cicerónak a bölcseségröl mondott e 
szólama áll az egyházról is. 

Nem tudom, mondá egy franczia iró, mely bal-
sors által történik, hogy a beszédben legtöbbször 
forgó dolgok legkevesebbé értetnek ; e különös ész-
revétel igazolja magát fölvett tárgyunkra nézve is. 
Ez időtájt ugyanis a nagy elvkérdések fejtegetésében 
és megvitatásában igen nagy nehézségeket gördit a 
megvitatásnál használt szavak két, sőt több érthető-
sége ; már jó ideje óta a liberalismus, ész, lelkiisme-
ret, meggyőződés, bölcselet és más szavak, melyek-
nek eredeti, igaz értelme oly magasztos, nemes és 
emberi méltóságunkat emelő, fölvilágosodottjaink 
által elferdítve, értelmökből annyira kiforgatva van-
nak, hogy a józan eszű, komoly meggyőződését, er-
kölcsi szabadságát szilárdul föntartó, rendithetlenül 
követő valódi jellemteljes bölcs, a szó teljes s leg-
szebb értelmében szabadelvű férfiú velők élni s meg-
tiszteltetni nem nagy dicsőségnek tar t ja ; nem csuda 
azután, ha a gyöngyörü szavak szine alatt és rová-
sára a gyengédebb lelkiismeret azokat mint lázitó 
és lázongó eszmékre használtakat gyanúsoknak, sőt 
veszélyeseknek tart ja és mint minden szentnek ta-
podására irányzottakat kárhoztatja. 

Midőn többen, a roszul fölfogott határtalan sza-
badságnak barátjai annak mindent föláldozni ké-
szeknek látszanak, mások ellenben mint az igazság 
féltékeny védelmezői elborzadnak azok mindent föl-
forgató szellemétől, s a szabadságnak emlitése is 
gyanús nekik, az ezen szóval élőket hamar korszel-
lemüség, majdnem eretnekség vádja alá helyezik ; ily 
állapotban a középúton állónak, ki a kettőt egyiránt 
akarja megmenteni s oszthatatlanul birni, nem lehet 
nem kényes nehéz állása, pedig ezen állásponton 
szándékunk haladni jelen tanulmányunkban, mely-
ben az egyedül üdvözitő katholikus egyház igazi 
jelentőségének főbb, lényeges vonalait leirni, és az 
igazság észszerű voltát kiemelni iparkodunk; ha 
hibázni fogtunk, nemcsak az idegen vádolást vesz-
szük jó szivvel sz. Ágostonnal, hanem magunk fog» 
juk vádolni magunkat, mert roszul szereti az magát, 
aki hogy önhibáját palástolja, másokat is hibásokká 
tesz,*) s ha kifejezéseink szabadabbak, ne téveszszük 
szem elől, hogy senki sem köteles katholikusabb 
lenni, mint a katholikus egyház. 

Meghatározandók az egyedül üdvözitő katho-
likus egyház valódi értelmét, mikép azt a tárgy ter-
mészete kivánja és a katholikusok veszik, minden-

í c -

előtt megjegyezzük, miszerint az egyház a magahi t -
és szentség-kincseivel az emberek körében megjelent 
Krisztus megtestesülésének szüntelen folytatása, mi-
ként a hivek is Krisztus testének hivatnak, benne 
folytattatik a világ Megváltójának az emberi nem 
üdvösségére végbevitt működése, ugy mint az Isten 
igéjének hiteles hirdetése, a megváltási érdemek 
alkalmazása, a természet fölött való malaszttal meg-
szentelés által. Az egyház tehát magát Krisztust 
képviseli, annak tekintélyével bir ; az örök időkre 
szóló megváltási eszme az egyházban testesült meg; 
létesítendő eszme nincs közeg nélkül, ez a közeg az 
egyház, általa lőn valósítva az isteni eszme. Igen, az 
alap, melyre építtetett az egyház, Grolgotha piros 
vértől párolgó kőszirtje volt, az egyház Istennek 
emberek közt a világ végéig terjedő, mindörökre 
megállapított országa, Krisztus látható teste, melyet 
vérével váltott meg; tagjai halandó emberek, de lát-
hatlan szelleme, a Szentlélek, isteni és emberi elem-
nek egyesülése. 

E magasztos fogalom nyomán Krisztus egy-
házát religiojától elválasztanunk nem szabad, ott 
lehetvén csak igaz anyaszentegyház, hol a keresz-
ténység tisztán és teljességben föntartatik, hol az ö 
hit- és erkölcstana hirdettetik, s kegyszereivel a 
megváltás érdeme az emberekre ömlik ; a mely érte-
lemben tehát egyedül üdvözitő Krisztus religioja, 
azon értelemben ilyen az ő egyháza is; már pedig 
religioja oly értelemben egyedül üdvözitő, hogy 
Istentől csak az rendeltetett az emberek üdvére min-
den más vallás kizárásával ugy, hogy ha ki azt 
szivvel lélekkel követi, üdvözül, ki pedig tudva 
és akarva, be nem fogadja, sőt megveti, elkárhozik.*) 
Atvive ezt az egyházra, egyedül üdvözitő az, melyet 
Isten alapitott az emberek között, melyben tisztán 
s egészen fön van és hirdettetik az üdVrendszer, ugy 
hogy aki annak tagja levén, egyszersmind mindent, 
mit ez az egyház tanit hinni és tenni valót, hisz és 
cselekszik, üdvözül; ellenben a ki tudva és akarva 
tagjává nem lesz, vagy belőle bármely mellékes 
ok miatt kilép, elszakad, elkárhozik. Nem arról van 
tehát szó, ki üdvözül, hanem inkább mi üdvözít? a 
kérdés nem személyes, egyedi, hanem tárgyilagos 
általános, a felelet rá nem itélet valamely emberre 
nézve, hanem a tanításra vonatkozik, jobban az 
igazság jogának elismerése, s a tévely elleni ovás 
üdvözithetési jogszempontból, egy az Isten által ki-
jelentett igazságnak hitvallása. Mit szükséges ugyan-

*) Epist. ad Marcell. 143. *) János 8, 51. 3, 15. 17, 3. 
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is hinni és tenni az örök élet elnyerésére, s minő 
tévely zár ki abból ? csak Isten döntheti el ; mi üdvö-
zít? Isten megmondta, mi utána mondjuk. Ki üdvö-
zül ? Isten tudja, mi nem, a tévely és hitetlenség saját 
lelkiismeretük- és Isten igazságos Ítéletére bízzuk, 
ki egyedül lát a vesékbe. E tan által tebát mi senkit 
sem itéllink, bíráját mindenki saját lelkiismeretében 
hordozza, s ennek sugallata szerint ö maga számolhat 
a legfőbb itélő bírónak. Ha ki tehát a kath. egy-
házon kívül levők közül kérdez : hiszed-e, hogy én 
kárhozott vagyok? mi felelünk: az Isten ítéletén áll 
te reád nézve, mi nem tudjuk , kérdezd magadat 
saját lelkiismereted szerint. Üdvözíteni akarni mást 
oly értelemben, hogy az igaz- és jónak ismeretére és 
szeretetére vezéreld, legszebb, legemberibb törekvés, 
erkölcsi kötelem, azt aka r juk is; de üdvöziteni akarni 
valakit — az örök kárhozat ellenében — csak Isten 
müve, melyet magának tulajdonítani vakmerő gon-
dolat embertől és káromlás! üdvöt mi nem adhatunk 
ez értelemben a tévelygőknek. 

Az egyház kárhoztat ja a hitetlenséget, eretnek-
séget és szakadást, szóval a tévelyt, mert Istentől 
vett küldetésénél fogva neki kötelme igazságot hir-
detni, és mert az eretnekség, bátor mikép minden 
tévedésben, minden hamis vallásban — lehet benne 
némi nyoma és maradványa az igazságnak — a meg-
váltás rendszerének egységét megrontja ; az eretnek-
ség tehát megfosztja követőit vagy egészen vagy 
részben az üdvszerektől, s megnyitja nekik a hamis 
tanítás által, a mennyire ra j ta áll, az örök kárhozat 
ösvényét. 

A mondottak után észlelhető a különbség e két 
kérdés között is : üdvözülhetni-e e vagy ama egy-
házban? ésegyedüliüdvözitő-ee vagy amaz egyház? 
mert ha valamely egyház nem egyedül üdvözítő is, 
a külsőleg benne létező jóhiszemű olyanok, kiknek 
az egyedül üdvözítő hit nem hirdettetett, s a kik az 
egyedül üdvözitő egyház felől épen semmit sem hal-
lottak, saját személyes hibájok nélkül, vagy ha hal-
lottak, de arról minden lehető iparkodások daczára 
sem győződhettek meg és léphettek be : azoktól lehe-
tetlenség kívántatnék, hogy tagjai legyenek külsőleg, 
lehetlenségre pedig nincs kötelesség. Az ilyenek 
szellemileg valódi tagjai az üdvözitő egyháznak, ha 
bár vele külsőleg nincsenek is egyesülve, mihelyt 
öntudatuk sugallata szerint megtesznek mindent, 
mit Isten akar, s a mit akaratáról tudhatnak, készek 
elfogadni mindent, mit Istentől származottnak érte-
nek. Ez esetben az eretnekség és tévely ellenében, 
nem általa menekszik meg a jó akara tú ember a 

kárhozattól, a kegyelem egészíti ki azt, mit Jézus 
rendeletéből eszközöl híveiben az üdvözitő egyház.. 
Miként azokra nézve, kik Krisztus tanításáról sem-
mit sem tudnak önvétkök nélkül, elég az úgyneve-
zett benfoglalt — implicita fides — hit, melylyel az 
bir, a ki tulajdon meggyőződését, öntudatának inté-
seit szívvel-lélekkel követvén, érezve az érzékiségnek 
majdnem legyőzhetlen alá vonzó erejét, az azt legyőzni 
segitő eszközöket buzgón, hőn óhajtja, s egyszersmind 
kész mindent hinni és tenni, mit Isten akár a termé-
szet, akár a kinyilatkoztatás ut ján rendelt, vagy ő 
reá nézve rendelni fog, bizonyos levén az Isten bölcs, 
kegyes gondviselése iránt : u g y elég azon egyedül 
üdvözitő egyház tagjává belsőkép is lenni, ha le-
győzhetlen akadályok miatt vele külsőkép nem 
egyesülhet, mely egyházhoz valamint nem mind-
annyian tartoznak bensőkép szellemileg, kik benne 
mozognak: ugy többen tartoznak hozzá lelkileg, k ik 
önhibájok nélkül kivüle vannak. „Quam multi lupi 
intus; quam multae oves foris", mondá ez értelem-
ben sz. Ágoston. Bíta. 

(Folyt, köv.) 

Méltóságos L i p o v n i c z k y I s t v á n püspök ur fogad-
tatása Nagyváradon máj. 30-án. 

Midőn ezelőtt egynéhány hóval városunk- és me-
gyénkben köztudomásra jutott, mondja a „Bihar", hogy volt 
megyés püspökünk, S z a n i s z l ó Ferencz ő nagyméltósága 
helyett a tettekben dus multu s hazafiúi erényekben bővel-
kedő főpap, méltóságos L i p o v n i c z k y István ur nevez' 
tetett ki nagyváradi püspökké, őszinte öröm terjedt el az 
összes lakosság között. Ezen őszinte örömének adott kifeje-
zést mind Nagyvárad város, mind Bihar vármegye közön-
sége, midőn — a máj. 30-iki megérkezésen — tekintélyes 
küldöttség által képviselteté magát. 

A megyei papság által s a kath. autonomia tárgyában 
tartott értekezlet kebeléből kiküldött s a megye nevében, 
B e ö t h y Andor főszolgabíró, és esküdt M e d z i h r a d s z-
k y Miksa urak, már Püspök-Ladánybaiffogadták ő misgát. 

Először üdvözölte a váradi káptalan és egyházmegyei 
papság küldöttsége, azután gr. H a 11 e r Sándor ur, az au-
tonomicus küldöttség nevében egy, lényegében következő 
beszédet intézett hozzá : „Mult évben Ö3szes egyházmegyénk 
kath. hivei gyűlést tartottak, mely gyűlés nekünk köte-
lességünkké tevé, hogy minden fontosabb mozzanatra, mely 
a kath. autonomia érdekében hazánkban és megyénkben 
történnék, figyelemmel legyünk. Szerintünk a legfontosabb 
mozzanatok egyike méltóságod lcineveztetése, mert mi ugy 
vagyunk meggyőződve, miszerint méltóságod mint iránytű 
mutatandja meg az utat, melyen haladnunk kell, méltóságod 
bölcsesége és szabadelvüsége biztosit, hogy egyházmegyé-
jében a valódi testvéries egyetértés fog létre jőni. Többet 
jelenben nem mondhatok, csak még egyszer fejezem ki azon 
reményünket, hogy a kaíh. autonomia ügyében teendő hala-
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dást méltóságodtól vár juk , és azon óhajtásunkat, hogy Isten 
tartsa meg méltóságodat egyházmegyénk részére számos 
éveken át, és hogy az óhajtva vár t kath. autonómia még 
kormányzása alatt létesüljön. Éljen sokáig." Mire ő méltó-
sága biztositá a küldöttséget, hogy törekvéseit mindig tá-
mogatni fogja. 

Útközben minden egyes állomásnál töménytelen soka-
ság éljenezésekkel fogadta s mindenütt röviden üdvözöltetett 
s ö méltósága is minden egyes üdvözletre a legmegnyeröbb 
szivélyességgel felolt. 

A nagj 'váradi indóháznál városunk szine-java fogadta 
ő méltóságát, a megérkezés a feldiszitett pályaudvaron a 
városi küldöttség élén polgármesterünk, L u k á c s György 
üdvözölte, beszédjének lényege a következő volt : 

„Isten hozta méltóságodat ! Ezek a találkozás jelen 
pillanatában az első szavak, melyek ajkainkról lehangzanak. 
Egyszerű, de szivélyes, rövid, de tar tar talmas üdvözlet ez, 
melylyel kezet nyu j tunk méltóságodnak. 

„Nagyváradváros képviselő-testülete és értelmes pol-
gársága nincsen hivatva arra, hogy hízelegjen, és méltósá-
god, kiben csakis a valódi érdemet juta lmazta a fejedelem, 
el sem fogadhatná a hizelkedést. 

„Férfias őszinteséggel nyilvánít juk tehát, hogy öröm-
mel t a r t juk méltóságodat a mai naptól kezdve városunk 
polgárának ; — szives készséggel megadjuk a tiszteletet, 
mely a magyar király által, az érdemeinél fogva püspöki 
méltóságra emelt hazafit megilleti, — sőt biztosítjuk szere-
tetünkről és ragaszkodásunkról i s , mert t u d j u k , hogy 
méltóságod, joságos cselekedetei által szeretetre fogja han-
golni szivünket. 

„Szép és magasztos hivatás ju tot t méltóságodnak osz-
tályrészül. Adjon a mindenható Isten erőt és kitartást , hogy 
hivatását, mint hazafi, mint polgár és püspök, saját szivénok 
sugallata, és szivünk óhajtása szerint betölthesse. 

„A városi képviselő-testület és az összes polgárság tá-
mogatni fogja méltóságodat hazafias és nemes törekvéseiben 
és nincs forróbb óhajtása, mint hogy évek múlva is lelkének 
teljes megnyugvásával tekinthessen vissza ezen ünnepélyes 
fogadtatásra, melylyel méltóságodat jelen alkalommal 'meg-
tisztelte. 

„Isten hozta méltóságodat. Fogad ja a város képviselő 
testületének és polgárságának hazafiúi szives üdvözletét." 

Mire ő méltósága örömét fejezte ki, hogy e nemes vá-
ros közönsége előlegesen feltette róla, hogy a hizelkedésnek 
nem b a r á t j a ; szivesen fogadta, hogy e város közönsége őt 
mint polgárát tekinti, s egyszersmind hangsúlyozta, hogy 
jól tudja) mikép ezzel kötelességek is vannak összekötve, 
miknek megfelelni feladatának fogja tartani . Köszöni a szi-
ves figyelmet, megtiszteltetést s a város mindenrangu polgá-
raira az Isten áldását kéri . 

A pálya udvartól — a temérdek nép kíséretében — 
csak lassan lépve juthatot t el a czéh-zászlók lobogása között 
a menet a székesegyházhoz, melynek a j ta jában a papság 
által fogadtatva miután rövid imát mondott volna el, ő mél-
tósága a papság kiséretében a püspöki lakba ment, a hol a 
kisebb elfogadó teremben várakozott megyei küldöttség élén 
3-ad alispány G o z m á n Jánossal, ki is a következő beszéd-
del üdvözölte ő méltóságát : 

„Méltóságos püspök ur ! Kedves kötelességünket tölt-
j ü k be : midőn méltóságod annyira óhajtott szerencsés meg-
érkezését Bihar vármegye örömének s üdvkivánatainak ki-
fejezése által megtisztelni sietünk. 

„Nem puszta szertartás ez, sőt ellenkezőleg, nagyfon-
tosságú alapokok követelménye, mely a gondolkozót méltó-
ságod iránti mély tiszteletre r a g a d j a ; mert tekintettel a fő-
pásztori magas állásra, melyet méltóságod a nagyváradi 1. 
sz. egyházmegye felett elfoglal : Biharmegye nem késhetik 
osztozni — az egyházmegyei magas miveltségü papságnak 
s a vallási ée polgári erényekben dúsgazdag világi hiveknek 
— ugy is mint a vármegye tagjainak s polgárainak — ez 
alkalommal jutot t örömükben, mely árvaságuk megszünte-
tését és méltóságod atyai őrködése alatt legszebb jövöjök 
kezdetét hirdeti. 

„Figyelembe véve, hogy méltóságod Bihar vármegyé-
nek legnagyobb birtokosa : ismét előáll az örömérzet, melyet 
a vármegye a kölcsönös viszonyok szerencsés fentartásának 
s a közjó együttes előmozdításának biztos jövőjére alapit. 

„Tekintve a korszakra, melyben méltóságod ezen ma-
gas polczra hivatva lőn : azon körülmény fokozza a várme-
gye örömét, hogy a nváradi egyházmegye ezen r i tka szeren-
csében u j a lkotmányunk kezdetével és felelős miniszté-
r iumunk ut ján részesülhetett ! 

r 
„Es méltóságod hazafias múlt jára nézve : szerfelett 

örvend Biharmegye, hogy méltóságod főpásztori pálczáján 
hazánk iránti lángoló szeretetének s szabadságunkhozi hősies 
ragaszkodásának drága ékítményei az egyháziakkal verse-
nyezve ragyogni fognak. 

E k k é p — Bihar vármegye, a perczek rövidsége miatt 
kellőleg el sem mondhatott sokszoros örömének s szerencse-
kivánatainak ismételten — ünnepélyes kifejezést adva : ma-
radunk méltóságod iránt legmélyebb tisztelettel." 

Ezen megtisztelő szavakra őszinte köszönetét fejezvén 
ki ő méltósága, az elfogadási ünnepély végét érte. S most 
mi, mielőtt letennénk tollúnkat, mondjuk el még egyszer : 
„Isten hozott !" 

A „Magyar Állam"-ban pedig erre vonatkozólag ol-
vassuk : 

Kétely és habozás között nyúlok gyenge tollamhoz, 
félve, hogy nem leszek képes teljes ra jzá t nyújtani az öröm-
nap méltóságának, mely reánk mult hó 30-án viradt, e nap 
vetett véget árvaságunknak ; az a tyát szeretet, a főpásztort 
hódolat illeti meg, mindkettőt csak leggyengédebb kézzel 
szabad érinteni, nehogy a kegyeletet, mindkettő közös zo-
mánczát, a túláradó öröm kitörésével megsértsük. Pedig 
örvendettünk, de mint minden az egyházban sajátos jelleget 
ölt magára és mintegy megszentelve, ellentétet képez a vi-
lági eseményekkel szemben, azon természetfölötti fénynél 
fogva, mely az egyházban viszsugárzik, ugy az öröm is, bi-
zonyos, a világi elvektől elütő kinyomatot visel önmagán az 
apostol azon mondata szerint : „gaudete in Domino iteruin 
dico vobis, gaudete;" e szavak jellemzik az egyház örömeit, 
az Urban kezdi, vele folytat ja és végzi is be; e szellem 
mindenben az éltető eleme, s midőn örömének kifejezésére 
nem mulasztja el a külső diszt és fényt kifejteni ugyanakkor 
bensöleg hódolatot tanusit az ő öröm tárgya iránt ! ily szop-
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lőtelen örömnek és bensőleg érzett hódolatnak van és lehet 
csakis értelme és értéke. 

Ily lelkülettel vár tuk püspök a tyánkat , ki e napon 
volt jövendő jegyeséhez, fiaihoz, hogy ezek gyengeségét erő-
sítse, hogy biztos vezetése mellett rendületlen léptekkel ha-
ladjanak, hogy éberségüket őrködő tekintete fentartsa, fá-
radságukat a küzdelem hevében buzgóságával k i tar tásra 
ösztönözze, szóval, hogy ő legyen vezérök és támaszuk ; 
igen, „Ecce sacerdos magnus !" mondjuk, a béke ugy, mint 
a küzdelem napján vele egyesülünk, reá tekintünk, az 
egység erőt kölcsönöz, ő jön, menjünk eléje üdvözleni, 
mondjuk : Isten hozott közénk rég várt , forrón óhajtott 
a tyánk ! 

De hogy szerény közlésünkben hívek legyünk az ese-
ményekhez, tar tsuk meg a sorozatot. 

A nap arany ságarait forrón lövelé már a földre, mint-
egy jelezni akarva a szeretet hevét, melylyel uj püspökünk-
höz ragaszkodni készek vagyunk, midőn 12 tagból álló 
papi küldöttség, nemkülönben többen a világi hivek közöl 
vaspályára ülve, a megérkezendő főpásztor hódolatára Püs-
pök-Ladányba mentek. 

A pesti vonat megérkeztével megjött a hőn várt főpász-
tor, kit a küldöttség, előbb a papi, ismét a világiak, mint 
lelki gyermekei üdvözöltek, örömüket fejezve ki, hogy ők 
lehetnek elsők, kik gyermeki hódolatukat bemutathat ják , 
mire ő mlga kegyteljesen válaszolt, különösen kikérve mind-
két rész buzgó imáját. 

A vonat megindulván, az egyházmegye határán ismét 
u j küldöttség fogadta ö méltóságát, élén a kath. esperessel, 
hol azonban ő méltósága a protestáns pásztor által is üdvö-
zöltetett; ily fontos, minden egyes állomásnál megújított 
üdvözletek, sőt két virágkoszoru á tnyúj tása mellett — mi 
az ártatlanság a jándéka volt — érkezett meg harangzugás 
mellett a vonat a nváradi lobogók-, szőnyegek- és Írásokkal 
feldiszitett indóházba, a kilépő főpásztort a tiszteletére meg-
jelent közönség viharos „éljen"-nel fogadta; megjegyzendő, 
ugyanis, hogy a nép 3 órától kezdve folytonos hullámzásban 
volt az indóház körül, habár a vonat csak háromnegyed 5 
órakor érkezik meg, jelenvoltak zászlóik alatt a czéhek, a 
mintegy 40 tagból álló városi küldöttség, a polgármester 
vezérlete alatt, k i is, a mint megpillantotta a főpásztort , őt 
a város nevében üdvözölte, ő mltsga által viszonválaszszal 
tiszteltetvén meg, ekkor kezdetét vette lobogók elülvitele 
mellett a menet az indóháztól a székesegyházba, mely beil-
lett volna diadalmenetnek : oly nagy számmal volt jelen a 
sokaság, hogy a kocsik csakis lépést jöhettek, hogy kike-
rüljék a különben könnyen megtörténhetett szerencsétlensé-
get, mig végre megérkezve a menet az egyház elé, az ör-
vendező sokaság ismét éljenekbe tört ki, mi között a főpász-
tor szentelt vizzel áldást adván a jelenlevőkre, belépett az 
egyházba a kenyér szine alatt elrejtett Isten-embert imá-
dandó és tőle e nehéz viszonyokban kétszeresen terhes, ha-
bár magasztos hivatásában teendőire kegyelmet kérendő, a 
hálaadó hymnus és szentáldás után szokott renddel tér t a 
menet a püspöki lakba, a kettős falat képezett if júság, majd 
ismét leánykák között, hol rövid bucsut véve a papság ő 
mltságától eltávozott ; a püspöki lakban a megyei küldött-

ség, ismét a g. sz. püspök által üdvözöltetvén, ő mltsga lak-
osztályába vonult vissza. 

Igy mult el ez örömteljes nap, melyhez hasonlót Nagy-
várad nagyszerűségre régen nem látott, lelkünket pedig a 
szerencsés megérkezésen kiviil különösen azon öröm is töl-
tötte el, hogy egy kath. püspök tiszteletére Biharmegye ily 
diszmenetet készített, a mi bizonyára elismerés- és becsü-
lésre méltó, mi pedig szerény sorainkat azon forró óhajtással 
zár juk be : hogy Isten ő mltságát egyházunk, hazánk és 
megyénk díszére sokáig megtartani méltóztassék, legyen 
élte közöttünk hasonló azon diadalmenethez, mely r e á m eg-
megérkezése napján várakozott . ? 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
MADRID. A santiagói bibornok-érsek javaslatának 

april 28-án történt elvetése által a cortes feladta a kath. hit-
egységet Spanyolországban. A „Pensamiento" ezt a katho-
likusok vereségének nevezi s felőle ekkint nyilatkozik : 

„Mi e csapást előreláttuk. Egy, a septemberi f o r r a -
d a l o m s n e m a n e m z e t s z e l l e m é b ő l kikelt 
gyülekezettől várhat tuk-e azt, hogy tiszteletben tar tandja 
azon dicsőséget, melyet Spanyolország annyi ba j s balsze-
rencse közepett mindeddig meg tudott őrizni? 

Az ez időszerinti forradalomnak törekvése, bármi 
színnel takarózzék is, mindenütt a katholicismus ellen van 
irányozva. De jóllehet előreláttuk a kimenetelt : mégis fáj-
dalmas benyomást tesz az reánk s azon érzelmet kelti ben-
nünk, mintha e szeretett hazától, melytől a Davizok és 
Velardok szelleme mindinkább bucsut vesz, e lépéssel az 
utolsó üdvsugár oltatott volna ki ." 

A „Pensamiento" ugy vélekedik, hogy ennek követ-
keztében a kath. képviselőknek e gyülekezetbeni föladatuk 
végét érte s azt tanácsolja, hogy tömegesen hagyják el szé-
keiket, erélyes tiltakozást bocsátván közre ezen emberek 
intézkedései ellen, k ik magokat az ország képviselőinek 
mondják, mialatt annak közérzületét sértik és leghőbb óha-
jaival gúnyt űznek. 

„A kath. egység, igy folytatja, törvény által van szét 
tépve. A törvénykezés lábbal tapodta az igazságot, a despo-
tismus a szabadságot; s az őszinteségében gyakran áldo-
zatul ejtett spanyol nép most is bámulva fog értesülni, hogy 
saját nevében tépetett szét Spanyolhon történelme, mely 
egyszersmind a hitnek s becsületnek történelme. 

A forradalom ötven év óta készült, hogy Spanyolor-
szágra e csapást reámérje. Az első constitutio óta egész a 
most vitatottig egyengettettek a modern civilizátio u t ja i . 
Amaz a Szent-Háromság nevében szólott, s még ezen tisz-
teletreméltó formulát használta a liberalismus mérgének a 
spanyol társadalom kebelébe való első beojtására. A jelen-
legi már félretesz mindennemű hitet és ennek megfelelő for-
mulákat és határozottan kimondja, hogy a rosznak is van 
jogosultsága. Az 1812. követek még hittek vagy legalább 
ugy tettek, mintha hinnének a Szentháromság t i tkában. 
Egy 1869-i képviselő már nyíl tan fölszólal ellene. A hala-
dás szembetűnő. 

Avagy nem hallotta-e egész Spanyolország, amit a 
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miniszterek és a bizottság tagjai mondottak s a liberális 
sajtó hangoztat ? hogy t. i. az ország még nincs eléggé el-
készitve arra , miszerint bizonyos dolgokat botránkozás 
nélkül meghallgasson ? A cortesban mondott istentelensé-
geket a kormány, az elnök, a többség elodázta. Azért-e, 
mivel istentelenségek vagy csak azért, mivel azokat elfő 
gadni még nem alkalomszerű ? Olvassuk csak a gyűlési 
naplót és figyeljük meg jól, mit mondottak a miniszterek 
Sugner és Grarcia Ruiz ellenében ; nem-e fogjuk látni, hogy 
a kormány félt az őszinteségtől, mely az ország előtt egész 
meztelenségében föltárhatta volna az ocsmányságokat, me-
lyeket a liberalismus titkolódzása re j teget? 

Nem, még nincs itt az ideje, igy felelt a kormány, — 
nincs itt az ideje, hogy fölfödözzük magunkat . Még meg 
kell az álczát tar tanunk. Ne ismerjen még bennünket Spa-
nyolország; különben el vagyunk veszve. E nép elméje 
nincs még eléggé elbutítva, lelke nincs meg eléggé meg-
rontva, hogy neki magunkat mint istentelenek s istenká-
romlók nyíltan bemutathassuk. Hintegessük csak még a 
konkolyt. Urai vagyunk az oktatásnak ; s ez által pár év 
után majd el jutunk odáig, hogy senki sem fog megütközni, 
ha a Szentháromságot — a boldogságos Szüzet káromló 
beszédeket halland. Republikánusok ! ne siessetek ; legyetek 
óvatosak, mikint Rivero, Becerra és Martos. Csak ravaszul 
mikint a kigyó ; a tigrisi erőszakoskodás még nem taná-
csos 

Meg kell vallanunk, hogy a kormány jól ismeri a tért, 
melyen működik. H a oly nyilt lett volna, mint a köztársa-
ságiak, ha istentelenségét nem titkolta volna : valljon ma 
már hol is lenne ? Ki merte volna a cultusszabadságot meg-
szavazni? Azt kell hinnünk, hogy vagy az ország teljesen 
elvesztette jellemét és erélyét ; vagy hogy a kormány nem 
élt volna tul három-négy napot. 

Csak ravaszan, csak lassan haladva, mindent a mi 
zajt üthetett volna, gondosan kerülve — sikerülhetett le-
rontani a kath . egységet, s a katholikusokra 143 szótöbb-
séggel vereséget mérni. 

A vereség rettenetes — és ha nem tettünk meg min-
dent, amit tennünk kelle, — azonfölül még szégyenteljes is. 

Tegye szivére kezét minden katholikus és kérdje ma-
gától, nem mulasztott-e el semmit, hogy megakadályozza a 
bajt , mely most reánk nehezül ? Vizsgálja meg jól önmagát 
s ha valóban nem tett meg mindent, a mi kötelességében 
állott : sirjon vérkönyeket, mert Isten előtt felelni fog a 
haza szerencsétlenségeért. 

S mindannyian felelősek leendünk Isten előtt, ha a 
vereség után mindannyian nem iparkodunk visszahódítani, 
a mit elvesztettünk. A régi, a kath. győzhetlen Spanyolor-
szág, balszerencse napjaiban azt szokta mondani : „se ba j !" 
„Se ba j" kiáltá s ú j ra sorakozott zászlaja köré, megújította 
a harczot, megkettőztette bátorságát s elvégre mégis csak 
dicsőséget, győzelmet aratott . 

Mi is sorakozzunk zászlónk alá, lobogtassuk azt s 
buzgóbb hévvel kiáltsuk : „Se ba j — se ba j !" 

A Syllabus, a traditionális monarchia : íme a katholi-
kusok és spanyolok zászlaja ! 

Fennen lobogtassuk e zászlónkat; s bár vereséget 
szenvedtünk, — győzni fogunk ! 

20 — 30 ember szövetkezett, hogy azt ravaszul meg-
gyalázza. — Kikre támaszkodnak ? Senkire. Csak egy pár 
hivatalnokra. Mögöttünk pedig egész Spanyolország áll; 
mert egy egész nép soha sem tagadja meg történelmét ; s a 
mi zászlónk Spanyolhon zászlaja. 

Jól megértsetek. Vereséget szenvedtünk ; el voltunk 
reá készülve ; s mindamellett lelkünk mélyéig érezzük a 
fájdalmat : de „se ba j" ! 

Nem mi verettünk meg ; hanem Spanyolország. De 
„se ba j" ; mert tudjuk , hogy valahánysoor csak Spanyolor-
szág vereséget szenvedett, mindannyiszor ugy látott hozzá, 
hogy ezen egy helyett legalább is három győzelmet aratott." 

C O C H I N C H I N A Főt. Micho apostoli vi cár ius január 
25-ról Saigonból következőleg ir az itteni vallási mozgal-
makról a külföldi missiok seminariuma igazgatóihoz : 

Az 1868-ik év első hónapjai rémesek voltak, s külön-
féle balhirek által nyugtalanitók. Camau-ban az ujdonke-
resztelteknek sokat kelle szenvedniök hitükért s kettő 
közölök nyom nélkül eltűnt. Egy másik néhány nappal 
megkereszteltetése után a lázadók kezébe esett, k ik hasát 
felmetszették, azután lenyakazták, kilenczéves gyermekét 
pedig megfojtották. 

Neháuy héttel utóbb a Winh-i quantrung két bá rkáva l , 
nyolcz társával a tartomány déli részeibe evezett fát venni. 
Febr. 25-én estve ő és társai ép esti imájokat végzék, midőn 
három bárkán érkezett mintegy 30 lázadó által megtámad-
tat tak. Makacs harcz után legyőzetvén a quantrung és tár -
sai keményen megkötöztettek s csupán egynek sikerült me-
nekülnie. Mi történt velők ? senki sem tudta megmondani. 
Midőn a francziák, kik ezt hirül vették, a helyszinére ér-
keztek 8 frissen behányt sirt, vesszőket, 8 nyakvágót (can-
gue) meg egy megrongált feszületet találtak. Ezekből gya-
níthatni, hogy a kiszenvedetteket letbjeztetésök előtt ínég 
hitehagyásra iparkodtak kényszeríteni. A quantrung erős 
lolkü keresztény volt s reméljük, hogy társait akkint biztatta, 
hogy mindnyáján Isten kegyelmében multak ki. 

E tények valamint a Rach-giában és Thi-thinben tör-
tént dolgok világosan muta t ják , hogy a lázadók a keresz-
ténységet és a franczia nemzetet közös ellenségnek veszik. 
A gyarmat i helyhatóság ezt végre be is látja s oly intézke-
déseket tesz, melyeknél fogva ezután nem fog többé csupa 
néma szemlélője maradni a térítési műnek, hanem a keresz-
ténységet támogatni is fogja. 

A lázadók régóta nagy akadályokat tesznek a térítési 
műnek. A franczia gyarmatkormány azonban végre hatályos 
rendszabályokhoz nyúlván s az iménti lázadásban részlvett 
lakósokat megbüntetvén s a mi nekik kiváltkép érzékenyen 
esik kemény pénzbírságot is róván reájok: a nyugalom las-
sankint helyre áll s vele a térítés müve is ú j r a lendül. 

Számos helység, mely a lázadásban résztvett, folya-
modott a missionariushoz közbenjárásukért s hála a gyar-
mati hatóság belátásának, sikerült is számukra jelentékeny 
engedményeket eszközölnünk. E helységeknek elengedtet-
vén büntetésök, most egymásután és tömegesen jelentkeznek 
a megtérésre. Az Isten müve ez, moly a roszból is jót esz-
közöl s az utóbbi szenvedéseket ily örvendetes sikerrel jutal-
mazza. A katholicismusra tér tek egyúttal barátaivá lesznek 



a francziáknak és határozottan szakitva a pogánysággal 
nem lesznek többé a lázadók csábitgatásainak kitéve. 

Kivált Winh-long tar tomány színhelye ezen örvende-
tes eredménynek. 

Saigon tar tomány is, mely eddig valamint a keresz-
ténységnek ugy a franczia uralomnak is határozott ellensége 
volt, mindinkább megnyitja szemeit a hit világosságának. 
A lázadók által ekkorig folyvást izgattatván s nem akarván 
vagy nem mervén azok csábitgatásának ellentállani : mind-
untalan keményen megfenyíttettek, falvaik felégettetvén s 
vagyonuk elpusztulván. E helységek tehát, a legutóbbi lá-
zadásnak következményei által ismét érzékenyen súj ta tván, 
belát ják, hogy a lázadók csabitgatásainak ezután is ki lesz-
nek téve, hacsak magával a pogánysággal határozottan nem 
szakítanak : s tömegesen jelentkeznek a kereszténységre. 

Irang-bang tartomány négy kerületében is egy missio-
narius, két benszülött áldozár és öt katechista tevékeny a 
megtérésre jelentkezettek oktatása- s befogadásában. 

A téritési mü elég fáradságos lesz ; mert e tar tomány 
szegény falvai nagy távolságra esnek egymástól, és egyéb 
akadályokban sem lesz h iány; de a főnökök kedveznek tö-
rekvéseinknek, a mi szinte csalhatlan sikerrel kecsegtethet. 

Szóval a kereszt számos oly helységben ki van tűzve, 
melyekbe ekkorig be nem hatolhattunk. Kivált Whi-long 
tartományban bő aratásunk van és még bővebb várakozik 
reánk. Irang-bangban, hol még többet reméltünk, a siker 
nem felelt ugyan meg várakozása inknak; mindamellett 
mégis 160 felnőttet kereszteltünk meg s további 300 áll ké-
szen annak elfogadására. 

Az aratás nagy : de nincs elég munkásom. A taninté-
zet tanárai tul vannak halmozva munkával és szükség, hogy 
a theologia tanárai számát legalább egy egyénnel szaporít-
sam. Az u j keresztény községeket sőt a régiebbek egyné-
melyeit is kénytelen vagyok, hithirdetők hijja miatt, magok-
ra hagyni, a mi elég baj. Mindenünnen missionáriusokat 
kérnek tőlem. Saigon vidékét már úgyis csaknem egészen 
megfosztottam missionariusaitól ; s egynek-egynek különben 
is sokkal több a dolga hogysem azt megbírja. Mit tevő 
legyek ? 

Collegiumaink a legszebb reményekre jogositnak. Nem 
számítva 13 növendékünket, kik Pinangban vannak : a sai-
goni collegiumban ez idén 86 növendékünk okta t ta t ik s a 
jövő iskolaév elején bizonyosan több lesz száznál. Mart.-ban 
az előhaladottabbak számára megkezdjük a theologiai tan-
folyamot, melyben katechistáink is részt fognak venni. Nö-
vendékeink jámborságáról és jó szelleméről csak dicsérettel 
emlékezhetünk. Az egyházi ének mindörvendetesb sikerrel 
műveltetik. Tehetségesb növendékeinket a harmoniumra is 
oktat juk s már egy zenész-csoportot is szerveztünk belölök. 
Két chartres-i Szent-Vincze nénét kér tünk, kiket intéze-
tünkben alkalmazhassuk. 

Ugy hit tük, hogy oly vidéken, mely mindinkább fran-
cziává válik, nem nélkülözhető a franczia nyelvbeni oktatás. 
A jelen tanév kezdetével tehát ezen szükségnek is eleget 
tettünk. Csakugyan a benszülött áldozár nem nélkülözheti 
a franczia nyelvet egy oly tartományban, melyben annak 
használata rövid idő múlva átalános lesz. 

A Karmel és a cliartresi Szent-Pál nének különféle 

intézetei a legszebben virágzanak ; s az anamit szerzetesnek 
hathatós segélyükre vannak a nő-gyermekek nevelésében 
és a megtérők oktatásában. Ez idén ismét két iskolát nyi-
tot tak és egy árvaházat létesítettek. 

A szentatya által hirdetett Tr iduum mindenütt 
a kitűzött időben megtartatott . Sokak számára igen üdvös 
alkalma volt ez a magábaszállásnak s az eltökélésnek ; és 
paptársaim mindenfelől a legörvendetesb sikerről tudó-
sítanak. 

Saigonban, hol a cultusszabadság a pogányságnak 
megengedi egész pompával űzni vallása gyakorlatát : mi is 
mindent elkövettünk, hogy a kath. istentiszteletet nagyobb 
nagyobb ünnepeinken teljes magasztosságában feltüntessük. 
E végre az urnapi menetet is sokkal fényesebben ünnepeltük 
meg az idén, mint csak valaha. 

Mi jó kedvvel vagyunk s bízunk az Istenben, hogy a 
hit és polgárosítás érdekében valamit eszközlendünk. 

E vicariatus jelenleg 36700 hivet számlál, kik 6 tarto-
mányban 160 községszerte élnek, s melyek közöl mintegy 
100 templommal, vagy legalább ideiglenes imaházzal bír. A 
hithirdetésre van 27 missionáriusunk, 13 benszülött áldozár 
s 25 katechistánk. 

A mult 1868 év folytán megkereszteltetett 3770 fel-
nő t t ; 1499 keresztény és 2362 pogány gyermek ; megbér-
máltatott 1315; az ur asztalához járul t 72000 ; meggyónt 
69000; az utolsó kenetet felvette 530; a házasságszent-
ségét 615. 

IRODALOM. 
„Das Lutherdenkmal zu Worms im Lichte der Wahrhei t . 
Gedanken und Thatsachen zur Beantwortung der F r a g e : 
Kirche oder Protestantismus ? Dem deutschen Volke gewid-
met von einem deutschen Theologen." — Mainz, Verlag von 

Franz Kirchheim, 1868. V I I I és 276 11. 

(Folytatás.) 

Midőn sokan majdnem fölfoghatatlan elbizottságukban 
bensőleg az egyházzal meghasonolván és azon szellemi dölyf 
által is elragadtatván, mely szereti véleményeit isteni sugal-
maknak tartani, és attól, hogy meghajoljon valamely tekin-
tély előtt, moly véleményét nem osztja, egyáltaláa irtózik, 
tévutakra vitetve, előidézték ama nagy szakadást nyugaton, 
mely az egyház és államban annyi rosznak lőn szomorú 
forrása . . . Hogy minden elébbi tévtanitóknál nagyobb pusz-
tításokat okoztak és a kereszténységet egy messzeható meg-
hasonlás által a pogányok gúnyjává tevék, ennek oka egy-
részről mindenesetre azon idők viszonyaiban rejlik, melyek-
nek befolyása alatt az egyházi elöljárók közül is általában 
többen nem feleltek meg kötelességeiknek, valamint, hogy 
sokan csak is közönyösen és gyámoltalanul nézték a vihart 
és nem látták át, mibe kezd a wittenbergi szerzetes ! Messze 
kellett a rothadásnak elharapózva lennie, mert máskép nem 
veszthetett volna az egyház annyi rothadt tagot. Más oldal-
ról Luther épen azon ember volt, ki elég merész vala az 
egyház elleni forradalmat kivinni, mert a földi javakban 
szegény, s azokra nem áhitozó, tehetséges, jó szónok, ön-
bizalommal teljes és tevékeny levén, valamint az egyház-
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ban, ha képességeivel vissza nem él, nagy dolgokat művel-
het vala : ugy, miután ellene föllázadt, hatalmasan kelle a 
szenvedélyekre ha tn ia , kivált, miután jól értett hozzá, 
minden osztályt épen azon oldalról érinteni és részére meg-
nyerni, hol az legkönnyebben fölizgatható vala. Valamint a 
pénzszegény nemességet az egyliázjavakkali kecsegtetés 
által, ugy a hivatásnélküli papokat, barátokat és szerzetes-
nőket a test fölszabaditása és fogadalom elvetése által, a 
népet pedig a neki hirdetett evangeliomi szabadság által 
nyerte meg magának s ügyének. Hogy is ne hatott volna 
csábitólag az u j tan, mely szerint a bűnös megigazolása 
egyedül a Krisztus Jézus érdemeiben való hit által történ-
nék ; a jó cselekedetek ez üdv elnyerésénél nem jönnének 
tekintetbe, tehát a gyónás, böjt és önmegtagadás sem szük-
ségesek ? ! Mindez sokkal ingerlőbb volt az érzéki emberre 
nézve, sem hogy nagy örömmel ne fordult volna azon ember 
felé, ki vele elhiteté, hogy ez Kri sztusnak valódi, az egy-
háztól oly régóta elnyomott evange l ioma . . . . Ne is mondja 
valaki, hogy az alig magyarázható könnyenhivőséget föl-
tétezne, mert hiszen mindez világosan ellenkezik a kereszt 
tanitásával. Minthogy megjegyezni való az, hogy vajmi 
könnyen ki fog a szenvedély az észen, s ha egyszer fölzaj-
lott, olyan, mint a vizár, mely tajtékzó dühében szétrom-
bolja a jótékony gátakat . Zaklassa föl csak az ember az 
indulatokat s némitsa el csupán azoknak tombolásai által a 
lelkiismeret szavát, és csakhamar tapasztalni fogja, hogy 
manapság is mily könnyen lehet az észt elvakítani és tév-
útra vezetni. A tanárok, kivált a büszkébbek, kik akkori 
érzületüknél fogva az egyházi rendnek .- okféleképen ellen-
ségei voltak, Lutherben, a szabadság és függetlenség hány-
torgatójában, i rányuknak előmozdítóját láták, s jóllehet 
abban utóbb rútul csalatkoztak, mégis támogatták a moz-
galmat ; mi pedig az ifjúságot illeti, minthogy Luther a 
haladás emberének tartatott , e czim elég volt arra, hogy az 
is hozzáálljon, miképen ez minden században történik. így 
állott Luther ezernyi indulattól ragadtatva és támogattatva 
az időknek valóban balviszonyai által, melyeket ő vétkes 
eszélyességgel föl tudott használni és lázadása előnyére ki-
zsákmányolni. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Z a l k a János győri püspök ő méltósága a máté-

szalkai kath. templomnak több mint 300 frtnyi értékű kely-
het kegyeskedett ajándékozni. r 

— Mint а ,M. А / értesül, a bold, szombathelyi püspök, 

S z e n с z y Ferencz a Szent-István- és Szent-László-Társu-
latoknak egyenkint 500 frtot hagyományozott. 

— B i a c z o v s z k y Domonkos néhai szepesi nprépost 
vagyonát többnyire jótékony czélokra szentelte. A többi 
közt a szegényebb kispapoknak hasznos könyvek megszer-
zésére hagyott 3000, a szepesváraljai kórháznak 1000, az 
ottani szegényeknek 1000 frt . 

— Megjelent : „Jézus sz. szivének követéséről" négy 
könyv. A r n о 1 d i J . jézustársasági atya után latinból ma-
g y a n t a S z o m b a t h у Sándor, kalocsa-főmegyei áldozár. 
Ara fűzve 1 fr t 30 kr. — „Egyházi beszéd, melyet az ujki-
gyósi temetőben épült sirbolti kápolna és keresztút ünne-
pélyes fölszentelésekor mondott S z é c h e n y i Lajos, furtai 
plebanus." Egy kép és ima melléklettel. 

(Beküldetett.) — E g y h á z i f e s t é s z e t ü n k ör-
vendetes reformnak indult, mit csak mult alkalommal is 
szerencsések voltunk tapasztalni J а к о b e у Károly ha-
zánkfia műtermében, s valódi élvezetet találtunk szép oltár-
képeinek mind conceptioja-, mind szinezetében. Többek kö-
zött láttunk egy 8—9 lábnyi nagy oltárképet, mely Krisz-
tust és Nikodemust ábrázolja igen szép színezettel és hibát-
lan rajzzal ; nem különben egy kisebb oltárképet, melyen a 
sz. Szűz anya átadja sz. Dominicusnak a rózsafüzért ; ezen 
két oltárkép Nyitra-Korujáthra van szánva. Ezenkívül sz. 
Anna, ÍSlyitrára, sz. László, magánrendelet. Nep. sz. János, 
báró Grerliczy ő méltósága rendeletéből. Egy másik Nep. sz. 
János Megyerre, (Nógrádon.) A fájdalmas Szűz Sz.-Lőrincz 
Kátára. Ker. sz. János Udvarhelyszékbe Zetelakára Erdély-
ben. Ezen kiviil láttuk vázlatait a mult évben készült s ugyan 
fenn emiitett müvészünk jeles ecsete által festett és rendel-
tetésük helyére küldött szép képeknek, u. m. sz. Vendelint 
Somogy-Marczali számára. Sz. Szűz mater amabilist Rafael 
után, Kis Terenyére B. Lusenszky rendelete folytán. Ev. 
sz. Jánost Zala-Salomvárra. Krisztust a keresztfán pesti 
városligeti kápolna számára. 14 státio képet Wenkheim 
Krisztina grófnő rendeletéből Kígyósra. Immaculatát Zala-
Alsó-Bogodra ; „sz. Vendel" és „sz. feszület" Baranya-
Rácz-Mecskéra, melyek mind terjedelmes nagyságban vol-
tak festve. Ideje is valahára, hogy különösen nagyobb 
falusi egyházaink jeles művészek által festett oltárké-
pekkel legyenek diszitve, mi nemcsak emeli az ájta-
tosságot, hanem egyszersmind kellemesen hat a látérzékek-
re és fokozza a buzgóságot. E részben főpapjaink- és fő-
urainkat illeti a hála, kik elősegitvén a művészetet, az egy-
házi festészotet is, mely hazánkban kissé el volt hanyagolva, 
emelni igyekeznek. Jakobey Károly pedig szorgalmas és 
jeles festész, ki a bizodalmat jó és pontos munka által 
igyekszik kiérdemelni szerény árai mellett. 

Kegyes adakozás. 

A sz. sir őreinek a bellatinczi hívek. 13 frt 

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

jolni kötelességünk, a „Religio" szerkesztését folytat juk; miről t. olvasóközönségünket azon bizalomteljes 
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 F0LLÁE JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. s-l. 



Megjelenik e lap he ten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az elöfize- j 
tési dij félévre, postán- | 

küldéssel 5 frt. 25 kr., i 
helyben 4 frt. 90 kr. o. é. 1 

EELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

üüitizethötni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
eyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, Junius 16-án. 4 « ? é » I. Félév. 1869. 

TARTALOM : Sola Salvifica — Bonneau államtheo-
riája. — A. zsinati congregatio határozata. — Egyházi tu-
dósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Sola Salvifica. 
.í'^Il-

(Folytatás.) 

Nem szeretnénk e fejtegetésünk által félreér-
tetni, mintha vallási közömbösséget védenénk, az 
úgynevezett subjectiv — alanyi hitet, mely minden 
vallás képzelt összeolvadásából alakult nézet csak 
tárgyilagos igazság nélkül, más szóval: mintegy 
bármely vallást s egyházat kövessen valaki; épen 
nem, sőt ellenkezőt. Mindig szem előtt kivánjuk tar-
tatni az elvitázhatlan elvet : miszerint a ki üdvözülni 
akar, ha külsőleg nem, legalább bensőleg, szellemi-
leg kivánattal az igaz egyházzal egyesüljön, és a ki 
ki nem fejtett hit erejénél fogva az igaz egyházzal 
még csak erkölcsi kapocscsal van egyesülve, az 
ilyen hőn keresve az igazságot kötelezve érezze ma-
gát azon lenni, hogy külsőleg is megismerhesse és 
vele egyesüljön. Mire nézve az igaz religio- és igy az 
egyházról való tudatlanság, a mennyiben fölróható 
és számitás alá esik, vagy föl nem róható : megkü-
lönböztethető tény- és jogálladékira — ignorantia 
facti et iuris. Az első a kinyilatkoztatás történelmi 
ismeretére vonatkozik, melynek hiánya be nem tu-
dathatik senkinek, és mint nem létező tekintethetik an-
nak részéről, kinek épenséggel nem lehetett alkalma 
arról magának tudomást szerezni. A másik ellenben 
az ember erkölcsi természetéhez tartozik, és nem 
menthető, mert természetfölötti kegyelem segélyével 
a legalább ki nem fejtett hit megszerzésére hatolni 
nem iparkodott; egyébkint az ily hitre mikép tehet 
szert a jó akaratú végczélját munkáló ember, ki 
fogjuk fejteni. 

A mondottak szerint tehát, az üdvözitő által 
mutatott egyetlen ösvényen, az isteni kinyilatkoz-
tatás teljes összegének egyedül a kath. anyaszent-
egyházban tündöklő világánál juthatuuk végczé-
lunkhoz. mely nem más mint halhatatlan lelkünk 

örök boldogsága ; és azért mindenki köteles ezen 
egyetlen üdvintézetet követni ugy, hogy a ki ön-
hibája miatt a hitetlenségben, eretnekségben és sza-
kadár felekezetben marad, és őszinte szivvel lélekkel 
az igaz egyházban lenni és élni nem óhajt, megiga-
zulnia, megszenteltetnie s igy az örök üdv részese 
sem lehet. Ez az értelme az egyedül üdvözitő kath. 
egyháznak, mely kiváltságot nem önkényt, nem 
magának hizelgő voltában, nem is hóditási vagy 
uralom-vágyból tulajdonit magának, mint ellenei 
nem szűnnek szemére vetni; magának a dolognak 
természetéből, szelleméből, czéljából következik ; és 
mi nem tehetjük, hogy a mik Krisztus urunktól 
egyházunknak adattak, ne beszéljük. 

Erezzük mindnyájan, miszerint egész lénye-
grru'k keres valamit, azután törekszik, a mi nagyobb 
nálánál, vágy ezután szüntelen mig el nem érheti; 
mindig valami nagy után tör, mely minden terem-
tett nagyot fölülmúl, ez csak a végtelen lehet; azért 
életünk nem más mint a végtelen keresése ; épen, mert 
lényegünk véges, tökéletlen, érzi magát vonzatni a 
legnagyobb, a végtelen által, ez központja neki, ez a 
mit emlit Aristoteles, midőn a legfőbb mindenség-
inditóról szól,*) ki mindent megindít, mint a kívánat 
tárgya. Igen, mint a nap körül forog földünk, ugy 
minket is az örök igazság nagy napjához elleuáll-
hatlan honvágy vonz, a kihez minden tévelygéseink 
daczára is mindig törekszünk. Tekints magadba, s 
kérdezd meg szivedet, e titokszerü talányát a ke-
belnek, mit akar, mi után kívánkozik ? a boldogsá-
got keresi, azután sóhajtozik az emberiség nagy 
szive is, e czél felé törekedni, fáradni feladata az 
embernek, a képesség ennek befogadására tehát az 
emberben rejlik, de hogy megszerezhesd az ohajtott 
tárgyat, a képességet ki kell képezni, fejteni; ho-
gyan? nevelés által kell az embert a boldogság el-
érésére alkalmassá tenni; s ki a nevelő? maga a bol-
dogság végtelen tárgya jelzi azt, maga az Isten. 

Szellemi tehetségeinket tekintve, mi az igazság-

*) Tract. 45 in Jom. 
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ra és erényre vagyunk alkotva, az igazság ismerete 
és az erény munkálása czélunk, e kettőbben, s 
melyre e kettő emelkedik, a szentségben áll szellemi 
életünk ; igazság, erény, szentség, s a mi ezekkel 
egy, az örök élet, czélja az embernek. Az ész az 
igazság kutatására levén alkotva, nem szűnik meg 
azt keresni, mig föl nem találja; lia föltalálja, bá-
mulja az örök igazságot benne, mely egyszersmind 

. a szeretet telje, és uralkodni fog mindazon, mi nem 
isteni, mi nem szent, s uralkodva megnyugszik az 
eredeti szépség- és szentségben, mert csak az igaz 
szép ; tehát keresni, föllelni, csudálni s igy szeretni, 
uralkodni s uralkodva megnyugodni, ez a valódi 
bölcselet teljes lánczolata. Igazságot végső ok nélkül 
voltakép soha föl nem foghatunk, tudnunk kell, 
honnan vagyunk, miért vagyunk, mik leszünk, ho-
gyan lehetünk azzá, mivé nemes rendeltetésünknél 
fogva kellene lennünk ; Isten a végső ok, tehát az 
igazság is. O az észnek s minden üdvös ismeretnek 
kútfeje. Ha tehát az emberi értelem az örök igazság 
után, mely maga az Isten vágyódik, és a sziv a 
végetlen, s mindentől teljesen független jót, minő az 
Isten, óhajtja birni s nyugtalan az, mig Istenben meg 
nem nyugszik : az Istenneli egyesülés magasztos 
hivatása az embernek. 

Mégis daczára annak, hogy igazság- és erényre 
vagyunk alkotva, az öntudat, a tapasztalás tanitja, 
hogy az ember csalódásnak, tévelynek és erkölcste-
lenségnek van alávetve, csal ő és csalódik, tévelyeg 
és téveszt. Isten az igazság, mienk a kutatás. A 
romlatlan elme téveszthetetlenül követheti ugyan 
Isten nyomait az emberiség történetében, a nagy 
természetben s magán az emberen : de minden fölött 
utalva van az isteni oktatásra ; ezután sovárog egy-
iránt ész és sziv; miként is lehetne nyugodt a sziv, 
ha az ész nincs kellőleg fölvilágosítva lényeges vá-
gyainak sikerülhetése és rendeltetésének igazsága 
iránt ! ha az ember értelmi szükségeinek legfőbbikét 
kielégíteni, és szivét megnyugtatni akarja, érteni 
kell rendeltetését s ahoz szabadon, biztosan közeli-
tend : de akár valóságos rendeltetését, akár az ehez 
vezető utat tekintsük, elégtelenek vagyunk a kérdés 
megfejtésére, melytől pedig függ a velünk született 
üdvvágy kielégítése, önkénytelenül is a legfőbb ész-
hez fordulunk a homály földerítése végett, kinek 
eszméje sziveinkbe van vésve, azért az emberi nem 
mindig égből várta és nyerte is az üdv rendszerét, 
melyet maga nem volt képes adni magának ; az egész 
emberiség nagy történetén elömlik az isteni kijelen-
tés hite „és a történetnek egész összefüggése, mond 

Schiller, minden arra bir engem, hogy a kijelentés 
Istenét elébe tegyem a philosophia istenének." 

A régi világ bölcselői, kik egyedül a természet 
utján emelkedtek a legtökéletesebbnek fogalmára, azt 
egészen a természet köréhez mérték, melynek főesz-
ménye nem a szent, hanem a szép; a bölcselet nem 
is hatott tovább ennél, s lia az ujabb tovább is ter-
jeszté hatását, természetes határát túllépte s idegen 
birtokban tett foglalást, a kinyilatkoztatás körében. 
A kinyilatkoztatást csak hit által teheti az ember 
sajátjává, hinnie kell, hogy magát Isten kijelentette, 
hinnie kell a kinyilatkoztatást közvetlenül vett sze-
mélyeknek, hinnie az azt hirdetőknek, hinnie kell a 
kijelentés tárgyait, az igazságokat, teljesíteni törvé-
nyeit, élnie kell az abban foglalt szereivel és eszkö-
zeivel a szellemi örök életnek. Csak is igy, a hit ve-
zérfényénél tűnnek föl magasztos lényegökben az 
isteni igazságok, melyeknek ismeretére a gyenge s a 
bün sötét homályával födött elme elégtelen magára 
hagyatva, hacsak fönsőbb világ erre nem képesiti. 
„Tanits meg, hogy keresselek, és mutasd meg maga-
dat hőn keresődnek, mert sem keresni nem tudlak, 
ha csak nem oktatsz, sem megtalálni, ha nem muta-
tod magadat" mondá a keresztény bölcs. Az önma-
gával és Istennel bünesése miatt meghasonlott, saját 
erejéből négy évezreden át fölemelkedni nem képes 
emberiségnek restauráltatni kellett, hogy végczélját 
munkálhassa, s ez közvetlen isteni közbelépés nél-
kül, melyről egyszersmind öntudata is legyen az em-
bernek, lehetlen volt. Igen, az igaz-, jó és szentnek 
főelvéhez csak kinyilatkoztatás által emelkedhetik 
az ember, a Szentnek kinyilatkoztatása által, hogy 
hozzánk leereszkedjék s magához fölemeljen ; a 
szentről szólani, hacsak Isten nem tanit meg ben-
nünket, kinek egykor el kelle jönnie, nem tudunk : 
és ez az Isten eljött s kifejté saját magából, isten-
emberi lényegéből a szentet, mikép az Istenben és 
emberben mélyen rejtőzött, ő a kettőnek egyiránt 
fönséges személynöke, ő tudá azt, s miként ő testté 
lőn, ugy testesité meg előttünk s közöttünk a szentet, 
az örök igazságokat. Mit kell hinnünk, mit kell ten-
nünk, hogy a sirontuli örök hazában boldogok le-
gyünk, azt az emberi alakba öltözött, bennünket a 
tévely- és bűntől megváltott s örök életre képesitett 
Isten mind elmondotta. „Multifariam multisque mó-
dis olim Deus loquens patribus in prophetis : novis-
sime diebus istis locutus est nobis in Filio". *) 

Bita. 
(Folyt, köv.) 

*) Hebr. 1,1,2. 
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Bonneau allaintheoriája. 

„Következetlenség" czim alatt közöltük Bonneau ur 
nézeteit az ,Opinion Nationale'-ban a pápa- és concilium-
ról, Ígérvén, hogy ha szemünk elé kerül véleménye az egy-
ház és állam felöl, he fogjuk mutatni azt is. Nem kelle so-
káig várakozni, megérkezett és mi szolgálunk vele mint oly 
nézettel, melyet napjainkban igen sokan magukénak valla-
nak. Ezen nézet szerint az állam mindenható és igy fölebb-
való a conciliumnál is. 

„Az állam, mondja Bonneau, már az egyház alapítása 
előtt létezett ; az egyház a már létező állam szemei előtt 
fejlődött ki, neki tehát joga és kötelme volt az egyház gyak-
ran rendetlen mozgalmait szabályozni." Hogy az államnak 
mint a nyilvános rend őrének joga volt és van akadályozni 
mindazt, mi anyagi tekintetben hátrányára lehetne, megen-
gedjük, de azt soha sem, hogy joga volna az egyház moz-
galmait is szabályozni. Ha az egyház isteni terv, intézmény, 
ha hierarchiája, törvényei, dogmái Istentől származnak, 
nem ismerhetjük el az emberek részéről azon jogot, hogy 
az isteni dolgokat érinthessék. Az egyház, mint saját csele-
kedeteinek egyedüli birája, mozgalmait ugy szabályozza, 
mint neki jónak látszik ; bizonyság erre a nem sokára meg-
nyitandó zsinat is. Ha Bonneau ur hisz Istenben, ki terem-
tője és legfőbb ura az embernek, ha hiszi, hogy Jézus Krisz-
tus az egyháznak alapitója, ugy kell gondolkodnia, mint 
mi gondolkozunk. Ha ellenben ö előtte Krisztus nem egyéb 
mint nagy ember, nagy bölcsész, és igy az egyház sem több, 
mint egyszerű emberi mii, neki igaza van. Ekkor az állam 
követelhet magának jogot az egyház fölött,mert az ö egyháza 
tulajdonképen nem egyház ; lia pedig nem egyház, a zsinat 
sem ér semmit ! Látható ebből, hogy Bonneau ur nem vette 
számba szavainak egész horderojét. 

Azon percztöl fogva, melyben az államnak joga volna 
az egyház mozgalmait szabályozni, ura lenne az egyháznak. 
Es csakugyan Bonneau ur az államot azon joggal ruházza 
föl, mely szerént zsinatot hivliat egybe. „Ezen joggal, mondja 
Ő, az állam nagy mértékben élt is, mert a nyolcz első zsinat 
a császárok által hivatott össze a nélkül, hogy a romai püs-
pök megkérdeztetett volna, sőt némelykor éppen akaratja 
ellenére." Föltéve, hogy ez igaz, mit bizonyitana ez ? Nem 
egyebet, mint visszaélést a hatalommal, de jogot soha és 
semmikép! Mert a romai püspök mindig pápa volt. Továbbá 
a romai császárok még nagyobbakat is tettek, mint minő a 
a zsinat egybehivása a romai pápák tudta nélkül vagy aka-
ratjok ellen, valljon nem ők feszitették-e meg sz. Pétert és 
nem ők fejeztették-e le sz. Pált? Valóban meglepő, hogy 
Bonneau ur, kinek mint szabadelvű embernek gyűlölnie 
kellene minden despotismust, a hatalomnak minden vissza-
élését : tételének bebizonyítása végett a Caesarok példájára 
hivatkozik ! 

„Ezen helyzet, folytatja B., akkor változott, midőn a 
császárság elmorzsolódván sok független keresztény állam-
nak engedett helyet. Ezen államok mindegyike, saját terü-
letén, a császári jog teljét birta, de a fejedelmek hallgatagon 
a pápának engedték a zsinatösszehivási jogot. De azért nem 
mondottak le elévülhetlen jogukról. A szentszék nem hív-
hatott össze zsinatot hozzájárulásuk nélkül, nem is küldhe-

tett szét meghívó leveleket annak nyílt fölemlitése nélkül, 
hogy a franczia király és német császár is beleegyezett." 

Értsük meg jól B. urat. A helyzet változott ő szerinte, 
midőn a világ megszabadulván a csaesarok zsarnokságától 
szabadabban kezdett lélokzeni ; midőn a császárság romj ain 
keresztény államok keletkeztek, melyek éppen azért, mivel 
keresztények voltak, elismerték az egyedül elévülhetlen jo-
got, tudnillik a pápának, mint egyház fejének jogát. Tehát 
magából a történelemből, melyet B. ur beszél el, e kettő kö-
vetkezik az ö saját tétele ellen : a) három századon át, mig 
az egyház üldöztetett, és a legborzasztóbb zsarnokságnak 
volt áldozatja, a pápának jogai nem ismertettek el ; b) midőn 
a világ a caesarok zsarnokságától megszabadult, és igy föl-
mentetett agátok alól,melyek a kereszténységet akadályozták 
áldásos világosságának terjesztésében, a pápa azonnal elfog-
lalta a polczot, mely öt megillcté, a fejedelmek meghajoltak 
Krisztus helytartója előtt. Francziaország nagy királyainak 
egyike, Nagy-Károly, szolgálatjára ajánlotta föl kardját, 
és ezen időtől fogva egyedül a romai pápák kiváltsága 
volt összehívni a zsinatot és abban elnökölni. Igaz, hogy 
némely fejedelmeket a pápák fölszólítottak abban részt 
venni; de akkor a fejedelmek katholikusok voltak, mi any-
nyit tesz, hogy ők keresztény érzülettel jelentek meg a zsi-
naton, ők az egyházra nézve védnökök és határozatainak 
végrehajtói voltak. 

Mindeddig nem tudjuk, ha valljon IX Pius meghivott-e 
valamely koronás fejedelmet ; de ha tette, ezt azon remény-
ben tette, hogy bennök az egyház védelmére, támaszára ta-
lál. Azt sem tudjuk, kérte-e a dicső pápa beleegyezését a 
a német császárnak, ki már nem is létezik, vagy a franczia 
királyét; de meg vagyunk győződve, hogy ezt nem tette. 
Mindez semmikép sem tesz annyit, mintha az állam fölebb 
való volna a pápánál, a conciliumnál, és ha B. ur ebből mégis 
azt következtetné, szűnjék meg hangoztatni a „szabad egy-
ház a szabad államban" való liberális szózatot. Roma igen jól 
érti az egész modern phraseologiáját, és a szép hangzat által 
nem hagyja magát megcsalni. Minél jobban megtámadják 
a pápa jogait, ő annál inkább érvényesiti azokat. Az Imma-
culata dogmája, a Syllabus és a concilium eléggé tanúsítják 
a pápa hatalmát az egész világ előtt, és hogy kész elfogadni 
a szabadgondolkozók által neki odavetett keztyüt. 

B. ur fölfedezvén, hogy az államnak joga van az egy-
ház mozgalmait szabályozni, a fejedelemnek zsinatot egybe-
hívni, a német császárnak és franczia királynak pedig azt 
megtiltani vagy följogosítani, ebből ezen következményeket 
vonja le: „a) az állam vagy a fejedelem kezdeményezheti a 
zsinat egybegyűjtését; b) a pápa nem hivhat össze zsinatot 
az állam hozzájárulása nélkül ; c) a pápa köteles az államot 
értesíteni a zsinat czéljáról ; d) az állam a püspököknek 
megtagadhatja az engedélyt a zsinaton megjelenhetni ; e) az 
államnak joga van magát képviseltetni a zsinaton és küz-
deni oly rendeletek vagy javaslatok ellen, melyeket érde-
keire nézve hátrányosoknak itél ; f) az államnak jogában 
áll elfogadni vagy visszavetni a zsinat határozatait; g) az 
állam ellenállhat a zsinat határozatai kihirdetésének." 

Az állam, mivel a hatalom a kezében van, igen soka t 
tehet ; ha eszébe jut, elveheti B. urnák müveit, Brestbe vagy 
Cayennebe küldheti; de valljon van-e joga? mert ezen kér-

47 * 



des ibrog e tekintetben mindig fön. Nem akarjuk azt mon-
dani B. urnák : ha önnek elvei elfogadtatnának, vége volna 
az egyháznak, jól tudjuk, hogy ugy is ezt akarja ; de arra 
emlékeztetjük, hogy az alaptörvénynek, és a 89-i év egyik 
legdicsöbb vívmányának homlokán a lolkismeret- és vallás-
szabadság diszlik. Már pedig a katholikusok lolkismereté-
nek és igy a constitutio egyik alappontjának megsértése 
nélkül meg lehetne-e tagadni a püspököknek, hogy Romába 
mehessenek? Nem ! Ha az állam meg is teheti, de nincs joga 
ebben gátolni a püspököket, sem megakadályozni a zsinati 
határozatok kihirdetését vagy azokat félrevetni. 

B. ur elmélete tehát ebben foglalható össze : megsértése 
az a constitutionak, megsemmisítése az egyháznak, alelkis-
meretnek elnyomása a caesarismus által ; minden az állam, 
az ember és egyén semmi. 1-k. 

A zsinati congregatio határozata. 

„Brixinen. Dispensationis ab irrogularitate. Die 12-a 
Septembris 1868. Franciscus N. presbyter Fani S. Cassiani 
in Brixinensi dioecesi per plures annos in cura animarum 
variis in locis laboravit, donec curatiam Landeck obtinuit. 
Verum hac dimissa Romám se contulit, ubi officio organaedi 
in ecclesia S. Mariae de Anima functus est. Jamvero Romae 
degens citra omnem culpam morbum in manu dextera sibi 
contraxit, qui per decursum temporis adeo ingravescebat, ut 
propter cariem ossis supervenientem, jubente medico, manum 
ipsi amputaro debuerit. Quare irregularis effectus supplici 
oblato libello Summum Pontificem adivit, ut dispensationem 
ei largiri dignetur cum facultate sinistra manu utendi in 
missae caeremoniis explendis. 

Oratoris precibus Brixinensis episcopus favet, Litteris 
enim ad hune S. Ordinem transmissis haec habet : „Orator 
ad vitam sustentandam nonnisi dueontos florenos austriacos 
ex fundo Religionispercipit. Si missarum stipendia accederent, 
utcumque honeste vivere posset. Hinc preces miseri oratoris, 
qui caeteroquin presbyter est de ecclesia benemeritus, et 
pietate praeditus enixissime in Domino commendo,utrecipiat, 
unde vivat, et desiderium, quo flagrat, S. missae celebrandae 
impleatur." 

De consuoto experimento, quod episcopo demandatur 
haec refert: „Peracto hunc in finem coram Recto re seminarii 
cloricalis experimento haec ab ipso mihi relata sunt : 

Plurimas ac etiam principaliores sacrificii caeremonias 
nonnisi ope manus sinistrae commode explere potest. 
Cujusmodi sunt tergere seu detergere calicem,signare crucem, 
dividere hostiam in très partes super patena, communicare 
seipsum, purificare patenam et alia. Verum talis agendi ratio 
ncque offonsionem populi, neque periculum in poragendis 
sacris creat, tum propter aptitudinem quandam manus 
sinistrae usu adquisitam, tum propter adjumentum, quod 
prestare valet manus dextra brachio superiori artificiose 
adjuncta. Hoc adminiculo non solum potest utramque manum 
juxta rubricam extendere, populum rite salutare, calicem 
elevare, sed et in pluribus aliis caeremonias exactius peragere, 
quam illi qui usu alterutrius dumtaxat manus pollontes ex 
dispensatione S. Congregationis missae sacrificium celebrant. 
Posset etiam Orator manu dextera cruces super oblata for-

mare, si congruura videretur S. Congregationi, imo etiam 
sacram hostiam una cum manu sinistra prout requiritur, 
elevare, si ipsi concederetur uti operculo deaurato ex métallo 
confecto, quo index et pollex manus artificiose posset coope-
riri, et in praescripta manuum ablutione purificari simul 
cum dextera manu." 

Agitur hie de gravi corporis defectu. Jam vero jure 
hodierno sancitum est, ut ii irregulitate detinerentur, qui 
propter corporis defectum sacra munera obire, et caere-
monias absolvere absque irreverentia, vel citra populi admi-
rationem nequirent. Cap. 1. 2. 6. de corpore vitiat. Ord. 
vel non. S. Congregatio autem eatenus dispensationem ab 
hujusmodi irrogularitate elargiendam vel denegandam im -
mota regula judicavit, quatenus periculum offensionis in 
populo, atque irreverentiae erga divina magis, minusve amo -
veri posset, cujus rei plura exstant exempla relata in Pam-
pilonem, Novembris 1856. 

In themate autem duplex hujusmodi periculum procul 
abesse videtur, tum propter aptitudinem quamdam manus 
sinistrae usu acquisitam, tum propter adjumentum, quod 
praestare valet manus dextera brachio superiori artificiose 
adjuncta, ceu ex relatione Episcopi constat. 

Praeterea haud est praetereundum hic agi non de pro-
movendo ad Sacros Ordines, sed de promoto, cui ex S. Con-
gregationis praxi facilius dispensatio concedi assolet etiam in 
durioribus, et difficilioribus casibus. Quare etc. 

Die 12. Septembris 1868. Sacra Congregatio censuit 
rescribendum : „Pro gratia, arbitrio et conscientia episcopi 
donec novae circumstantiae non supervenerint, facto verbo 
cum SSmo; factaque do praemissis per infrascriptum se-
cretarium relatione SSmo D. N. supradictis die et anno 
eodem, S. sua resolutionem S. Congiiis approbare et con-
firmare dignata est." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MÜNCHEN. Bajorország összeszedi magát. A katho • 

likusok itt a nehéz körülmények daczára fényes győzelmet 
arattak. A máj. 20-i választások napján 150 képviselő közöl 
72 katholikus lőn megválasztva, kik a federalismus hivei s 
a porosz egységesítési törekvés határozott ellenei. A libe-
rális párt, mely tüskön-bokron Poroszország intentioit kö-
veti, 58 egyénra olvadt le. A közép vagyis ministeri párt 14 
szavat tudott csupán szerezni, a demokraták pedig csak egy 
képviselőt birtak keresztül vinni. 5 választási eredmény, 
mely még bizonytalan, valószínűleg szinte a katholikus párt 
javára üt ki. 

Az előbbi kamarában csak 11 képviselő találkozott, ki 
a luxenburgi vita alkalmával nyiltan meg merte tagadni 
hozzájárulását azon resolutiohoz, mely az ország határtalan 
bizalmát fejezé ki Poroszország iránt. E tény egymaga 
eléggé bizonyítja a jolen választási eredmények korderejét. 

A Hohenlohe-miniszterium ezentúl nem táuiaszkodha-
tik többé a kamaiára, melyben pártja jelentéktelen 14 
egyénre olvadott össze. A katholikusok urai a helyzetnek ; 
s a liberálisok és miniszteriálisok közt is számosan vannak, 



kik bizonyos kérdésekben nem fognak merni ellenök 
szavazni. 

* 

Ha Hohenlohe herczeg és társai, minden bevett szokás 
ellenére, meg akarnának maradni székeiken : kénytelenek 
lennének magokat egészen a porosz-pártiak karjai közé votni ; 
a mi a jelen helyzetben teljes lehetetlenség ; minthogy sok 
liberális képviselő csak a véletlennek köszöni mandatumát-
Az első, május 10-i választások alkalmával ugyanis München 
csaknem összes választó kerületeiben golyózás döntött, a 
három párt egészen egyenlő szavazatszámmal rendelkezvén ; 
ugy, hogy csupán a liberálisok és miniszterialisok szövetke-
zése s a roszul szervezett katholikusok lanyhasága vivta ki 
a kath. ellenében az eredményt. 

Nem különben egyéb kivált nagy városi választókerü-
letekben. Figyelemre méltó dolog, hogy Ratisbont és Amber -
get kivéve valamennyi nagyobb város porosz jelöltekre sza-
vazott. Ugyanezt tevék a protestáns vidéki kerületek. A 
katholikusok a kisebb városi s katholikus vidéki választó 
kerületeknek köszönik diadalukat. Mindennemű és néven 
nevezendő hivatalnok, még a vasútiak is, kivétel nélkül li-
berálisokra és ministeriálisokra szavazott. 

A lcétfoku választási rendszer hátrányos a katholiku-
sokra nézve; minthogy a városoknak, az iparüző, kereskedő 
s hivatali elemnek, túlsúlyt kölcsönöz. Csak igy magyaráz-
ható, hogy több tősgyökeres kath. városban is nem katholi-
kus párti választatott. — A visszalépett kamara jól tudta 
ezt s azért utasította vissza az egyenes választások s'átalá-
nos szavazat iránti kérelmet. 

Bajorországi testvéreink győzelme hathatósan intő 
példa az összes katholikus népek- s kivált a franczia és 

•osztrák kormányokra nézve. A bajor katholikusok megmu-
tatják nekik az utat, melyet követniök kell, hogy a porosz 
terjeszkedés és olasz annexiok ellen biztosítsák magokat és 
megmutatják nekik, hol vannak valódi barátjaik, kikre a 
jelen nehéz helyzetben bizton számithatnak. Ha Franczia-
ország és Ausztria conservativ politikát követni, befolyásu-
kat föntartani s az igazságot Európában érvényre juttatni 
akarják : csak egy zászló köré sorakozhatnak, t. i. mely a 
kath. politika szabad és erélyes védelmét lobogtatja. Ekki-
víil nincs számukra szabadulás ! Bármi mást tegyenek, Né-
metországban s Európában befolyás nélkül maradnak. 

Hiteles tudósitások szerint még kétségbe vonható ama 
hirhedt köriratnak létezése, melyet Hohenlohe az egyetemes 
zsinatot illetőleg a kath. kormányokhoz intézett volna. Egy-
idejűleg azon felvilágosítást is kapjuk, hogy ha Hohenlohe 
hg. csakugyan megtette e lépést — azt csak Bismark gróf 
sugalmazásának tekintjük. Az északszövetségi kanczellár 
mindenáron arra törekszik, hogy a kath. államokat népsze-
rütlenitse ; mialatt ő maga a poroszországi püspököknek elu-
tazását a zsinatra, kitelhetőkép elősegiti. Poroszország, 
betudva az annectált tartományokat 12 megyés püspököt, 
10 in partibus püspököt, kik azonban mind püspöki jogha-
tósággal birnak, 1 leköszönt püspököt s több apátot s egyéb 
praelátust számlál, kiknek joguk van a zsinaton ülésezni. Ez 
tehát elég tekintélyes contingens. 

Hohenlohe herczeg nagyon csekély initiativával bir 
arra nézve, hogy ily fontos lépést Bismark sugalmazása 
nélkül merészelt volna. A porosz államkanczollár, hogy Po-

roszországnak az egyház irányábani méltányosságát annál 
feltűnőbbé tegye, szerot neki sötét háttért készíteni azon 
kormányok eljárásából, melyek ugyan névleg katholikusok, 
de tényleg a modern intézmények bálványimádói. Csak 
fogadja el Francziaország és Ausztria Hohenlohe javaslatát, 
bizonyára sehol sem örülendnek ennek jobban, mind Ber-
linben. 

TURIN. Ismeretes, hogy a florenczi képviselőház egy 
törvényjavaslatot fogadott el, mely a clerus katonamen-
tességét eltörli. A turini egyházi tartomány püspökei 
ellene egy remonstrátiot intéztek a senatushoz, melyben 
világosan és határozottan kimutatják, hogy ily törvény 
nem kevésbbé ellenkeznék az állam érdekeivel mint az 
egyházéival. Szövege a következő : 

„A turini egyházi tartomány püspökei nem találnak 
szavakat fájdalmok kifejezésére, azon parlamenti határozat 
fölött, mely az egyháziakat a katonai kötelezettségnek alá-
veti ; minthogy e törvényjavaslat, ha elfogadtatnék és szen-
tesittetnék, annyira hátráltatólag hatna az egyházi pályát 
választókra, hogy félni lehet, miszerint rövid idő múlva oly 
kevesen jelentkeznének, hogy a papság száma nem lenne 
olégséges a nép vallásos, erkölcsi és polgári igényeinek 
megfelelni. Alulirottak tehát élénken aggódva, nehogy e 
javaslat törvénynyé váljon, s egyúttal némi reményt táp-
lálván még az iránt, hogy a senatus azt nem fogja helyben-
hagyni : méltóságtokhoz fordulnak kifejtendők azon nyo-
mós okokat, melyek sürgetik, hogy e kamarai határozat 
érvényre ne jusson s a clerusnak legalább azon men-
tesség meghagyassék, melyet az előbbeni törvény megálla-
pított. 

Es ugyan először : e törvényjavaslat ellenkezik az 
alkotmány első czikkelyével, mely a kath. vallást az állam 
vallásának elismeri ; részint, mivel a katholikus vallás sza-
bályaival, mely szolgáinak a hadi szolgálatot szorosan tiltja, 
ellenkezik ; részint pedig, mivel ha az egyháziak az ily 
kötelességekre szoríttatnak az egyház fogyatkozást szen-
vedend szolgáiban s ekkint annak üdvös befolyása korlá-
toltatik, kevesbülendvén azok, kik az Isten igéjét hirdetik, 
oktatnak, a szentségeket kiszolgáltatják s a kath. isten-
tisztelet teendőit végezik ; minek következése leend, hogy 
szükségkép megszorittatik a vallás jótékony befolyása az 
erkölcsiségre, a társadalomra. Hogy az egyháziaknak a 
katonáskodásra való kényszerittetése által azok száma 
csakugyan ugy meg fog fogyni, hogy az a hivek vallási 
igényeinek kielégítésére elégtelen leend, kitűnik abból, hogy 
a papi pályára nagyobbrészt a földmives és egyéb szegé-
nyebb osztályúak gyermekei jelentkeznek, kiknek nincs 
módjukban magukat helyettesittetniök. 

Nam szükség ez alkalommal e ténynek okát kutat-
nunk, elég az, hogy kétségbevonhatlan tény, s hogy ennél-
fogva, ha a kamarai határozat törvényerőre emeltetnék, a 
papság egyedül a kevésszámú jobbsorsuak osztályából s 
azok közöl nyerhetné jövőben tagjait, kik testi hiba vagy 
egyéb kivételes okoknál fogva katonamentesek. 

Ennek sajnos következménye leend : először is a papi 
állás átalános tekintélyvesztése ; azután pedig a papok hiá-
nya, ugy hogy előbb is a localiákat, fiókegyházakat, azután 
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a magán- és közjótékonysági intézeteket nem lelietencl pa-
pokkal ellátni ; később a segédlelkészek sem fognak al-
kalmazhatni, végre pedig a plébániákra is hiányozandnak 
az egyének és a hivek pásztor nélkül maradandnak. S hogy 
mindebből mennyi kárt valland a közerkölcsösség, köny-
nyen belátható. 

Ezen kár leginkább a földmives és pásztornépet fogja 
sújtani, mely többnyire elszórtan s egymástól nagyobb tá-
volságra lakván s a plébániák is vagy távol vagy igen ne-
hezen megközelithető helyeken levén, lelki szükségei kielé-
gítésére fiókegyházakat épitett, melyek csak igen szegé-
nyesen vannak ellátva. 

Az ily plébániák és fiókegyházak ellátására oly egyé-
nekre van szükség, kik ezen szegény osztályokból szár-
maznak s ezen helyeken születtek. De ismételjük, hogy az 
ezen osztályuaknak nincs módjukban gyermekeiket helyet-
tesítés által katonamentesekké tenni ; s ennélfogva e tör-
vényjavaslat, mely az egyháziakat a katonai szolgálatra 
kötelezi, kiszámithatlan kárára van a földmives és pásztor-
népnek, mint melyeket megfosztand papjaiktól, kikre any-
nyira szükségök van s kiket oly igen óhajtanak birni. 

S jegyezzük meg jól, hogy ez által a földmivesek és 
pásztorok s egyátalán a városi szegény osztály is nemcsak 
az Isten szolgáitól fosztatik meg, de egyszersmind n e v e -
l ő i t ő l is, miután senki kétségbe nem vonhatja, hogy a 
nép ezen rétegére egyedül a papság bir erkölcsösitő befo-
lyással. 

Minélfogva a papság katonamentessége nem annyira 
a papságnak, mint inkább a családoknak, a nemzet legna-
gyobb részét képező szegényebb sorsuaknak válik előnyére 
s azért nem annyira kiváltságnak, mint inkább közérdek-
nek s az egész társadalom jogának tekintendő. 

Valóban az egész polgári társadalom érdekében fek-
szik, hogy az erkölcsiség érzete minél inkább ápoltassék és 
fokoztassék, mint mely ha eltompul, elhallgat a lelkiismeret 
szava s vele elpusztul alapja a becsületességnek, törvény-
tiszteletnek, jámborságnak és igazságnak, melyeken a tár-
sadalom fönállása nyugszik. 

De az erkölcsiség érzete ismét teljesen a vallásos érze-
ten alapszik ; miután világos, hogy ahol nem eleven a szi-
veket és veséket vizsgáló személyes Istenbeni hit, kinek 
titkos és nyilvános tetteinkről egykor beszámolandunk : az 
erkölcsiség érzete is vagy nem létezik vagy egészen alélt. 

A vallásos érzet pedig kivált a szentély szolgáinak 
hathatós befolyása által tartatik fönn és gyarapittatik, oly 
befolyása által, mely eléggé érvényesíthesse magát s mely 
tekintettel a hely és idő körülményeire az ország minden 
polgárai számára lehetséges lenne. 

Már pedig, hogy ily nagyfontosságú és kiterjedésű 
föladatnak a papság kellőleg megfelelhessen; szükség, hogy 
az a hadiszolgálat alól föl legyen mentve. 

Nem szenvedhet tehát kétséget, hogy e mentességet a 
szükség és az egész társadalom java kívánja. 

E szükséget belátta eddig minden nép kivétel nélkül ; 
a történelem tanúskodik, hogy nincs nemzet, mely valaha 
papjait hadiszolgálatra kötelezte volna ; s nem lehet fölhozni 
bármi népet, mely az egyháziakat rendes hadiszolgálatra 
erőszakolta volna. I. Napoleon alig hogy rendbeszedte a 

forradalom által összezilált francziaországi állapotokat, 
legott visszaadta a katonamentességet, melytől azt a forra-
dalom megfosztotta; jóllehet harczias szelleme legfőbb do-
lognak tekintette hadait minél inkább gyarapitani. 

Napjainkban sem hivatkozhatni csak egyetlen állam 
példjára sem, mely a vallás szolgáit e kötelességtől föl nem 
mentené. Beismerik e mentesség szükségét mindenhol mint 
olyat, melyet az áldozári tiszt természete követel ; s mely 
ennélfogva méltányos és igazságos. Oly igazságos mint az, 
hogy ki ténylegesen áldozárrá van szentelve, nem katonai 
szolgálatra való s hogy ezt követelni senkinek eszébe 
sem jut. 

S valljon egyedül Olaszország legyen-e az, mely az 
összes népek közérzületével igy ellenkezzék ? Olaszország, 
mely a világ mestere mindabban, a mi a polgárosodás, er-
kölcsiség s vallásosságot illeti, — legyen-e az, mely oly 
törvényeket alkosson, melyek az erkölcsöket s vallást szol-
gáitól megfosszák? 

A püspökök ezt nem hihetik ; s remélik, hogy a se-
natus nem fogja helybenhagyni e javaslatot csakúgy mint 
helyben nem hagyta 1864-ben. 

Ha pedig e reményökben még is csalatkoznának : ki-
jelentik, hogy ebből az egyháziak oly számbeli megfogyat-
kozása fog következni s ennélfogva erkölcsösitő befolyásuk-
nak oly csökkenése, annyi baj és nyomor ; melynek követ-
keztében komolyan fenyegetve látják az alapokat, melyeken 
a társadalom fönnállása nyugszik. 

A püspökök ezt oly világosan s biztosan látják előre, 
hogy efölött mélyen elszomorodva súlyos, lélekbenjáró köte-
lességöknek ismerik kérni a senatust ; hogy e törvényjavas-
latot mellőzzék, nehogy az erkölcsösség kárt szenvedvén, 
magának a polgári társadalomnak talapja ingattassék meg. 
Turin 1869. april 21." 

ÉJSZAK-AMERIKA. Missioi tudósítás Nebraska 
vidékéről. Genin atya 1868 dec. 2. Holy-Crossból keltezve 
következő, a missions catholiques-ban megjelent levele 
olvasható. 

„— — A mi az én kedves kis Sioux-imat illeti : szi-
vem vérzik, hacsak reájok is gondolok. Hányat fölfognak 
közölök falni o tél folytán ! A Sioux-ok ugy mint Éjszak-
Amerikának egyéb vadtörzsei rendesen a bivalcsordákkal 
vándorolnak, melyek itt igen számosak s melyek húsából 
táplálkoznak, bőrével ruházkodnak. Ez idén ezek végkép 
eltűntek s mintegy kiveszve látszanak. A tél alatt tehát a 
legkétségbeejtöbb Ínségnek lesznek kitéve. A házam körül, 
— mely egyszersmind templomul szolgál, — letelepedett 
néhány család jelenleg szarvasokra vadász, melyek egy 
ideig elég táplálékot szolgáltatnak nekik s nekem is. De 
később tovább kell vándorolnunk, átkelnünk a Missouri-n 
s egész a Vörös-hegyekig vonulnunk, miglen vadlakta vi-
déket találunk. 

Mivé lesznek e szegény kisdedek éhező szüleik kezé-
ben? Ok és a gyengébbek az erősbeknek eledeleül szolgáland-
nak ! ily szomorú eset nem ritka ott, hol a kisded Jézust 
még nem ismerik és hol annak szentsége még nem nyomta 
a kisdedekre azon jelleget, mely irányokban tiszteletetet, 
szeretetet parancsol. 
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A Sioux-ok egy legfőbb jó szellemet Wakan-Tanka 
és mellette egy gonoszt Wakan-Citka hisznek s mindkettő-
nek mutatnak be áldozatokat ; nem hivén magokat bizton-
ságban, hacsak a monitou-t is meg nem becsülik. Koronkint 
tehát láthatni őket, amint egybegyülekeznek, s testeiket, 
kivált a sziv táján, vérig vagdalják, vérüket a manitou 
megkérlelésére föláldozván. Máskor a földbe izmos czöve-
keket ásnak, melyek tetejére kötelet erősítenek s annak 
másik végét vastagabb húsaikon áthúzván a kötelet addig 
rángatják, mig a húsdarabok elválnak testeiktől. Az igy 
kinlódók gyakran aléltan rogynak össze. Mire egyik-másik 
rokonuk odasiet és friss vizzel föllocsolván őket — ismét 
tovább folytattatik a szertartás. Szegény nép, mily kegyet-
lenül kinoz a sátán-tisztelet ! 

Ez áldozatok lielyeül kivált a sz. Mihály-tava, mely 
előbb Mini-Wakannak (ördög tavának) hivatott, tartatott 
alkalmasnak. Az áldozatok a régi pogányiinnepek napjain 
tartatnak ; s azt mondják, hogy itt nem egyszer fordulnak 
elő ördögi jelenségek. Ilyenkor az anyák ujonszülöttjeik 
testrészeit különféle alakokra nyomják, például fejőket egé-
szen laposakká stb. Többször találkoztam olyanokkal, kik-
nek fején két fekete szarv áll ki ép ugy mint fostőink az 
ördögöt szokták ábrázolni. Honnét vehették ezen alakot, 
a mintát, melyet oly rémesen utánoznak ? Annyi bizonyos, 
hogy az én Sioux-im soha sem láttak semmiféle képet s azt 
sem tudják, mely fán terem a festés, a rajzolás. Vagy régi 
hagyományok után őrizék meg tehát ezen ábrát vagy hogy 
a sátáni jelenségek után képezik. 

A telet utazással töltendem, meglátogatandó vadtör-
zseimet s az azok közé telepedett fehéreket, kcreszteltjeim 
s áldozóim száma szaporodott. — Wasmtsiepa jongleur 
másodszor is meglátogatott s még mindig óhajtja, hogy 
megkereszteljem. Egy másik látogatás nagy örömemre 
szolgált: a „vasszivü" is eljött hozzám északról s fölkért, 
hogy látogatnám meg népét. Főt. Taché megadta reá az 
engedélyt ; de előbb a Missouri hegységben lakó vadakat 
kell meglátogatnom, kiknek ezt megigértem. 

A Sioux-ok között mintegy átalános mozgalmat ész-
lelhetni, mely őket Szent-kereszt felé hajtja. Igy neveztem 
el ama kis telepitvényt ; melyet ép azon helyen, a hol nem-
rég a vadtörzsek keresztényeim vérét itták, alapitottam, s 
mely nap-napra jobban népesedik, mesticekkel és fehérek-
kel is gyarapodván. A missioi állomást a „szent család" 
missiojának neveztem el, minthogy szándékom idegyüjteni 
az árva kisdedeket; az alakuló községnek neve pedig „Holy 
Cross", Szent kereszt leend. 

IRODALOM. 
„Das Lutherdenkmal zu Worms im Lichte der Wahrheit. 
Gedanken und Thatsachen zur Beantwortung der Frage: 
Kirche oder Protestantismus ? Dem deutschen Volke gewid-
met von einem deutschen Theologen." — Mainz, Verlag von 

Franz Kirchheim, 1868. VIII és 276 11. 
(Vége.) 

Kideriti továbbá a t. szerző, ki nem igen sző müvében 
elvont okoskodásokat, sem metaphysikai elméletekbe nem 
merül, — vizsgálatok és bizonyítványok fölsorolásával, 

hogy az egész uj vallás csupán és egyedül protestatio Jézus 
Krisztus egyháza,hite ellen, csupa tagadás, melyre a hituji-
tók pusztán az ős egyház irányábani ellenmondási viszke-
tegből, vagy miképen Luther magát kifejezi „a pápisták da-
czára" vetemedtek! . . . 

A mii 257 és köv. lapjain a protestánsok megtérése 
iránti őszinte vágyát és nemes tevékeny óhaját fejezi ki a 
t. szerző. — Miután ugyanis az egyház alapitását és alkot-
mányát, minőnek Krisztus urunk azt valóban létesitette, 
fölfejté ; nem különben azt, hogy a visszaéléseket illetőleg, 
a mennyiben előfordulnak, (mert azon állítás, mintha az 
egyház csupán szentekből állana és kebelében bűnösöket 
nem tűrhetne, nyilvános cllenmodásban van Jézus Krisztus 
tanításával, ki egyházát (Mát. 13, 47 s kk.) halóhoz is ha-
sonlította, melyben jó és rosz halak egyaránt találkoznak, 

eretnek állítás), magokban az egyház örök, változhatlan, 
mert isteni törvényeiben rejlik a szükséges és biztos ellen-
szer : kimondja azt is, miszerént a protestánsok szabad 
vizsgálódás- és kutatási elve már magában a legvégsőbb és 
azért foganatositliatlan tulságosság. — Mi az e részben is 
talált magasztos keresztény eszmék által fólhíva érezzük 
magunkat, hogy a bezáró sorokból, főleg azért, miszerént a 
t. olvasó a szerző elveire, szellemére és felfogására követ-
keztethessen, legalább a következőket idézzük : 

„So gewiss aber die nach einer Kirche und nach der 
vollen Gnade und Wahrheit dos Christenthums sich sehnen-
den und ringenden Seelen auf protestantischem Gebiete nie 
das finden werden, wonach sie suchen und streben und rin-
gen, so gewiss würden sie das Alles an eben dem Tage finden 
und in vollsten Maasse besitzen, an dem sie eingehen würden 
in die Kirche, von der ihre Voreltern vor zehn Generationen 
einst in so unevangelischer Weise losgerissen worden sind. 
Statt sich noch länger mit der reformatonischen ,contradi-
ctio in adiecto' von einer „unsichtbaren Kirche" begnügen 
zu müssen, würden sie dann wahrhaft und wirklich eine 
„sichtbare Kirche" besitzen „in ökumenischen Gestalt und 
Entfaltung zu einem lebensvollen, gottes kräftigen Organis-
mus." In dieser Kirche aber würden sie für das Heil ihrer 
Seele alles das fänden, wonach sie auf protestantischen Ge-
biete vergeblich suchen und ringen. . . . Sie würden finden 
das erhabenste Lehrgebäude des Glaubens, in welchem die 
Gedanken Gottes in der vollsten Reinheit und Klarheit ihnen 
entgegentreten und das in der wahrsten und lebensvollsten 
Weise den Himmel mit der Erde und die Seele mit Gott 
verbindet, jenes von himmlischen Lichte erfüllte und durch-
leuchtete System des wahren Glaubens, das die Vernunft 
über dio höchsten Wahrheiten in der vollkommensten Weise 
befriedigt, und im Vergleich, zu welchem alle die unzähligen 
Systeme protestantischer Theologen nur ephemere Pygmäen-
werke sind. Sie würden finden den erhabensten und tiefsin-
nigsten, den frömmsten und innigsten Gottesdienst, den 
Gottesdienst im Geiste und in der Wahrheit voll Licht und 
Wärme, dessen Strahlen alle zusammenlaufen in dem hoch-
heiligen Opfer des Herrn, den wahren, vollen, lebendigen 
Gottesdienst, in welchem von je die Christenheit Gott gedient, 
und von welchem der Protestantismus in dem „Predigt- und 
Wortdienst" nur ein sehr ungenügendes Fragment und in 
den neu eingeführten Liturgien nur sehr unvollkommenere 
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und wesenlose Nachbildungen herüborgenommen hat  
Sie würden finden die erhabenste und reinste, ganz vom 
Geiste Jesu Christi erfüllte Sittenlehre, aus der während 
achtzehn Jahrhunderten so viele und grosze Heilige hervor-
gegangen sind. . . . Sie würden finden den gnadenvollen und 
unzersplitterten Lebensgrund der sieben heiligen Sakramente 
und mit ihm die Gnade der sakramentalen Sündenvergebung 
und das wahre Abendmahl des Herrn. Oes sind der Advent-
seelen so viele im Protestantismus, die ein geheimnissvolles 
Sehnen haben nach dem sichtbaren Reiche Gottes auf Erden 
voll der Gnade und Wahrheit, und die alles das, um was 
sie beten und flehen, und wonach sie streben und ringen, 
nur in der Kirche und nur in ihr allein finden können. . . . 
Möge es Weihnachten werden in ihrer Seele, möge das Licht 
des Heilandes im vollen Glänze seiner Gnade und Wahrheit 
aufleuchten in ihrem Geiste, und mögen si erkennen, was 
ihnen zum Frieden und zum Heile dient, und eingehen in 
die Kirche des lebendigen Gottes, die allein ist die von 
dem Weltheiland gegründete Säule und Grundfeste der 
Wahrheit." . . . 

E szavakból észreveheti az olvasó a jámbor keresztény-
iéi eknek korántsem tétlen fájdalmát a protestánsok fölött. 
Mindnyáját szeretné megnyerni Jézus Krisztus egyedül igaz, 
mint Ud vözitö által szerzett váltságnak,a valóság és kegyelem 
egyetlen követitő, — egyházának, és egy akolba vezetni, 
hogy egy pásztor és egy nyáj legyen. 

Azonban, ne hogy kelleténél hosszabbra nyúljék, sie-
tünk már véget vetni ismertetésünknek. — A müvet, mely-
hez magához utaljuk a t. olvasókat, csupán főbb vonásaiban 
mutattuk ugyan be, de nyiltan és tartózkodás nélkül ki-
mondjuk azt, mire már előre is czéloztunk, — annak tar-
talma feletti rövid áttekintés meggyőzhet mindenkit, meny-
nyi tudomány, a fölvilágosító, igaz eszme-, nézet- és törté-
nettisztázó, a nehézségczáfoló megjegyzéseknek mily kincse 
van abban letéve ! — Magasodik értéke az által is, hogy a 
tisztelt szerző oly epedve óhajtja, minden elfogulatlan őszinte 
örömére, miszerént szavai a Magasságbelinek támogatása 
mellett elég világossággal bírjanak minél több protestáns 
atyánkfiának felvilágosítására azt illetőleg, miként elhagy-
ják azon, lelketlen vagy habozó áltanokra vezető utat, me-
lyen eddigelé tévedeznek. 

Vajha e buzgó óhaj teljesedésbe menjen és Isten hat-
hatós áldása szálljon az ő dicsőségére és a lelkek üdvére 
intézett, nagy elismerés és általános elterjedtségre méltó, 
munkára ! Csősz Imre. 

VEGYESEK. 
— P e r g e r János kassai püspök ő mlgát a hegyalján 

oly lelkesedéssel fogadták apostoli körútja alkalmával, hogy 
ő mlgát, saját nyilatkozata szerint, meglepte. — De lehetsé-
ges volna-e más, mint lelkesülés oly férfiú irányában ? 

— S z e p e s i Imre az ismert classicus tollú latin költő 
igen szép versezettel dicsőitette meg L i p o v n i c z k y Ist-
ván nváradi püspök ő mlgának f. hó 9-én tartott beigtatási 
ünnepét. 

— A romai emporiumnak, hol a márványkincs rejlik, 
legjelentékenyebb része „lanuovaripaMastai" nevot kapott. 
A zsinat emlékeid szolgáló márványoszlop szerencsésen át-
szállittatott a Tiber túlsó partjára. 

— Guizot a „La semaine de,Bayeux" szerint Dozulé 
lelkész előtt ekkép nyilatkozott : Áldozárok ! önöknél van 
a hit, mely önöket vezérli ; ha eljárásuk némelykor kevesbbé 
látszik is bölcsnek, az eredmény mindig igazolja azt. Ily 
módon tartja magát fön az egyház Francziaország javára. 
Nem ! a cleru3 nem fog meghalni, a pápaság nem fog el-
enyészni. IX. Pius bámulandó bölcseséget tanúsított, midőn 
a zsinatot egybehivta, melyből hihetőleg a világ üdve fog 
származni ; állami társadalmunk igen beteg, és nagy beteg-
ségben hatalmas gyógyszerre van szükség." 

— Spanyolországban nagy részvét mellett egylet ala-
kult a protestantismus minél gyorsabb és tágabb körben 
való terjesztésére. A politikai forradalomnak ez természetes 
következménye. 

— A regensburgi püspököt a liberális lapok arról vá-
dolták, mintha ő azt mondotta volna, hogy a papság és 
állam közti villongásokat csak háború és forradalom által 
lehet kiegyenliteni ; hogy a papság a világi törvényeket 
csak a hatalomtóli félelemből teljesiti ; hogy ha a fejedelmek 
többé nem akarják elismerni Isten kegyelmébőli hatalmu-
kat, ő lesz az eíső, ki a trónt ledönti stb. Ily vád ellen a fő-
pap ünnepélyes tiltakozást tett közzé, mert szavai ugy el-
ferdittettek, hogy ő azokra e szövegben sem ismerhet. 

(Pályázat.) A lelkipásztorkodástannak a m. k. egye-
tem hittani karánál üresedésben levő tanszékére, melylyel 
1200 o. é. frt rendes évi fizetés, 1365—1470 frt fokozatos 
fizetési előléptetéssel van egybekötve, f. 1869-évi oktoberhó 
7- és 8-ik napjain tartandó pályázat (concursus) hirdettetik, 
melyek elsején az Írásbeli dolgozatok készitendök, az utóbbi 
napon pedig a próbaelőadás fog tartani. 

A pályázni kivánók a vizsgálat határnapjait megelőző 
napon a hittani kar dékánjánál jelentkezzenek, kinek be-
mutatandó leszen a megkívántató föpásztori engedély. 

Budán 1869. május 30-án. 
A vallás- és közoktatási m. k. 

minisztériumtól. 

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

jolni kötelességünk, a „Religio" szerkesztését folytatjuk ; miről t. olvasóközönségünket azon bizalomteljes 
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 P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c 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- i 

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, junius 19-én. 48. 

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.) 

í. Félév. 1869. 

TARTALOM : Sola Salvifica — A fim. herczegprimá-; 
válasza a kath. képviselők memorandumára. — A Darwi-
nismus és az ellene emelt vádak. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Sola Salvifica. 
(Folyatás.) 

A megváltott "emberiség tebát már birtokába 
jutott mindazon eszközöknek, melyek az örök üdv 
biztos, mert Istentó'l kijelölt forrásai- és alapjaiul 
szolgálhatnak ; a keresztény vallást értjük, mely az 
emberi természet, elméleti és gyakorlati szükségeit 
kielégiti, az ész kívánalmainak megfelel, Istenhez és 
emberhez méltó, czéljával egészen egyező ; nincs mit 
hozzá adjon, nincs mit belőle kirekeszszen a komoly 
ész, minek hiányát érezze a meleg sziv, miben nem 
emelkednék az erkölcsi érzés; szentség, nagyság 
ennek egész szelleme, magas egyszerűségében a 
gyengébb elméknek is érthető, de egyszersmind a 
legbölcsebbeknek is megfoghatlan, megférő avval, 
mit az okosság javai, mire a természet józan vizs-
g á l á s tanit, szivünk benső öszhangzatával egyező, 
üdvözitő, mert isteni; szerencsés gyermeke a föld-
nek, ki az égnek e szép szülöttjét tanulékony elméje 
egész tisztaságában láthatja, ölelheti — ez valódi 
életbölcseség, mert tartalma végczélunkra vezérlő 
igazságok és törvények összege; nem ez czélja-e 
minden igaz bölcseségnek ? vagy talán megszünt-e 
lenni az, rminek lenni kell s volt : a jó, bölcs, szent 
életre vezérlő kalauz ? az igazságszerető lélek az ily 
semmi becsületet igazitsa vissza oda, honnét jött. a 
semmiségébe. „Sapientia est rerum divinarum et 
humanarum, causarumque, quibus eae res conti-
nentur scientia" mordá Cicero ; ismét Seneca : „Phi-
losophiae opus est : de divinis humanisque vera 
invenire" ; de hozzá teszi Cicero : „Sed haec eius vis 
non idem potest apud omnes : tum valet multum 
cum est idoneam amplexa naturam."*) 

Eleven és Isten mindig élő igéje, mely Krisz-
tusban, az örök atya egyetlen fiában az idők teljé-

*) C. Cic. lib. I. Offie. Sen. epist. 91. item Cie. lib. 2. Tusc. qnaest. 

ben nyilatkozott az örök igazság tárából a földi ha-
landók közt, hogy a föld minden részét átjárva, 
mélyen hasson az emberek sziveibe, velők s bennök 
maradván fölvilágosodást, elme- és lélekderülést, 
nyugalmat, üdvöt szerzendő az őt bevevőknek, hiven 
megőrzőknek örök időre ! ezt az élő igét, melyet Jézus 
mennyből hozott saját kebléből, mint annak legtisz-
tább forrásából meritve adta elő : ugy de Istenünk 
e végetlen irgalmát tanusitó jótéteménye megszűnt 
volna az lenni, ha az elveszthetés félelmével társasul, 
ha az általa megvilágosított emberiség az üdv esz-
közeiről valaha megfelejtkezhetett volna. Isten ezt 
nem akarhatta, a kinyilatkoztatás szent müvének 
örök időkig hiven, változatlanul fön kelle maradni, 
csak igy lehet Krisztus megváltási müvét magasz-
talni : Sic Deus dilexit . . . csak igy lehet az Isten-
^di fogalmakat teljes zavarba hozó ellenmondásoknt 
kikerülni. 

Erkölcsi országot alapított, egyházat szerzett 
drága vére árán, melybe való belépésre a kereszt-
séget rendelte ; Isten országát e földön, hol szent föl-
ségének tekintélye sérthet]en hódolatra találjon, hol 
az ő igéje hangozzék, akarata kormányozzon, ke-
gyelme tenyészszék, éljen és uralkodjék. Elvégezvén 
a megváltás nagy müvét, gondoskodott, hogy nagy-
szerű munkája eredménye meg ne semmisüljön, ha-
nem inkább áldásai nemzedékről nemzedékre átszár-
maztassanak , Isten országa terjesztessék a világ 
végéig. Igazság országa ez, mert azon épül, az erény 
és szentség országa, mert föltételei erkölcsiek : ujra-
születés, Isten s emberek szeretete, mely alapja 
minden erkölcsi kötelmeknek, melyeknek telje szent-
ség; a kegyelem országa, mert szerzője az érettünk 
szenvedő istenség, s igy a kegyelem tárháza ; a bé-
kesség országa, mert Istennel s az égiekkel megbé-
kélteti az embert, országa a boldogságnak, mert 
szivünk-lelkűnknek békét szerezve már e földön 
boldogit; a lélek nyugalma egyetlen egy igaz bol-
dogsága levén e földön az embernek, s mert egy-
szersmind örök boldogságra hiv, s hogy arra eljut-
hassunk, utat készit előttünk. 

4 8 
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Istennek ezen országa egy, mert egy az ő szer-
zője, tanitása czélja, egy és ugyanazok föltételei és 
eszközei ; egy oly egészet képez, mihez semmit adni 
nem szükség, sem belőle elvenni, semmi fölösleg, 
semmi hiány benne; közönsége sem idő-, sem hely-, 
sem körülményekhez nincs kötve; örök időkre ren-
delt, melyben az egész emberiség igazságra és szent-
ségre vezéreltessék. 

A legnagyobb szellemek fölényöket abban he-
lyezik, hogy a lelkeken uralkodhatnak ; a világ-
bölcsei ebbe lielyezék dicsőségöket, az tevé, hogy 
minden más fényt, más dicsőséget megvetettek, akik 
igazán megvetették. De hasonlithatlanul nagyobb 
Jézus dicsősége, ki századokon át folyton uralkodik 
az emberiség nagyobb részén országában. Semmi 
törvényszerző, semmi győző, semmi bölcs nem hir-
detett s alapított még ily országot és iskolát; az 
emberi nemnek senki ezelőtt, sem ezután nem nyúj-
tott s nem nyujtand ily boldogító menedéket, ilyen 
az egész emberi nem boldogitására czélzó intézetet 
még csak elméjében sem mert valaki kigondolni, 
annál kevesbbé készíteni ; czél, mely emberileg alig 
gondolható, s csak istenileg kivihető. 

Jézus, egy alacsony sorsú család szülöttje vevé 
e csudamunkát nagy lelkének tárgyává, s a csupa 
szelidség, alázat, igazság és szeretet fegyverével ugjf 
vivé ki, a mint semmi bár az emberi hatalom és erő 
minden szereivel fegyverkezett hóditó nem teljesité 
jóval csekélyebb czélját. Egész nemzetek hódoltak s 
hódolnak ezen országnak, és viselik Jézus szelid 
igáját, tisztult elméjök, nemesedett szivök. boldogok 
mig ez országhoz hivek maradtak. 

Oh de az emberi nyugtalan lélek mindig boldog 
sem akar lenni ! a békeszeretet legszebb és legbol-
dogitóbb lánczait tördeli szét, hogy nyugtalan vá-
gyait szabadon kövesse, s hanyathomlok rohanjon 
a bizonytalanság és zűrzavaros veszély özönébe, 
melyből csak keserű csalódás és hajótörés után tán-
torog ismét vissza a honnét kiindult, az igazságnak, 
béke- és szeretetnek befogadására mindig nyitva 
álló országába, ha mégis enged Jézus hivásának: 
„jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztak és 
terhelve vagytok és én megnyugtatlak titeket." *) 

Ha a kereszténység közvetlen Istentől van, s 
annak föntartására szükséges az erkölcsi ország, 
mely egy hitben egyesülve örökre fönnálljon : elke-
rülhetlenül szükséges oly isteni tekintélylyel biró 
hatalom, oly központ, mely a világban elterjedt tár-

*) Mátá 11, 28. 

saság tagjait magával egyesítse, s ezt Urunk fegy-
házának meg is adta Péterben, a többi apostolokban 
s azok utódaiban. Igen, kinyilatkoztatását tárgyila-
gossággal látta el, hogy minden halandó tudhassa, 
hová forduljon az isteni igazságok megszerzése és 
megértése végett. Ha Isten ugyanis mindenkinek 
saját eszére bízta volna azt, akkép isteni és magya-
rázni mint neki tetszik, ugy egyik kezével vissza-
vette volna, mit a másikkal adott. Platónak, a szép 
szellemnek magasröptű bölcseletéből mi lett tanit-
ványai kezében? az, ami minden nagy elmének ta-
lálmányából lenni szokott, összevissza forgatott ért-
lietlen zagyva, kiki jobban s azért mást és mást 
máskép akart benne tudni, valamit javitani rajta, s 
a magáéból hozzáadni. Jézus az égből jött, hogy 
nekünk a bölcseségnek nem üres alakját, hanem élő 
alakját, hanem élő tartalmát hozza aíá mennyből. 
Ha tehát a keresztény hit és erkölcstant tanitó, s a 
népeket örök üdvre vezérlő egyház több akart lenni 
egy puszta bölcseleti felekezetnél az Academia- vagy 
Stoanál, s ha annak isteni szerzője nem elégedett 
meg az emberi gyarló bölcseség avatottjait egy 
ujabb sectával szaporítani, hanem vallási társaságot 
akart alkotni a világ végéig tartandót, s elterjeden-
dőt egykor az egész földkerekségen, melyre alapitá 
a kinyilatkoztatás müvét, neki adva a hit az tidvö-
zülhetés égi kincseit : ugy fol kellett ruháznia azt 
emberinél nagyobb tekintélylyel, mely fölülmúlná 
Egyiptom és Hellas bölcsei tekintélyét, kik az isko-
láikhoz tartozó némely választottakon kivül az em-
beri nemet nem tudták meggyőzni arról, sem vele 
elhitetni, hogy általában bölcseség az, mit e nevezet 
alatt hirdetnek, s nem ámítás, nem tévely ; mely tekin-
télye egyedül azáltal szerezheti meg a hivek részéről 
az egyháznak, ha a szavára hallgató tudja, hogy 
tanitásában nem csalatkozhatik, s hogy épen ugy 
hallja az igazságot, mintha maga Jézus adná elő s 
magyarázná, ha kétségeinek elháritására egyenesen 
hozzá lehetne folyamodnuií k. 

A Szentlélek őrködő, vezérlő és sugalló erejével 
fölvértezett Péter-apostoli karra bizta mindazt, mi 
boldogitásunkra Isten csalhatatlan tervei szerint 
szükséges ; azt bizta meg tanainak hirdetése- és élet-
beléptetésével a világ világossága. „Minden hatalom 
nekem adatott mennyben és a földön. Elmenvén, 
tanítsatok minden nemzeteket megkeresztelvén őket 
az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében 
tanítván őket megtartani mind, amiket parancsoltam 
nektek. És ime én veletek vagyok mindennap világ 
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végezetig."*) „Aki titeket hallgat, engem hallgat, 
és a ki titeket megvet, engem vet meg; a ki pedig 
engem megvet, azt veti meg, ki engem küldött",**) 
mondá apostolainak, kiket tanitása hű megőrizőiül, 
fáradhatlan hirdetőivé és vértanúivá választott, s 
bennök az utódoknak is. 

Igy biztositá az ég tudományát örökre az egész 
világ számira, isteni tekintélyre a Krisztusban egye-
sült és a Szentlélek által vezérlendő apostoli kar élo 
tanítására alapította azt; Szentlelket igért az általa 
kinyilatkoztatott religio és egyház mellé, hogy annak 
világosító és erösitő kegyelme szakadatlanul vezesse 
Péter és az apostoli kar utódait, hogy az egyház 
mindenkor képes legyen Krisztus szellemében alkal-
mazni a kezébe letett religiot minden kor, minden 
hely keresztényeihez, vagyis : Krisztus megváltását 
az emberiségben valósítani, anélkül, hogy az istenileg 
kijelentett hit lényegileg változnék, benne él a tanitó 
és megszentelő' Krisztus a földön folytonosan ; az ő 
tanitása Krisztusé, szelleme Krisztusé, ótalma Krisz-
tus ótalma. Mily isteni a mi hitünk ! ha az igazság 
legbecsesebb kincse az értelemnek s mindig csak 
elrejtett templom volt az, mig Plato szerint is az 
égiek egyike nem jött azt fölnyitni ; ugy ránk nézve 
az egyház csalhatatlan tana a kulcs, mely által be-
juthatunk a szentélybe, hol megtaláljuk a tiszta 
igazságot, s evvel lelkünk legédesebb nyugalmát s 
legfőbb boldogságát ; hol föltalálandja szivünk Istent, 
kiért teremtve van lelkünk, de ki a világ előtt, mint 
sz. Pál mondja, ismeretlen Isten.***) Ha elgondoljuk 
hogy e földön mi sem állandó, csak a változás, mily 
édes öntudat s kedves érzés az emberi ingatagság s 
romlandóság közt egy sziklát tudni, melyen a véle-
mények és szenvedélyek hullámzása megtörik s az 
igazság szeplőtelen tisztaságban ragyog. Mily szép 
öszhangzat! a Szentlélek szerzője az isteni igének, 
az annak magyarázója is; optimus interpres ver-
borum quisque suorum est. Csak hogy a Szentlélek 
hozzánk emberekhez szólhasson, neküuk külső kö-
zegre van szükségünk, hogy megérthessük s ez a 
külső közeg az Isten természetfölötti segélyével mű-
ködő csalhatatlan egyház. Ezen tekintély az egy-
ségnek, szép öszhangzatn ik, minden ép élet- s mara-
dandóságnak nélkülözhetlen föltéte s föntartó ereje, 
ezen törtek meg hitünk elleneinek fegyverei, ennek 
hatalma óvta meg egységét, gyönyörű öszhangzatát, 
melyet fönséges születésével hozott magával ; a hivek 

*) Máté 28, 1 8 - 2 0 . 
**) Luk. 10, 16. 
***) Apost. es. 17, 23. 

itt úgyszólván közvetlenül a Szentlélek kebeléből 
nyerik a szeplőtelen igazságot ; ez a tekintély amaz 
ér, melynek lüktetéséből fakad benső élete, s terjed 
minden izéig annak működése. Itt van hitének alapja, 
itt pezsdül szeretetének eget-földet átfolyó lángja 
ide fűződik reményének horgonya, ez legbiztosabb 
őre annak, mi hitünkben égi, isteni. 

Bila. 
(Folyt, köv.) 

A fmélt. hgprimás válasza a kath. képviselők egy részé-
nek kath. antonoiniai ügyi memorandumára. 

(Intézve a kath. képviselők értekezletének elnöke t. 
Horváth Döme úrhoz.) 

Tekintetes ur ! 
Minél ürvendetesb s vigasztalóbb azon érdekeltség, 

mely az országgyűlési képviselőtestület számos nagyérdemű 
kath. tagjai közt a kath. egyház függetlenségének s jogai-
nak biztositására czélzó autonomia ügye iránt nyilvánult, 
annál becsesb előttem ezen érdekeltség ama bizonyítványa, 
melyet a tekintetes uraságodtól vezérlett küldöttség által 
velem közlött s az autonómiai választásokra vonatkozó em-
lékirat szolgáltat. 

Senki sem tagadhatja, hogy a magyar püspöki kar a 
fenforgó kérdésben a legnagyobb nyilvánossággal járt el ; 
mert nemcsak eredeti tervezetét már a mult év elején sajtó 
utján közrebocsátotta, hanem azt egyszersmind oly vegyes 
tanácskozmány megvitatása alá bocsátotta, melyre a legki-
tűnőbb és legtekintélyesebb világi hivek is nagy számmal 
meghivattak és megjelentek, és pedig azok közöl is, kik a 
jelen emlékiratot aláírták. 

E tanácskozmány óhajtása folytán határoztatott, hogy 
az octroy színének kikerülése végett az állandó választási 
szabályok megállapítására külön előkészitő gyűlés hivassék 
egybe s az e r e szolgáló szabályok készítése a kezdeménye-
zési joggal öszhangzásban ismét a püspöki karra bizatván, 
azok csak akkor terjesztettek legfelsőbb jóváhagyás alá, 
midőn a tanácskozmány több tagja által is mindon észre-
vétel nélkül helyeseitettek. Annál sajnálatosb tehát, hogy az 
emlékiratban foglalt észrevételek még akkor sem tétettek 
senki által, midőn a szabályok a legfelsőbb jóváhagyás után 
a sajtó által hirdettettek s midőn még a püspöki kar a fő-
városban együtt volt, hat héttel későbben, midőn a sanctio-
nált szabályok foganatosítása elrendeltetett s tettleg meg 
is indult. 

Mindamellett időközben többekkel közöltem az em-
lékiratot és megvitattam a kérdést, de azt minden elfogu-
latlan kénytelen bevallani, hogy az ügy jelen állásában — 
s miután ezelőtt az autonomia ügye minden oldalról oly 
élénken sürgettetett, — többé a legfelsőbb helyen jóváhagyott 
szabályok alapján megkezdetett s nagyrészben már be is 
végzett választásokat ezúttal feltartóztatni nem lehet. 

E most változliatlan helyzet azonban az emlékiratban 
foglalt javaslatok jövendő tekintetbevételét s használatát 
nem gátolja, minthogy a közelebbi előkészítő gyűlés amúgy 
is tüzetesen és kizárólag a rendes választási szabályok meg-
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állapítására szorítkozik, s igy nom fogom elmulaszthatni 
azt, hogy ez alkalommal a gyűlésnek ezen emlékiratot is 
különös figyelmébe ajánljam. 

Midőn tehát tekintetes uraságodat arra kérném, mi-
szerint eziránt, szóbeli előleges nyilatkozatommal öszhang-
zásban, az emlékirat tisztelt aláiróit értesíteni szíveskedjék, 
méltóztassék egyszersmind részemről szíutugy, mint a püs-
pöki kar nevében buzgó ügyfeleinknek azon megnyugtató 
biztosítást adni, hogy a szervezendő autonómiai intézvény 
állandó sikerének s üdvös hatásának nélkülözhetetlen felté-
telét és alapját egyedül a kölcsönős őszinte bizalomban ke-
ressük ; valamint a clerus az egyház változhatlan szerkeze-
tének határai közt a világi hivek vallásos buzgalmának a 
lehető legszélesebb munkakört engedni kész : ugy viszont 
ezek részéről az egyház magas erkölcsi czéljainak s függet-
lenségének biztosítása körül vallásos hűségre, testvéri tá~ 
mogatásra s jogérzetre és méltányosságra egyenlő bizalom 
mai számit. 

Ki is egyébiránt főpásztori áldásomat küldve, maradok 
kitűnő tisztelettel s üdvözlettel 

Esztergom, 1869, jun. 3. 
Simor János, 

esztergomi érsek. 

A Darwinismus és az ellene emelt vádak.*) 

Darwin, ha jól vesszük fel, még a bibliával sem ellen-
kezik. A biblia egyik versioja szerint, Isten az embert föld-
ből alkotta, s belé saját lelkét lehelte. Ez isteni lehelletet a 
darwinismus nem tagadja meg. Sőt inkább kiterjeszti, s e 
szellem lehelletét látja minden élő valóságban, az emberi 
fensőség abban áll, hogy neki e lehelletből több jutott. 

Igaz, Darwin elveti a fogalmat, mit eddig a teremtés 
módjáról bírtunk ; de nem magát a teremtést. Különben is 
a vallást nem a toremtésrőli fogalom hozta elő, hanem épen 
megfordítva, a meglevő vallásnak istenrőli fogalma sugallta 
a teremtésröli nézetünket. Az istenség fogalma az ember in-
tellectuals fejlettségétől függ. A fejlettség változása-, tisztu-
lásával, változni, tisztulni kell a fogalomnak is. De a válto-
zás nem megsemmisülés, sőt ellenkezőleg folytonos lévés, 
lassankénti előállás. Az istenrőli fogalmat nem kell össze-
zavarni magával az istenséggel. Az istenség változhatatlan, 
örök, egy, de nem az embernek róla alkotott fogalma. S 
bármily szép-, fényes-, magasztosnak is tartsa valaki a fo-
galmát, meg lehet győződve, hogy e fogalom tárgyának nem 
felel meg. A különböző fogalmak istenről szükségesképi kö-
vetkezménye az emberek különböző fejlettségi állásának. 

Ennélfogva a Darvinisinus nem ellenkezik az istenség-
fogalmával, hanem csak azon fogalommal, melyet néhány 
századdal ezelőtt az Istenről alkottak. Ha az istenség fogal-
mával nem ellenkezik, akkor nem ellenkezik a vallással 
sem. Sommisem bizonyítja ez állitás igazságát fényesebben, 
mint azon tény, hogy vannak egyének, még pedig igen ki-
tűnő férfiak, kik mély vallásos élőtök mellett darwinisták. 

Jól tudom én, hogy ez elmélet érvényre emelkedésével 
sok elesik, mi a keresztény dogmatikáknak eddig lényeges 

*) Kis mutatvány a „Prot. Tudományos Szemléből" annak irá-
nyára nézve. Szerk. 

alkatrésze volt, vagy legalább a mit ilyennek tartottak : pl. 
az első pár ember esete, ez eredendő bün, a váltság theoriája 
stb. szóval mind az mi az isten emberi képéből van kölcsö-
nözve. De maga a vallás lényege érintetlenül marad. Bár-
mily szélesre terjedjen is ki az emberiség ismeretköre, a 
mindenséggel hasonlilva össze ismeretvilágunk mégis vég-
telen csekély marad. Az ismeret határán tul, a valószínű, 
a lehetségek birodalma következik, hol a számító, bíráló, 
összehasonlító ész helyét, nagyrészt az alkotó phantasia 
foglalja el. Ez párosulva az ember vallásos szükségével to-
vább viszi a munkát, melyet az ész megkezdett. S az isme-
ret szerény hajléka fölé, a hit fényes palotáját emeli. De 
látni való, hogy a phantasia nom teremthet semmiből. En-
nek következtében az ekként alkotott vallásos systema 
intellectual is fejlettségünkkel nem állhat ellentétben, hanem 
épen megfordítva, folytonosan eliez kell magát alakitni, 
újra meg újra, s valamint ismeretünk világa ugy vallásunk 
is folytonos változás, illetőleg fejlődés törvénye alá van vetve. 
Copernicus előtt ama kiterjesztett erősség lehetett az ur lak-
helye, a föld lábainak zsámolya ; ma már nem lehet. 3. ez-
reddel ezelőtt Mózes vagy Illés mennybemenetele lehetett 
hit tárgya, ma már nem lehet. A hitnek halálos ellensége a 
tudás. A mit tudunk, azt többé nom hisszük. Mihelyest va-
lamely jelenség a tudomány tárgya lett, a hitnek nincs többé 
hozzá semmi joga. Ugy a fajok előállása, az ember megje-
lenése is mihelyest a tudomány teszi rá kezét, eo ipso meg-
szűnt a hit tárgya lenni. S ha teljesen constatálni és mathe-
mathice bebizonyitni nem is lehet, a valószínűnek tartás 
tudományos és nem vallásos hit losz, mint a hogy más hy-
pothesisekkel is szokott történni. De nem szűnt meg maga 
a hit. A hit csak akkor vesztené el létezhetési jogát, lia a 
tudás az egész mindenséget képes volna felölelni. Igy pél-
dául Istennél nem lehet hitről beszélni, ő az általános tudás. 
De mig az ember ide nem jut, addig a hit mindig igazol-
hatja magát, csak legyen a hit észszerű, a meglevő ismere-
tekkel összhangzó. 

A vallásnak senki som árt többet, mint azok, kik ezt 
valamely confessio szűk határai közé akarják szorítni. Ha 
én csak ugy lehetek vallásos, lia elhiszem, hogy Jákob 
Jahveval egy egész éjjel birkozott, még sem tudta a földhöz 
ütni, hogy Jozsué a napot megállította stb., természetesen 
szörnyű ellentéteknek vagyok kitéve. Az a kérdés merül 
fel, melyiknek hisz inkább, egy régi, sok tekintetbon nem 
hiteles irónak, vagy saját józan őszének, az emberi szellem 
évezredes vívmányai összeségének V De nem igy van az ész-
szerű hittel, itt az összeütközés lehetetlen, ugyanazért a val-
lás biztos megdönthetlen alapon nyugszik. 

A második súlyos vád mivol a darwinismust sújtják ; 
hogy megrontja az erkölcsiséget. Mit fentebb a vallásra vo-
natkozólag mondottam, ido is talál. Az intellectualis meg-
győződést itt sem lehet erőszakolni. Nem az a kérdés, mi 
lesz következménye, hanem az, hogy igazolt a meggyőződés 
vagy nem ? Bármennyire is szeressem az életet, bármily 
hatalmas érdekek is kössenek a körülöttem lévőkhöz, bár-
mennyire is borzadjak a halálnak még gondolatjától is : ha 
látom, hogy a megmaradás lehetetlen, remélhetek-e ? A beteg 
aggodalmait csillapitja-e a megjegyzés, hogy ez által nehe-
zíti gyógyulását, a vesztes fájdalma enyhül-e, ha mondják, 
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hogy könyeiben nom talál kárpótlást ? Az okszerű meggyő-
ződést nem lehet melléktekintetekre való hivatkozással, vá-
dakkal stb. elnémitni. Bármi káros legyen is a darwinismus 
következménye, ha tudományosan bebizonyított ténynyé 
válik, el kell fogadnunk. Visszautasítása nem áll az emberi 
hatalomban. Szerencsére azonban nem vagyunk ily gyászos 
helyzetben. Legyen a darwinismus sorsa bármi a jövő nem-
zedék előtt, bukjék vagy győzzön, az erkölcsiség léte vagy 
nemléto nem függ tőle. 

A darwinismus vádlói okoskodása ez. Darwin meg-
dönti a vallást. A vallás az erkölcsiség alapja, ez az államé, 
az állam mulhathatlan feltétele a társadalmi rendnek, a tár-
sadalmi rend az emberi fejlődés- és haladásnak ; tehát Dar-
win megsemmisíti mind azt, mit az emberi szellem szépet, 
jót, nemest létrehozott. Nehéz, szörnyű nehéz vád, csak egy 
jó van benne, hogy nem igaz. E bűn-lajstrom egy sereg 
ferde nézet eredménye. Megemlékezve a lap terjedelme- és 
programmjára, igyekezem rövid lenni s csak a legfőbb voná-
sokat emelem ki. 

Az ember előállásáról táplált eddigi nézet, mi fontos 
szolgálatot tett az erkölcsiség emelése és tovább fejlesztésére? 
nem vizsgálom. Erre alkalmas mikroscopom nincsen. Egy-
szerű, mindenki előtt ismeretes tényekre hivatkozom. Vol-
tak és vannak emberek, kik a mai nézetet soha kétségbe 
nem vonták, a hogy a tisztelendő uraktól hallották, elhitték, 
tovább nem okoskodtak ; de e hit mellett loptak, raboltak, 
égettek, gyilkoltak, szóval, az erkölcsiségnek nem voltak 
valami maagasztos ideal képei. Másfelől ismét voltak és 
vannak férfiak s azt hiszem nők is — kik az ember előállá-
sáról alkotott ama nézetet nom vallották sajátjoknak, vagy 
mert nem ismerték, vagy mert okossugukkal nem tudták 
megegyeztetni — és mégis erkölcsi fejlettség kiváló fokára 
emelkedtek. Mi következik o kétségbevonhatatlan tényállás-
ból ? Az, hogy az erkölcsiség léte vagy nemléte ama felte-
véssel semmi egybefüggésben sem áll. Ha az erkölcsiség 
ama nézet elfogadásán nyugodnék, mint a hogy a darwinis-
mus dogmaticus ellenei elhitetni szeretnék, az következnék, 
hogy azok a kik hiszik erkölcsösek, legalább bizonyos mér-
tékig ; azok, kik nem hiszik, teljesen erkölcstelenek, vad 
állatok. Másokkal ama nézetet elfogadva, a tolvajok, rab-
lók, gyilkosok, az erkölcsiség magasabb fokán állanak, 
mint állott Aristides, Sokrátes, Marcus Aurelius, vagy a 
jelen kor férfiainak legderekabbjai, kik azon szerencsétlen 
helyzetbe jutottak, hogy a dogmatica hőseinek nézetét nem 
oszthatják. 

(Végo köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
/ 

NAGY-VARAD, jun. 9-én. E nap örvendetes, jeles 
nap volt, megyénkre ugy mint városunkra nézve, mert 
mlgos és ftdő L i p o v n i c z k y István ujon kinevezett püs-
pök-atyánk mai nap tartá beigtatási fényes, nagyszerű 
ünnepélyét. Már bevonulása május 30-dikán meglepő 
látványtnyujta, midőn a minden rendű rangú polgárok 
sokasága egész ünnepélyességgel várá ő méltóságát 
majd a vasútnál, majd a püspöki lakban, majd a templom-

ban. A vasútnál kiszálltakor a polgármester üdvözlé a város, 
a püspöki lakban pedig a 3-ik alispány a megye nevében ; 
s hisszük, hogy a szivélyes „Isten hozta," mely a város és 
megye részéről szóval mondatott, a polgárok kebelében is 
viszhangra találand s ő mlgának, mint megyénk főpászto-
rának, atyjának engedelmeskedni s atyai intését Isten igaz 
szolgái- s az egyház hiv gyermekeiként, hiven teljes iteni el 
nem mulasztandják. A polgárokat a templom előtt, kik ö 
mlgát öröméljenekkel fogadták, áldásában részesité. To-
vábbá ez örömnapot megelőzte még a papság tisztelgése, 
mely délután 4 órakor történt ; a papság élén S c h w a r c z l 
ő nga ékes latin beszéddel üdvözlé ő mlgát. Elmondván, 
hogy mily boldog és szerencsés reánk e nap, melyen egyház-
megyénk a királyi kegyelmes kinevezés, és a pápai megerő-
sités folytán oly diszkoszoruzott férfiút üdvözölhet a váradi 
püspöki széken, kinek mind az egyházi, mind a polgári pá-
lyán szerzett érdemei, erényei kitűnőek ; kiemelvén egyszers-
mind azon bölcs intézkedést, melynél fogva beigtatási ünne-
pét oly köznapra tiizé ki, melyen papjai közül mennél 
többen megjelenhessenek : ime jelen alkalommal alázatos 
hódolattal lépünk ö mlga elé, hogy magunkat kegyeibe 
ajánlva, s hosszú boldog életére és kormányzására szivünk 
mélyéből Istentöl minden áldást kérve, nyilvánitsuk fiúi 
forró kivánságunkat, s kiről meg vagyunk győződve, hogy 
bennünket a canonok szerint atyailag fog kormányozni. — 
Mire ő mlga válaszolni kegyeskedett, hogy örömmel fogadja 
fiúi hódolatunkat, s miutánlsten ö szent felségének ugy tet-
szett, hogy ezen nagyjelentésü méltóságra emeltessék, kérni 
fogja Istent, hogy az ő végetlen kegyelmével, szent hivatá-
sában öt folytonosan támogassa, minek, holnap bemutatandó 
a vérnélküli áldozatot, kifejezést is adand, mely alkalommal 
tüzetesebben elmondandja atyai akaratát, azon viszonyt il-
letőleg, melynek a püspök és papjai közt létesülni kell, hogy 
magunk és hivoink üdvét eszközölhessük. És ugy hiszem, 
mondá, hogy a kik jövetelemnek örömmel néztek elé, mint 
jelenleg éreznek, mindenkor megtartandják irántami jó 
indulatukat. — Másnap már 8 órakor zsúfolásig megtelt a 
székesegyház ajtatoskodókkal, várva a drága pillanatot, 
melybon a főpásztor hallatja atyai szózatát az ő papjai- s 
hiveihez. Beharangozáskor a papság diszes rendben vonult 
a püspöki lakba, hogy a mennyezet alatt fényes kisérettel 
öröm-énekek zengedezése közt vezesse püspökét és atyját a 
székesegyházba ; hol az oltári szentségben jelenlévő Isten-
ember trónja előtt leborulva imádkozván, a püspöki emel-
vényt elfoglalta. Mire a papság kört képezve, ő mlga elkez-
dé hatásdus remek beszédét felolvasni. Először is kiemelé 
elődének S z a n i s z l ó Ferencz ő nmlgnak magasztos eré-
nyeit, ki mint a megyének áldott lelkű pásztora fáradhatlan 
buzgósággal iparkodott az úrtól reá bizott nyájat Isten szive 
szerént vezetni és ápolni, hogy az üdvösségnek utján fogyat-
kozást ne szenvedjen : ő mlga hiszi, hogy Isten szent sege-
delmétől gyámolyitva a mennyire emberi gyengeségétől kite-
lik, mindenkor főtörekvése leend a megye szeretetét és bi-
zalmát kiérdemelni szent hivatásának hiv betöltése által. 
Szent Pál szerint is nagyszerű e hivatás, a ki püspökséget 
óhajt, jó dolgot óhajt ugyan, de e teher roppant felelősséggel 
s nehézségekkel van összekötve : a mint azt az egyház tör-
ténetből is tudjuk, s a pásztorok pásztorának példája mu-
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tatja, ki kész volt életét adni juhaiért, a mi most sincs kü-
lönben. Azért azon óhaját fejezi ki, hogy a papság e roppant 
teendők közepette segédkezet nyújtson ima, engedelmesség 
és bizalom által. Az imára nézve, hogy nem csak szóval, 
de szivből is imádkozzanak érte, hogy Isten az ő kegyelmé-
nek bőségét árasza reá, hogy övei üdvét munkálhassa. Az 
engedelmességre nézve, hogy főpásztorunk akaratának min-
denkor fiúi készséggel hódoljunk meg, mert ki a felsőbb-
ségnek ellene szegül, Istennek szegül ellene, s a legtöbb 
rosz onnan ered a társadalomra, ha a papok Istentől rendelt 
főpásztoruknak nem. engedelmeskednek. A bizalomra nézve, 
méltó, hogy az iránt, ki a Szentlélek Isten által a mi főpász-
torunkká, atyánkká avattatott, a legnagyobb fiúi hódolattal 
és szeretettel viseltessünk, ha azt akarjuk, kogy ö is igazi 
atyánk legyen ; mert csak igy arathatunk diadalt a világ, 
az ördög és korszellem gonosz törekvésein, melynek czélja, 
hogy először is, a főpásztor tekintélyét lerontsa, tudván, 
hogy megveretvén a pásztor elszélednek a juhok is. — Mire 
S c h w a r c z l ő nga tolmácsolá szivünk érzelmeit, ezen igék-
ből indulva ki : A ki püspökséget kiván, jó dolgot kiván.Ugy 
vagyon, mondá, mert nincs magasztosabb méltóság, mint a 
lelkeket kormányozni, a mihez valóban nagy erények, szent 
buzgóság, erős lelkület kívántatik ; de Méltóságodban 
ezeket mind feltalálni hiszszük, kit az Isten imádandó 
gondviselése a mi boldogságunkra emelt e püspöki mél-
tóságra, kit már ifjúságától epesztett a vágy Isten dicsősé-
geért, a haza javáért s az emberiség jóléteért élni, azt elő-
mozdítani, a mint azt érdemdús élote s tettei igazolják. 
Méltóságod e magas erényei kezeskednek róla, hogy a mi 
lelkünk üdv-hajójának kormánya oly kezekbe adatott, me-
lyek ugy fogják a megyét kormányozni, hogy az az igazság, 
isteni félelem, hit, bölcseség utján biztosan haladand a béke 
és boldogság kikötőjébe : legyen egyszersmind meggyőződve 
Mlgod, hogy mi is tántorithatlan fiúi hiiségünkkel fogjuk 
támogatni szent törekvésében, s kívánjuk, hogy valamint 
eddig, ugy ezután is az isteni bölcs gondviselés őrködjék 
Méltóságod kedves élete felett, hogy ezen az angyali vállak -
ra is terhes hivatásának szentül megfelelhessen. Ezek után 
következett a hívekhez intézett jeles szent beszéd, melyben 
felhívatnak, hogy törekedjenek emberi méltóságukhoz illő 
életet élni, tokintve teremtetésök fenségét, mely szerint Isten 
képére és hasonlatosságára alkottattak, a megváltás csoda-
müvét , mely szerént Isten ugy szerette a világot, hogy 
egyetlen fiát adá, hogy minden, a ki ő benne hiszen el 
ne veszszen, hanem örök élete legyen, s az egj ház üdv 
intézményét, mely szerint törekednünk kell szent tanát ugy 
követni, kegyszereit ugy használni, hogy üdvünket eszkö-
zölhessük. A beszédeket követte a vérnélküli szent mise-ál-
dozat bemutatása az ajtatoskodóknak kitartó épiiletességé-
től követve. — Felemlítendő ínég a nagyszerű ebédre meg-
hívott fényes vendég-koszorú, melynek jelenlétében élteté 
püspök ö mlga szentséges atyánkat IX Pius pápát, azon 
Isten szive szerinti, erős lelkületű egyházfőt, ki tántorithat-
lan lélekbátorsággal küzd Jézus isteni egyháza igazaiért, 
jogaiért, s igy a világ szabadsága- s boldogságaért — Eltette 
felséges urunk királyunkat, a hős magyar nemzetnek apo-
stoli fejedelmét, hogy Isten őt családjával boldogítsa, hogy 
általa boldogitva lássuk édes magyar hazánkat. — Elteté 

az ö minden rendű-rangú becses vendégeit, kik közt volt 
szerencsénk szemlélni ft. K o v á c s Zsigmond pécsi püspök 
ö mlgát, S z á n t o f i Antal, M a j t é n y i Adolf kanonok 
urakat, mint infulatasait ö mlgnak. Továbbá S c h i r gl 
Endre, M a j e r István, S z u p p a n Zsig. esztergomi, S z a-
b ó Imre veszprémi, S m o c z e r Ignácz, D e z 3 ö f y Ema-
nuel szatmári kanonok ő ngaikat, a világiak részéről : Li-
povniczky Vilmos ő excáját, Tisza Lajos bihari, b. Bánfy 
krasznai főispányt, gr. Haller, gr. Dor say, b. Wenckheim 
László, gr. Pongrácz, ifj. gr. Apponyi ő mlgaikat stb. — 
Emlitseni-e továbbá azon jelesnél jelesebb, az ünnepély mél-
tóságát magasztaló költeményeket ? elég azok szerzőinek 
nevét felemlíteni, mi jelességök mellett tanúskodik : Szepesi 
Imre, Szentpéteri Károly, Lázár Miklós, Névy László, Szé-
csényi Lajos stb. M. 

LONDON. Az egyetemes zsinat iránti érdeklődés, 
mely az angolországi protestánsoknál mindinkább élénkül, 
édes reményekkol biztat. A minden protestánsok- és egyéb 
nemkatholikusokhoz intézett pápai brevének kihirdettetése 
után a közvélemény csak lassan-lassan alakult, de már 
most világosan három pártállást lehet megkülönböztetni : az 
egyiknek tagjai ellenséges indulatot tanúsítanak, mások kö-
zönyösek, a harmadik rész pedig rokonszenvvel s ̂ reménnyel 
üdvözli IX. Pius felhívását. Minél inkább közeledik a zsinat 
ideje, annál határozottabb állást foglalnak el ezen pártok s 
annál élénkebben nyilvánítják érzelmeiket. 

Az anglikánok pártja, mely a pápa fölhívását meg-
vetéssel fogadta, valamennyi között a legcsekélyebb. Nincs 
is mit csodálkoznunk rajta, ha egy országban, melyben 
századok folytán a protestantismus uralkodó, a tévely meg-
borzadva azon lehetőség előtt, hogy uralmát veszély fenye-
getheti, gyűlölete egész árját kiönti az ellen, ki helytartója 
annak, ki az ut és igazság. Ez érzületnek egy névtelen irat 
a kifejezője, melyet Rivington kiadó bocsátott közre s mely 
a pápa fölhívására adott illetékes felelet színét negélyzi. E 
pamphlotnek czime : „Responsio Anglicana Literis aposto-
licis reddita Pii Papae IX ad omnes protestantes aliosquo 
acatholicos". Egyébiránt nem igen zavarta föl a vizet és 
szinte észrevétlenül hangzott el. A pápa, Roma és a kath. 
egyház elleni diatribek már nem tesznek többé bonyomást 
Angolországban. — E pártnak érzelmeit, bár kevésbbé ke-
serű modorban, fejezi ki egy másik röpirat, mely dr. Words-
worthnak az 1868. év sept. 20 án tartott anglikán papi 
gyülekezetben mondott beszédét tartalmazza és ujolag köz-
rebocsátja. Dr. Wordsworth, ki akkoron westminsteri ka-
nonok volt, azóta Disraeli kegyei által Lincoln püspökévé 
neveztetett. A püspök ur a cambridgei egyetem sarjadéka, 
ki azáltal szerzette nevezetességét, hogy az anglikán pap-
növendékek számára kézi könyveket férczeit össze. Ezen 
kézikönyvei az ő tudományának tárháza és non plus ultrá-
ja ; és nem képes öt sort irni vagy pár szót kiejteni, anélkül 
hogy olvasóját vagy hallgatóját „Theophilus anglicanus"-ára 
ne utalná, mint oly műre, mely szerinte az egyházi tudo-
mány alphája s ómegája. „A jövő zsinat" czimü férezmüve, 
melylyel mint lincolni püspök müveit gazdagitotta, méltó 
értekezéskint csatlakozik kedves Theophilusához. Megta-
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miijük belőle, hogy a pápának nincs joga zsinatot egybe-
hívni; és hogy a jövő decemberi gyülekezet nem birand az 
egyetemesség jellegével ; sem nem képviselendi az egyházat 
ngy miként az első 4 oekumeni zsinat; hogy az hemzsegni 
fog a tévelyek és előítéletek sokaságától, s a lincolni püspök 
s tudós anglikán collegái részéről bizonyára nem fog elis-
mertetni. Kár, hogy IX. Piusnak mindezekről nem volt 
kellő tudomása, mielőtt fölhívását a világba kibocsátotta ! 
Mennyi hibát lehetett volna elkerülni, ha a romai theolo-
gusok s a pápa tanácsnokai, a bihornokok, elébb behatóan 
tanulmányozták volna a „Theophilus Anglicanust" ! Sze-
rencsére, mint mondók, e gyűlölködő felekezeteskedés, mely 
a „Responsio Anglicana" és dr. Wordsworth irataiban nyi-
latkozik nem az angol nép többségének érzelme, gondolko-
dása. Egy haldokló apostasiának utolsó vitézei ők, kik a 
halál félelmének órájában följajdulnak és bosszukiáltásukat 
hangoztatják az egyház ellen, melynek tekintélyét nem 
ismerik. 

A protestáns nagy többség nem osztja ezen elfogult-
ségot és elfordulván tőle inkább tartózkodólag, vagy ha 
ugy tetszik, közönyösen viseli magát. Gondolkodásának hü 
közegeül ez esetben a „Times" tekinthető, mely a pápa 
fölhívását elégnek tartotta egy pár tréfás megjegyzéssel 
kisérni, anélkül azonban, liogy az illedelem határain tul 
ment volna. Többi közt azt mondá : „hogy Angolország 
teljesen meg van elégedve a vallásigazságok és anyagi jól-
létnek azon összegével, melynek birtokában van és semmi 
nyugtalanságot sem érez az iránt,'hogy az egyház kebelébe 
kellene visszatérnie." A jó „Times" itt kissé feledve a tör-
ténelmet, azt képzeli, hogy Angolországot a protestantismus 
tette azzá a mi. „Azt tartja, hogy IX. Piusnak elég a maga 
baja és hogy szorongatott helyzetében aligha ér reá komo-
lyan törődni az angolokkal. De mivelhogy mégis foglalko-
zik velők és kegyes érettük imádkozni : a „Times" sem 
akar udvariatlanabb lenni, s ígéri, hogy viszont az angolok 
is fognak imádkozni ő szentségeért. De a mi azt illeti, hogy 
térnének vissza az egyház kebelébe és használják föl az 
alkalmat, mely a romai zsinatban kínálkozik : e fölhívást 
csak ugy nem fogadhatják el, mikép IX. Pius nem fogad-
hatta volna el azon meghívást, hogy jelenjen meg a lambethi 
zsinaton s legyen protestánssá." 

Egyébiránt a „Times" sokkal belátóbb dr. Words-
worthnál s a „Responsio anglicana" szerzőjénél; és megen-
gedi, hogy nem minden angol gondolkozik ugy mint ő, s 
nem veszi oly közönyösen a dolgot. Bevallja, hogy léteznek 
Angolországban emberek, kik talán figyelemre méltatják 
szavait és készséget tanusitandnak IX. Pius fölhivása iránt. 
„Vannak közöttünk olyanok, úgymond, kikre e fölhívás 
hatással lehet s kikre az határozó impulsust gyakorolhat, 
hogy azon irányban, melyet követnek, az utolsó lépésre el-
szánják magukat. Például dr. Pusey a minap egy Ircnicont 
nyújtott be a pápához, s most viszont a pápa nyújt neki 
egyet. Bármikép legyen : ez igen alkalmas időpont a ritua-
listákra nézve és kár lenne, ha a jó alkalmat elszalasztanák. 
rr 
Ok szeretik a középkor szertartásait s azoknak visszaállí-
tásán fáradoznak. íme tehát most is egy olyan kinálkozik, 
a milyet már három század óta nem látott a világ, és mely-
lyel összehasonlítva az ő rítusaik, sőt pan-anglikán zsinat-

jaik is valóságos gyermekjátékok. IIa velünk egyesülve 
maradnak, soha sem lehet kilátások arra, hogy valaha egy 
sok száz püspökből álló zsinaton résztvehessenek a zsinati 
ünnepélyeken és nem hihetjük, hogy elbírnának szalasztani 
egy ily kedvező alkalmat, a midőn szertartási ruhákba öl-
tözködhetnek s processiokban pompázhatnak, melyek a tö-
kélynek non plus ultrája. Szóval ők sokkal otthonosbaknak 
érezhetnék magokat a pápánál mint nálunk ; mi pedig szí-
vósén átengedjük őket neki s kívánjuk, hogy teljes megelé-
gedésére szolgáljanak" (a „Times" 1868. okt. 3. száma). 

Mindez igen mulattató. Csakhogy mind jobban kitűnik, 
hogy a „Times" igazabbat szólott mintsem képzelte. A ri-
tualisták elejénte megütődtek a pápai breve tartalmán; 
midőn látták, hogy az őket is a protestánsok és egyéb 
akatholikusok közé sorolja ; miután ők mindig azt tartották, 
hogy az egyházhoz tartozók. Azt hitték ugyanis, hogy ordi-
nátióik érvényesek, hogy a szentségeket érvényesen szol-
gáltatják ki s hogy megvan nálok az apostoli successio. El-
válva az egységtől, azt annak némi árnyékával hitték pó-
tolhatni, midőn egy társulatot alkottak, melynek czélja a 
keleti s nyugati testvérekkel egy imaközösséget létesíteni. 
Azon illusioban éltek, hogy daczára annak, hogy az egy-
házhoz mint testület testülethez nem tartoznak legalább 
egyes tagjaik közösségben lehetnek a többi egyházak tag-
jaival. Mindezen illusiok most foszladoznak s belölök mind 
őszintébb, mind buzgóbb oliaj keletkezik az igaz egység 
után. Ezen egységért a Pusey-ták buzgón esedeztek Isten 
előtt. Az ima hathatóságábani erős hitükben az utóbbi évek 
folytán egy imatársulatot szerveztek, mely jelenleg mintegy 
12 ezer tagot számit, és kik naponkint gyakrabban emelik 
könyörgéseiket az égbe „a keresztény egyházak egyesülése-
ért" esedezvén. Ok 30 év óta küzdenek és fáradoznak rajta, 
hogy a kath. tanokat és hagyományokat az anglikánok 
között föntartsák és fölébreszszék. Különösen a keresztség 
szentségének ujj ászülő malasztja védelmére keltek és nagy 
gondot fordítottak reá, hogy e szentség érvényesen szolgál-
tattassék ki. E pillanatban, bírói üldöztetések közepett, 
Krisztusnak az oltári szentségbeni valóságos jelenlétét kez-
dik védeni. E drága kincset ők ugyan nélkülözik, mert nin-
csenek az errei hatalommal ellátott áldozó-papjaik. De 
(leven hitük és vágyakodó szeretetük mogszerzendi nekik 
ez ohajtott birtokot. Főt. Manning wostminsteri érsek a 
minap reájok vonatkozólag ily rokonszenves nyilatkozatot 
tőn : „Az egyház határszélein oly jó becsületes ombereket 
veszek észre, kik őszintén közelednek, hogy el-elfogadják 
annak hitezikkeit, melyeket saját egyházukban nem hall-
hatnak. Ok Krisztus valóságos jelenlétében hisznek ; oltá-
rokat emelnek s reá tabernaculumot helyeznek. Mindannyi 
oly dolog ez, melyre őket saját egyházuk föl nem hatal-
mazta. Ugy őrzik, ugy veszik magokhoz, mint a legdrágább 
kincset, azt hivén, hogy Krisztus testét bírják. Az egyház 
legdíszesebb cultusruháit öltik magukra. Én szeretem ezen 
emberekot, minthogy ily szeretettel viseltetnek Urunk ár-
nyéka iránt. Szivem vonzódik hozzájok. Az egyház mindent 
megteend s mindent áldozatul hozand, kivéve az igazságot, 
hogy jó tágra kinyissa előttük ajtait és közösségébe fogad-
hassa őket." 

Reméljük, hogy ez sokakra nézve teljesülésbe monend. 
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Az első kellemetlen benyomás csillapulta után, melyet érez-
tek, midőn a pápai iratban püspökeiket mint nem az egy-
házhoz tartozókat meg nem hivottakul olvasták, mind a 
a három pápai iratot társulati közlönyükben, a Revuo-ben 
tiszteletteljesen kihirdették, minden megjegyzés nélkül s 
mindegyiknek szabadságára hagyván, hogy a fölött elmél-
kedjék és megvilágosittatásért imádkozzék. Az ima és el-
mélkedés már is gyümölcsöket terem. Több havi hallgatás 
után a legtekintélyesebb,legtudósabb s legkitűnőbb puseyták 
elhatározák, hogy IX Pius felhivására feleletet kell adni. 
Egyikök a minap az Englisch-Church-Union egyik Davon-
schireben tartott meetingjén azon meggyőződését fejezé ki, 
hogy az egyház és államnak egymástóli elválasztása nem 
sokára véglicz menend Angolhonban, s hogy az anglikánok 
kötelessége arra törekedni, hogy a Komávali egyesülés létre 
jöjjön. Szónok, Urquhart lelkész, azt ajánlá, hogy küldesse-
nek Romába megbízottak, kik tisztába hozzák azon ponto-
kat, melyek mellett magokat a romai szentszéknek aláve-
tendik. A „Register" erre vonatkozólag a következő biza-
lomra jogosító sorokat közli. 

Okunk van hinni, hogy számos anglikán egyházi fér-
fiú el van határozva jövő decemberben az egyetemes zsina-
ton megjelenni, hogy ott az egyetemes egyház főpapjai előtt 
nehézségeiket előadják. E férfiakat a leghőbb vágy lelkesíti 
Romával egyesülhetni ; de néhány pontot illetőleg kételyeik 
vannak, melyeket mindekkorig nem birtak leküzdeni. Mi 
nem kételkedünk, hogy ők, vagy legalább igen so-
kan közülők le fogják azokat győzni, s hogy az egy-
ház kebelébe be fognak fogadtatni ; ' mert az ima és 
alázatosság szellemétől áthatva készülnek a szent atya 
lábaihoz borulni. Ugy látszik, hogy anglikán papi állásuk 
képezi a nehézséget. Azt hiszik, hogy érvényesen vannak 
oi'dinálva és véteknek tartanák magukat másodszor ordi-
náltatni vagy a világi hivek sorába állni s a papi functioktól 
tartózkodni. E kételyek el fognak oszolni, s a küldöttségnek 
bizonyára az lesz eredménye, hogy az anglikánok legjobb s 
legbuzgóbb papjai az egyház kebelébe térendnek. Az is 
bizonyos továbbá, hogy példájokat számos közhivő köve-
tendi." 

Ugyan e lap tudósitása szerint e tények ismérvéit 
Romában s a szentatya egy albizottságot állított volna fel, 
melynek feladata kizárólag s tüzetesen azon kérdésekot ta-
nulmányozni, melyeket az anglikán egyház küldöttei elő-
adandnak. Ezen albizottság dolga lenne egybegyűjteni mind 
azon adatokat, melyek e kérdések kellő földeritésére, a ké-
telyek eloszlatására és megnyugtatására szolgáljanak ezen 

embereknek, kik oly jóhiszeműséggel keresik az igazságot 
és oly egyenes lélekkol és szivegyszerüséggel iparkodnak 
az igaz útra jutni s a nagy katholikus családba betérni. 

Vakmerőség lenne annak bővebb kutatásába eresz-
kodni : mily eredménye leend ezen eseménynek Angolország 
jövőjére nézve? ahol napról napra világosban láthatni, hogy 
az állam ép ugy elválandik az anglikán egyháztól, miként 
Irlandban. De hiszszük, hogy IX. Pius szive öröintöl repe-
sett, midőn april 11-én az angol királynő szerencsekivána-
tait vette. Ezen esemény bár magában véve nem esik tul 
az egyszerű udvariasság határain, mégis oly jóindulata 
személyes érintkezés a szentszék és az angol korona között, 
a milyen 300 év óta elő nem fordult. Imádkozzunk, hogy 
jósjele legyen ez az összes angol nép megtérésének ; s le-
gyünk jó reménynyel, hogy a zsinatra készülő anglikán 
papok ezen megtérésnek útját egyengetik. 

VEGYESEK-
— H a y n a 1 d Lajos érsek ő excja iegujabb apostoli 

kőrútjában Almáson bérmált 560-at; Katymáron 1256; 
Bajmokon 1680 ; Csantavéren 2005 ; Topolyán, hol az is-
kolanénéket is bevezeté, 3187 ; Adán 2334 ; Moholyon 1309 ; 
Potrovoszellón 1432; Hegyesen 1240; Sz. Tamáson 1252 ; 
Kulán 1560; Veprováczon 960; Boroszlón 824; Szontán 
1318; Apathinban 3791. Mindenütt szónokolt, több helyütt 
két nyelven is, beszédét rendesen az illető lelkész mégelőző 
eszméihez fűzvén. 

— L i p o v n i c z k y István nagyváradi püspök ö mlga 
ünnepélyes beigtatása napján 1200 frtot adományozott a 
városi hatóságnak azon kijelentéssel, hogy belátása szerint 
helyezze azt el ; az újvárosi és olaszi plebánusoknak pedig 
100—100 forintot adott a város szegényei közti kiosztás 
végett. 

— A sz. László társulatnak f. hó 8-án tartott ülésében 
segélyzést kaptak : a pesti kath. legényegylet 200, a pesti 
szürkenénikék 200, a balassagyarmati zárdanők 200, a se-
gősdi sz. ferenezrendiek templomépitésro 200, a nagyszebeni 
apáczák 30, a matkovichi község Dalmatiában templomföl-
szerelésre 100, a drinápolyi kath. missio 150 frt. 

— Az autonomikus választások oddig mindenütt be-
végeztettek; a végeredményről értesiteni fogjuk t. olva-
sóinkat. 

— Mint egy linczi távirat tudni akarja, a tartományi 
törvényszék a közbéke-hábóritás czimén Rudigier püspököt 
csakugyan vád alá helyezi, a tárgyalás julius hóban fogna 
történni. 

A p é c s m e g y e i t. cz. v á 1 a s z t ó k, k i k r e á m 
s z a v a z v a n a g y r a b e c s ü 11 b i z a l m a k k a l meg-
t i s z t e l t e k , f o g a d j á k f o r r ó k ö s z ö n e t e m e t . 

Pollák János kanonok. 

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

jolni kötelességünk, a „Religio" szerkesztését folytatjuk; miről t. olvasóközönségünket azon bizalomteljes 
kéréssel értesítjük, hogy lapunkat az általa nyílt homlokkal, körültekintőleg szolgált szent ügy javára 
pártolva az előfizetési 5 frt 25 krnyi összeget, a szerkesztőséghez ezimzetten, mielőbb beküldeni 
kegyeskedjék. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiaez 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 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, junius 23-án. 49. I. Félév. 1869. 

TARTALOM : Sola Salvifica — A Darwinismus és 
az ellene emelt vádak. — Egyházi tudósítások. — Iro-
dalom. — Vegyesek. 

Sola Salvifica. 
(Folytatás.) 

Tudom, hogy némelyek az égből származott 
tanitás próbakövéül a szentirást tartják ; de ki adott 
valaha törvénykönyvet nép kezébe annak magyará-
zatát akárki kényére bizva ? Ki tett irást, lelketlen 
betíit itélő birává az épen e betű fölött s miatt táma-
dott kétségek elhárítására, s ezt nem inkább a köz-
véleményre vagy bizonyos személyek és testületek 
értelmezésére bizta ? A betű csak holt jegy, mely 
valamivel hosszabb időre köti le mint az elröppenő 
hang az alatta rejlő értelmet : de azon értelmet vele 
szintúgy, mint az emberi hangokkal, a véges vagy 
végtelen ész köti össze. Ha egyes ész értelmessége 
adja a jelentőséget, hol a bizonyosság, hogy a mit 
én értek, az Istenség értelme, a mit olvasva gondo-
lok, a végtelennek örök gondolatja ? Jézus vallása 
téteményes, nem bölcseleti rendszer, nem külön em-
berek vallása, hanem az életé s az egész emberiségé, 
mely azért könyvbe nem szoríttathatott. 

Magok a szent könyvek hányszor utasítanak 
bennünket az egyházhoz, mely Krisztus egyetlen, 
nyilvános sziklán épült intézete, az igazság oszlopa, 
erőssége, az igazság és s zentség tanítása és szereinek 
tára, benne lebeg kezdettől fogva máig Krisztusnak, 
az igazságnak és szentségnek élő és éltető szelleme. 
Végre e csalhatlan tekintélyhez utasit a történelem, 
mely világos tanuja annak, hogy az egyháztól el-
szakadt felekezetek egy ideig egyik homályból a 
másikba tévelyegtek, s előbb-utóbb a világ szinéről 
elsöpörtettek; megismerték ennek szükségét az el-
szakadt felekezetek jobbjai is; „ha valamely religio 
titkokat foglal magában, ha hivőket csudák által 
szerez magának, hát akkor a csalhatatlanság rend-
szere egyedül a lehetséges rendszer".*) 

*) Reinhold : Briefe über die kath. Phil. 

A religio csak akkor tűnik föl üdvhozó áldás-
ként, ha tanai minden kétséget kizárva a keblet 
teljes benső nyugalommal képes megajándékozni; 
teljes meggyőződése s ezen alapuló nyugalma a ke-
resztény embernek egyedül a csalhatatlan egyház 
szakadatlan tanitásában lehet, mely őt azon az uton 
vezérli, melyet az Üdvözitő mutatott és egyenest, mi 
a tanitást és hitet illeti, mert hogy a hitnek mun-
kásnak kell lenni, hogy az élet öszhangzásban legyen 
az elvekkel és egész tanítással, ugyanezen egyház 
szakadatlan tanitásának közvéleménye. Midőn itt az 
egység föntartatik, másrészről a meggyőződést s 
ettől elválhatlan nyugalmat és bizalmat megszerzi 
és szilárdítja. Ha ugyanis az igazság csak állandó-
ságban, ez pedig változhatlanságban áll, ugy csak 
az a vallás igaz. melyben az igazság bélyege kétség-
telen, csak ott azon rendszerben téveszthetlen az 
igazság, melyben a fő-, közép- és végpont szakadat-
lan egyenes vonalban függ egygyé, melyben azért 
lényeges változás nem történt, soha nem is történ-
hetett. 

Valamint Isten, az örök igazság nem változha-
tik, ugy az isteni hit tanítása sem lehet az elévülés 
vagy változás törvényének alávetve : következőleg 
a különböző ellentétes vallásfelekezetek közül csak 
egyetlenegy találkozhatik Isten helyeslésével, az 
tudniillik, mely az Isten ajkairól hangzott változ-
hatlan hitigazságok teljes összegét szeplőtlen tiszta-
ságban megőrizve birtokolja. Mert ha csak azon 
tanitás biztosítja teljes üdvünket, mely önmagából 
képes meggyőződést nyújtani ; ha az Istentől szár-
mazott religio tagadbatlanul bir ily meggyőző erő-
vel : akkor a kereszténység saját változhatlan elvei-
ben tiszta, szellemében tagadhatlanul egyedül üdvö-
zitő. De ennek saját tiszta szelleme és elvei csak ott 
lehetnek teljesen biztosítva, hol eredete óta szakadat-
lanul megőriztetett és hirdettetett. Mert hogy csak 
egy egyházat alapított Krisztus urunk, nem csak 
szavaiból tudjuk, hanem a dolog természete, czélja 
is követeli ; az egy Istentől teremtett, egy törzstől 
származott, egy bűnben kárhozott, egy megváltására 
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sóhajtó emberiség csak egyetlen egy egyházat igé-
nyel, melyben az üdvözités sz. müve folytattatik. De 
mivel minden vallásfelekezet kiválólag sajátjának 
vallja a hitigazságok tiszta eredetiségét, másrészt 
pedig tagadhatlan, miszerint hajdan sok századon át 
csak egyetlen egy egyház létezett, melytó'l a többiek 
idö'nként elszakadtak : azért, midőn arról van szó, 
melyik egyház birtokolja az igaz vallás összes üdvö-
zitő kincseit, a történelem és hittan nyújt vezér-
fáklyát czélunkhoz ; e két uton haladva láthatni, 
hogy csak a kath. egyház gyermekeinek hite lehet 
azon egyetlen vezércsillag, mely az ég kegyelméből 
nemcsak legbiztosabb, hanem egyedül biztos fényt 
hint a halhatatlan lélek örök üdvének oly nehéz 
útjára; az az örök változatlan intézmény az egy, 
szent, apostoli és katholikus jegyekkel ragyogó 
egyház. 

Ha az egyház lényegileg nem egyéb mint foly-
tonos, tettleges részesülés Krisztusban, az ő tanítá-
sában, kegvelmeiben, nagyban folytatott és föntartott 
életközösség Krisztussal, a ki a szakadatlan apostol-
ság közvetitése által van az emberekkel közlekedés-
ben; vagyis a világot tanitó, megváltó és kormányzó 
Istenfia küldetésének folytatása végett örök időkre 
alapitott intézmény : ugy egyedül a kath. egyház 
folytatja e tisztet, s igy ez folytatása a Jézus által 
alapitott üdvözitő egyháznak, ugyanaz a Jézus által 
alapitott ős egyházzal, az sem később nem alakult, 
sem pedig az eredetitől el nem szakadt. Kimutatja 
ezt a történelem, miszerint a kath. egyház az apo-
stolságnak soha meg nem szakadt sorfolyamánál 
fogva Krisztussal, a fővel, folytonos összeköttetésben 
volt és élt ; ez van tehát birtokában azon csatorná-
nak, melyen az apostolutódok Krisztus tanitását és 
kegyelmeit hozzák le, hogy a hivők lelkeibe át- és 
szétáradjanak; igen a kath. egyház a Péter-apostol-
ságban, e Krisztustól a jelen korig fönnállóit és utó-
dokra átszállott apostoli teljhatalmazás intézményé-
ben, külső összeköttetésben van a földön megjelent 
Istenemberrel, s ez lényeges föltéte a vele való benső 
életközösségnek, ugy tekinthető ez az apostolság 
mint átszármaztatása a megbízásnak, melyet Krisz-
tus az apostoloknak adott ; Krisztus mondá : Amint 
engem elküldött az atya, ugy küldelek én titeket; 
szintigy szól egyik püspök a másikhoz : A küldetést, 
melyet Krisztustól vettem, átruházom az ő nevében 
és erejével te reád. Ezért fektetett a kath. egyház 
mindig oly nagy súlyt püspökeinek szakadatlan 
folytonosságára föl Krisztusig, ezen fönséges előnyét 
soha föl nem adta, föl nem adhatta, erre hivatkoznak 

az első keresztény idők atyái. „Álljanak elő tehát az 
eretnekek egyházaiak eredetével, fejtsék ki püspö-
keik rendfolyamát, mely azok egymásután követke-
zéséből ugy fejlődjék ki, hogy az első püspöknek 
elöljárója vagy közvetlen elődje apostol legyen vagy 
apostolok tanítványa, de ki az apostolokkal való 
közösségben megmaradt" ; *) tehát csak a kath. egy-
háznak mint egyenest és szakadatlanul Krisztustól 
származottnak van tagadhatlan joga Isten országá-
nak neveztetnie földön, mely még a tőle elváltaknak 
is közös anyja marad és központja, ő, mely minden 
más felekezetek közt, melyek tőle vették létüket, 
általa keblén dajkálva legjogszerübben tulajdonítja 
magának a keresztény közös anya édes nevet, mely 
századokon át folyvást virágzott a legiszonyúbb 
zivatarok közt, győzelmet aratott azon kiméletlen 
nyilak ellenében is, melyeket egykori gyermekeinek 
sarjai vállvetve irányoztak élete ellen, hogy annak 
kioltásával az édes anyai karok közüli kibontakozás 
kedvetlen emlékét is valaha eltörülhetnék; ez az 
miről mondva volt: „E kőszálonfogom épitenianya-
szentegyházamat s a pokol kapui nem vesznek erőt 
rajta." Máté 16, 18. 

Ez azon biztos szikla, mely eddig rendületlenül 
állta ki a benne ütközött s megtört hullámokat, s 
hiszszük ezután sem fog ingani, hiszen az isteni sze-
retetnek csudaszerü intézménye a malaszt ereje által 
örökös összeköttetésben van Istennel, az igazság és 
szentség forrásával, ezek sérületlen birtokában min-
denkorra födözve a Szentlélek szárnya által. Ezen 
apostolságnál fogva ered át a kath. egyházban mind-
azon hatalom, melyet Urunk adott az apostoloknak 
kezdete óta minden századon át szakadatlan folyto-
nosságban; benső életereje, mely az ő külső emberi 
szervezete alakjában árad ki a vele valóban egye-
sült tagokra, maga Krisztusnak isteni élete. Igy a 
kath. egyház ama nagy szentség, melyből a többi 
hit fejlődik, benne és egyedül benne vannak a ke-
reszténység minden isteni javai, kincsei elrejtve, 
Krisztus életében csak itt részesülhetni, e részesü-
lésnek föltéte a tagok külső összeköttetése, anélkül 
azonban, hogy az a külső összefüggés volna maga a 
benső élet; vagy pedig lehetlen volna az isteni ke-
gyelem hatásának a benső életben külső egyesülés 
nélkül is részeltetni. 

Nem is tagadják a felekezetek a kath. egyház 
ős régiségét, miszerint eredetét Jézusig viszi föl s 
igy Krisztus egyházának folytatása ; mert ha szaka-
dásuk szépitésére a kath. egyházat vádolják, saját 

*) Tertul . in Praescript. c. 31. 
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egyházukat tartva Jézusénak, nem azon értelemben 
teszik azt, mintha egyházunk eredetét elpártolás 
által Jézus egyházától, nem Jézustól, hanem mástól 
nyerte volna, hanem, hogy a kath. egyház az ó's 
egyház tiszta hiteles tanításától eltért, és ők e so-
káig tévesztett igaz tanitást felekezeteikbe vissza-
álliták. nem gondolva meg, miszerint ha az csak-
ugyan történhetett volna, Krisztus egyháza megszűnt 
lenni az, minek mindenható akaratja erejénél fogva 
kellett lenni, a mi képtelenség, mert minden időkre 
szóló küldetése azt meg nem engedheté. Minden más 
felekezetek ellenben a kath. egyháztól történt el-
pártolás által származtak, s ezáltal hogy megszűntek 
lenni Krisztus igaz egyháza, eredetük bizonyítja. 

A történelem ugyanis megnevezi az ős egyház-
tól elszakadt egyházak szerzőit, jelzi az elszakadás 
valódi okait, följelelte a származás éveit, földeríti 
életerejök szánandó fogyatkozásait, mint a melyek 
gyümölcstelen, letört, hervadt ágai a nagy terebé-
lyes, életteljes fának, s épen mivel uj szellemű^ 
tárgyú és alakú tanitásaik miatt voltak kénytelenek 
az édes anyakebléből elszakadni, saját különnevü 
társulatokat képeznek, s igy nem folytathatják az 
igaz ősrégi egyházat. „Ok tőlünk mentek ki, de 
nem valának közülünk ; mert ha közülünk lettek 
volna, velünk is maradtak volna." *) 

Most már nem önként következik-e : a kath. 
egyház a felekezetek elválásakor vagy igaz egyháza 
volt Jézusnak, és igy a mely elpártolás abból kelet-
kezett az elszakadás által, megszűnt lenni Krisztus 
igaz egyháza nem folytatva ugy küldetését mint 
kellene; vagy nem volt a kath. egyház Krisztus 
igaz egyháza, s igy akkor is az elpártolás által tá-
madt uj egyházak nincsenek folytonos lánczolatban 
Krisztus egyházával, mert a föltevés szerint az az 
egyház, melytől elszakadtak már eltért az igaz egy-
ház szervezetétől, és igy nincs más hátra, mint hogy 
alapitóik isteni küldetést bizonyítsanak be.**) 

Ha a hittan útmutatásánál a kath. egyházat 
szemközt állitva a különféle vallásfelekezetek hit-
igazságait vizsgáljuk az Üdvözítő hirdette örök és 
változatlan hitigazságokkal, látni fogjuk, miszerint 
a felekezetek egyenkint és összesen tévúton járnak 
elpártolva az anyaszentegyháztól, melynek kebelében 
az ő őseik is sok századon át mindazon hitigazságo-
kat ingatlan meggyőződéssel Istentől származtatták, 
melyeknek isteni eredetét a romai kath. egyház 
minden időben hitte és hiszi most is, de melyeket a 

*) Ján. 1. 2, 18, 19. 
**) Reinerding Tbeol. 172. 

felekezetek kisebb-nagyobb mértékben az emberi 
vélemények ide s tova lengedező szelének engedtek 
át; látni fogjuk, hogy az igazság és tévely közt csak 
az közös, hogy történetileg elterjedhet mindkettő, de 
a különbség igen nagy abban, hogy az igazság határ-
talanul, a tévely pedig bizonyos határig. A kath. 
egyház megtámadott igazságai közt alig létezik 
olyan, melyet épen a tőle elvált felekezetek ne védel-
meztek volna mások ellenében ; a hévvel vitatott té-
vely ek közt alig van, mely ismét más tévely által 
meg nem czáfoltatott volna. A kath. egyházon kivül 
létező felekezetek hittanában jártas átlátja hamar 
Bellarmin egyik előszavában irt azon állításának 
igazságát : miszerint az apostolok mintha előrelátták 
volna a szakadások sorozatát, a hitczikkeket majd-
nem azon rendben álliták föl, melyben később a 
megtámadások jöttek. Ciceróra a bölcsészeti iskolák 
végtelen különfélesége oly hatást gyakorolt, hogy 
habozás nélkül merte állítani, miszerint nincs bár-
mily Ízetlen vélemény, melyet nem védett volna 
valamely bölcsész. 

Az emberi nyugtalan lélek e természeti hajlama 
hasonló befolyások alatt szintén igy bánt el a keresz-
ténység igazságaival; ugy szólván itt is a hamis 
vélemények teljes körét, melyek a hitigazságokra 
nézve lehetségesek, megjárta a nyugtalan emberi 
ész és most csak ismétli a körutat. Ha az egész ke-
reszténységet két nagy különböző testből állónak 
képzeljük, a kath. egyház egyik, a kivüle levő más 
felekezetek másik részről, ez utóbbiak egyesülve 
tagadják a kereszténység egyes czikkeit. Ha valaki 
ezt a fáradságot veszi magának, hogy följegyezve a 
kath. egyház hitczikkeinek sorozatát, megkérdené az 
összes létező keresztény felekezeteket egyenkint, ille-
tőleg megfigyelné, mely pontjait veti el a sorozat-
nak s az elvetettet aláhúzva mind megvizsgálta, a 
kath. egyház tanainak minden pontját áthúzva ta-
lálja ; ha most már minden egyes felekezet képviselői 
összegyűlve egyezkedésre lépnének, ráállva mind-
egyik, hogy hitvallásából azt, mit a többi vala-
mennyi tagad, kitörülje, hogy igy minden köztük 
levő különbség megszűnjék, de szomorú eredményre 
jutna az egyezkedés, a kereszténység egyetlen egy 
czikke sem maradna, hanem a positiv igazságoktól 
megfosztott üres, semmi vallás lenne. Ellenben meg-
figyelve a kath. egyház hitczikkeinek sorozatában, 
mely pontokat vallják egyenkint, följegyezve min-
den egyes felekezetek által elfogadott czikkeket, a 
kath. hit minden egyes czikkei fölirva lennének, s ha 
ugy egyeznének, hogy egy közös vallásba a positiv 
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hit czikkeit; melyeket az egyTes felekezetek vallanak, 
beigtassák, az a hit a kath. hit lenne. Csakhogy épen 
azért, mert a keresztény hit összege föl van osztva 
a felekezetek közt, náluk isteni tárgyilagos hit nem 
lehet, az ember lelkében egészen kell lenni a keresz-
tény hitnek, különben egészen hiányzik az. A kath. 
egyház itt is azon édes anya szerepét viszi, a ki 
Salamon Ítélete hallatára, miszerint a kérdéses gyer-
mek kettévágassék, följajdult, nem engedte földara-
bolni, ellene áll az édes valódi anya minden merény-
letnek, mely a hit egész egysége ellen intéztetik. 

A katholikus egyház azon ismeretes elvénél 
fogna „Quod semper ubique et ab omnibus creditum 
est" változhatlan a neki istenileg adott alkot-
mányában, tudniillik sz. Péter s a többi apostolokban 
és tanítványokban, a pápa, püspökök s áldozárok 
részére alapitott alkotmányában, az égből nyújtott 
igazságok lényegében, az isteni tisztelet alapvonalai-
ban a Krisztus által igért s a Szentlélek által sugal-
lott szellemben, végre az üdv- és kegyszerekben. Itt 
él Krisztus az ő szent müvében, tanitásában, itt van 
az ő általa lényegében meghatározott isteni tisztelet, 
az üdvözülés eszközei itt vannak, itt a szent kor-
mányzat. A hiveik lelkipásztoraikkal, ezek a püspö-
kökkel, a püspökök a romai pápával egy hit, egy 
cultus által, oszthatlan egységet képeznek. Mind-
nyájának benne ugyanazt s mindazt kell hinni s ugy 
tenni, mint az egyház által folytonosan és hibázhat-
lanul szóló Krisztus és Szentlélek tanitja. Ezen elven 
alapszik, innen ered a különben alig gondolható 
egység, mely öszpontositja a világ minden részein, az 
idő minden szakaiban élt és élő külön egyházakat, s 
ezek tagjait külsőleg ugyanazon egy szellemű, egy 
hit- és erkölcstanok, a szent élet és üdv ugyanazon 
szerei, ugyanazon egy tiszta áldozat, a tanitásnak 
ugyanazon elvű, szellemű, tárgyú rendszere, a tanitó 
kormányzó testnek fölbonthatlan összefüggő egye-
teme; belsőleg a külsőkből származott, azok által 
táplált föntartott gondolkozási és érzési öszhangzat 
a religioban szükséges lényegesek iránt, hogy az 
apostol kivánata szerint mindnyájan egyek legye-
nek szellemben, igazságban, hit-, remény- és szere-
tetben. Az a ki imádkozott, hogy egyek legyenek 
tanitványai, nagy örök intézetét egyetemes, mindig 
élő s öszhangzó tanitáson alapitá, mely soha el ne 
avuljon, soha megujulni kénytelen ne legyen, hanem 
mindig állandó és eleven erőben éljen. Azért is a 
kath egyház sem ónak, mely elavult, sem újnak, 
mely átváltozott volna, nem mondható, egy pontban 
van itt összevonva a kereszténység létezésének haj-

nala és alkonya, kezdete és vége, ha még is alkonya 
és vége lesz, mert hiszen ég és föld elmúlnak, Krisz-
tus igéje, egyháza el nem tűnik, az örökkévalóságba 
átmenendő, mert igazság és szellem mindkettőnek 
lényege. Bit a. 

(Folyt, köv.) 

A Darwinismus és az ellene emelt vádak. 
(Vége.) 

Nom, az erkölcsiség alapja nem nyugszik a dogmatica 
egyes ingatag tételein, sőt magán a dogmatica összes alkot-
mányán sem. Az erkölcsiség mélyen az emberi természetben 
gyökeredzik. A mily szükségesképeni, hogy az ember érző, 
itélö, gondoló valósággá fejlődjék, ép oly szükségesképeni ez 
is, hogy erkölcsi lénynyé emelkedjék. E bensöjszükségessé-
get pedig nem a tudósok subtilis vitái teremtik elő ; hanem 
az emberben meglevő ösztönök és törekvések természetes 
fejlődése. E fejlődés lételét és jelentőségét pedig nem vonja 
kétségbe senki, még a legtulzottabb materialista sem. Dar-
win nem azt mondja, hogy az ember oktalan állat, tehát 
ész és sziv, értelmi és erkölcsi fejlődés üres szavak, minek 
a természetben semmi sem felel meg, — hanem azt, 
hogy az ember nem volt mindig ember, más szókkal, hogy 
nemünk történelmében felfelé haladva, volt idő, midőn a 
lények azon osztályánál, mit ma emberiségnek nevezünk, a 
szellemi élet helyét az ösztöni élet pótolta. Ez ösztöni élet-
ben magasabb fejlemképesség rejlett, és századokról-száza-
dokra, ezredekről-ezredekre, saját léte fontartása-, jóléte 
előmozdításáért küzdve, ujabb meg ujabb testi és szellemi 
képességeket szerzett, mit az ősöktől öröklött kincshez csa-
tolt, s folytonosan előbbre haladva lépcsőnként jutott azon 
fokra, hol ma szemléljük. Mennyire igazolt ez állítás lélek-
tanilag és történelmileg egyaránt, vizsgálni nem szándékom 
itt ; itt csak azt akarom kimutatni, hogy az elmélet az er-
kölcsiséggel nem áll ellentétben. 

Az ember a szépet, jót nem azért szereti, nem azért 
teszi, nem azért lelkesül érette, mert eredetéről ilyen meg 
olyan nézettel bir ; hanem azért, mert bensőleg jó és nemes. 
E benső minőségnél fogva kényszerülve van nemesen érezni 
és cselekedni. A könyörületes nem lehet kőszivü, a szabadság 
imádója szolga, az igaz hazafi áruló. Az erkölcsileg kifejlett 
lélekben a nemes tetteket nem valamely büntető hatalomtóli 
félelem csikarja ki ; hanem a jó szeretete termi meg. A val-
lásos félelem-sugallta cselekedetek, még nem egészen jó cse-
lekedetek, csak akkor lesznek azokká, ha minden idegen 
elemtől megtisztulva, csupán csak a benső jóság természetes 
és egyszersmind szükségesképi nyilatkozataivá emelkednek. 
Ugy, hogy egy atheista erkölcsileg jobb, nemesebb lehet, 
mint sok vallásos ember. Hogy pedig a benső jellom,sajátság 
elő álljon, nem attól függ, minő eredeti sajátságokkal, minő 
fejlődési periódusokat futottam át. Mikép érezzek, mikép 
cselekedjem, nem attól függ, honnan származtam, hanem 
attól, mi vagyok ? A fösvény szenvedélyét kioltja-e a tudat, 
hogy nem tudom hányadik elődje a bőkezűség példányképe 
volt? Az utódok nagyságát továbbá csökkenti-e az elődök 
csekélysége ? Sőt épen megfordítva a kezdet csekélysége a 
későbbi emelkedés nagysága mellett szónokol. Mire való 
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tehát a vád,hogy lealacsonyítja az ombori méltóságot? Darwin 
felfogása sokkal nagyobb jelentőséget kölcsönöz az emberi-
ségnek. Az állati ösztönből hova emelkedett a cultura, mily 
magas fokára ? Ily mult után minő fényes jövőre nem va-
gyunk jogosítva ? A másik nézet ezzel szembon mily lesújtó. 
Ott folytonos emelkedés, itt folytonos sülyedés, vagy legjobb 
esetben beteges tengődés. Darwin felfogása szerint az embe-
riség egy saját physikai és szellemi képzettségei által a fog-
ságból uralomra vergődött hatalmas királyi család ; a másik 
szerint egy hatalma- és méltóságától saját képtelensége által 
megfosztott dynastia, hitvány szolgasereg. Melyik felfogás 
képes több bizodalmat, reményt és nemes ambitiot kölcsö-
nözni nemünknek ? A kérdésre nem nehéz a felelet. 

A darwinismus ellen felhozott vádak a denunciatio 
szerepét is játszódják. Nem csak a fanaticus népet, hanem 
az állam-hatalmat ügyök szolgálatába akarják vonni. Egy 
pár sort azért erről is. 

Az állam és társadalmi rend tulajdonképi alapja nom 
az erkölcsiség, mint a hogy a vád állitja, hanem a polgárok 
közös érdeke. Az állam működését, a polgárok jogkörét, nem 
az erkölcsiség, hanem ama közös érdekek természetes kö-
vetkezményei szabályozzák. 

Valaki lehet hibátlan polgár, és egyszersmind a leg-
gyalázatosabb gazember, valaki a legnagyobb gonoszságot 
követheti el, a nélkül, hogy az államnak joga volna meg-
büntetni érte. Példával élve. Pál háztulajdonos, Péter bérlő. 
Pál a gazdag háztulajdonos követeli a házbért — fizess, 
különben kidobállak — Péter hiában kér haladékot, hiában 
mutat a fagyos télre, ruhátlan gyermekeire, hiában könyö-
rög irgalomért, hiában hivatkozik az erkölcsiség szent tör-
vényeire, az isten büntető hatalmára, Pálnak, mint polgár-
nak, mint háztulajdonosnak, jogában áll Pétert kidobatni. 
Az állam nem szólhat ellene, sőt kötelessége követelését 
végrehajtani. Pál e cselekedetében, erkölcsileg itélve meg, 
barbar, vadállat : szoros jogi szempontból hibátlan polgár. 
A tulajdonos tulajdonával szabadon rendelkezik. Ha az 
állam működését az erkölcsiségre fektetjük, akkor az egyén-
nek elveszett mindon joga, egyéni szabadságról nem lehet 
beszélni. Az állam más természetű, mint akármely más tár-
saság. A tagok összeségének, vagy hasonlithatlan nagy 
többségének akaratja az egyeseket háttérbe szorítja. A közös 
akarat törvény, még akkor is, ha nem észszerű ; az egye-
seknek, ha a társaság tagjai akarnak maradni, alá kell vetni 
magokat. A törvény uralkodik, a törvény uralma a társa-
dalmi rend. Hogy az állam kormányzata, más ügyek veze-
téséhez képest oly bonyolult és annyira nehéz, nem külön 
természetének, hanem azon két fontos közérdeknek, mely 
az államnak alapul szolgál, a személy- és vagyonbiztossá-
gának beláthatlan sok mindenféle következményeiből szár-
mazik. Hogy pedig a társaságoknak mint ilyeneknek alap-
jok nem a moral, nem kell bizonyitanom, ha meggondoljuk, 
hogy a tolvajok és rablók is alkothatnak társaságot a lopás 
és rablás előmozdítása végett. 

De mi köze van mid ezzel a darwinismusnak ? A dar-
winismus ama közérdekeket s az abból folyó következmé-
nyeket megsemmisiti-e ? Csak azért, hogy darwinisták le-
szünk, az élet, a vagyon elveszti e becsét, az ember eszét ? 
S ha nem, az emberiség eldobja-e magától azon intézkedések 

szövedékét, mely az államban nyilvánul? A darwinismus 
fenyegeti-e, s hol az államot ? 

Igaz, nem tagadom, vallás és erkölcsiség az államnak 
két hatalmas szövetségese. Isten büntető hatalmának és a 
közvéleménynek, mely a közerkölcsi érzés nyilvánulata, 
félelme, sok fáradságtól megkiméli az államot. Vallást és 
erkölcsiséget tehát az államnak észszerű kötelessége oltal-
mazni s mennyiben a jog határai közt lehetséges, gyámolitni. 
De csak a maga általánosságában, a kebel benső meggyő-
ződését, és nem egyik vagy másik véleményt, ez vagy amaz 
confessiót. Igy fogva fel a dolgot a darwinismus vallás- és 
erkölcsiséggel nem ellenkezik, tehát az állam és társadalmi 
renddel sem ellenkezhetik, még közvetve sem. 

A darwinismus érvényre jutása a tudományos világ-
ban még be nem végzett tény, még sok kételyt kell elosz-
latni, sok homályt felderitnie mig ide juthat. Még az is kér-
dés, juthat-e valaha ? Annyi azonban bizonyos, hogy e tárgy 
felett itélni csak az illető természet-tudomány ok jogosultak. 
Bármi lesz is az itélet, a theologiának el kell fogadni s 
dogmáit a szerint alakitni. 

Dózsa Dénes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PARIS. A kereskedelmi osztályban mind határozot-

tabban nyilvánnl az óhajtás, hogy a vasárnap nyugalom-
nak szenteltessék. A kereskedői osztályban alkalmazott 
mindennemű segédek és munkások egy bizottságot alkottak 
kebelőkből, melynek föladata legyen ennek keresztülvitelét 
eszközölni. E bizottság nemrég az árudák tulajdonosait 
értekezletre hitta meg, melyben nagy többséggel elhatároz-
tatott, hogy a boltok vasár- és ünnepnapokon zárva ma-
radjanak. 

Csakugyan, mondja a „Monde", máj. 23-án vagyis 
Szentháromság-vasárnapján csaknem az összes nagyobb 
árudákat csukva s az ajtókon egy hirdetést lehete kifüg-
gesztve látni, melylyel tudtul adatik a közönségnek, hogy 
ezentúl a bolt vasár- és ünnepnapokon zárva marad. 

A „Monde" üdvözli a kereskedőket, kik segédeik hő 
óhajtását ily dicséretreméltólag teljesiték ; s üdvözli a derék 
segédeket is, kik ezt békés alkudozás által ki tudták esz-
közölni. 

„A kereskedői segédek ezen tapintatos és kitartó vise-
lete szolgáljon például Páris egyéb üzletbelieinek is. Ha 
mások is követendik őket, minden erőszak és rázkódás nél-
kül oly eredmény lesz kiviva, mely mindenkinek hasznára 
válandik. A vasárnapot mint nyugnapot tartani annyi mint 
a szabad ember méltóságát tisztelni ; annyi, mint az atyát 
családjának visszaadni." 

r 
LONDON. Az irlandi egyház fölötti bili váratlanul 

gyorsan halad. Az alsó ház legközelebb szünetelendvén 
müvét nem akarta bevégzet lenül hagyni, hogy azt két hét 
utáni összeülése után ismét elővegye. Az oppositio kitartó s 
makacs erőködéseinek e rendszabály egyik pontját sem si-
került még megingatni s a bili intézkedéseit lényeges ré-
szeiben módosítania. Az oppositio mindazonáltal, daczára 



—m 390 « 

erkölcsi vereségeinek, nem mondott le szándékáról ; s vala-
mennyi pontot védelmezni kellett támadásai ellen. 

Az april 29 és május 3- és 4-ik ülései egész a 39-ik 
czikkelyig jutottak el, mely öt órai vita tárgyát képezte, a 
nélkül, hogy a dolog szavazásra kerülhetett volna ; s bár a 
bili legfontosabb részletei elfogadtattak, a parlamentáris 
actio május 4-ig csak fele utig jutott ol. Ez azonban nem a 
kormány hibája, mely ellenkezőleg mindent elkövetett, hogy 
a vita gyors lefolyást vegyen. Gladston azzal büntette a házat 
lassuságaért, hogy május 4-én a a rendes éjjeli ülésen kivül 
nappali 2 órától 7-ig tartandó ülésre is egybehivta, egyúttal 
azzal fenyegetőzvén, hogy a pünkösdi szünetet egy hétre 
fogja korlátozni. E fenyegetését azonban másnap visszavonta, 
meghagyván a szokásos két hetet ; mert attól tartott, nehogy 
az elégületlen képviselők e miatt komolyan felzúduljanak. 
E kegyes engedékenység megtette hatását az oppositiora, s 
ezóta a tárgyalás sokkal gyorsabban haladt. 

A 27. cz., melyet a távirat korailag elfogadottnak 
jelzett, csak april 29-én a s Disraelinek a többség egy része 
által is támogatott módositványa által keltett heves vitatkozás 
után fogadtatott el. E czikkely tudvalevőleg azon feltételeket 
állapitja meg, melyek alatt az államegyházi anglikán pres-
byteriumok a „szabadegyházra" átszállandnak. A törvény-
javaslat akkint ajánlja ezek áthagyatását, hogy a telkekért, 
melyeket ezek s a hozzá tartozó épületek elfoglalnak, a föld 
minőségéhez képest megállapítandó becsár szerinti kárpótlás 
fizettessék a liquidáló bizottságnak. Ellenben Disraeli ezek 
ingyenes meghagyását inditványozá az ezcntuli szabad an-
glikán egyház javára. 

Több irlandi, túlzott nagylelkűségtől vezettetve, pár-
tolá Disraeli indítványát és a javaslat ezen értelembeni mó-
dosítását kéré a kormánytól. De ez hajthatlanul ellensze-
gült ; arra támaszkodván, hogy az ily ingyenes átengedés 
által az anglikánok oly kedvezményben részesitetnének, 
mely a vallás-egyenlőség elvébe ütközik. S habár igaz, hogy 
ez épületek többnyire ujabbkoriak s igy az anglikánok által 
emeltettek, mégis nein kell számításból kihagyni azt sem, 
hogy ezon építkezéseket oly számos kölcsön terheli ; misze-
rint a javaslati mód szerint is sokkal többet teend ki a 
liquidáló bizottság által fizetendő összeg, mint a mennyi a 
törvényjavaslat által ajánlott váltság utján befolyand. Bri-
ghton szinte a kormány mellett emelt szót s a neki sajátos 
világossággal védvén a javaslatot, azt mondá, hogy a felál-
lított vallásegyenlőségi elv alapján lehetetlen az angliká-
noknak ezen ajándékot tenni, a nélkül, hogy a katholiku-
soknak is hasonértékü összeggel kedveskedjenek. E czikkely 
egyike volt a legélénkebben és leghosszabban vitatottaknak. 
Mindamellett el lőn fogadva ; de csak 91 szótöbbséggel, a mi 
az irlandiak egy részének magatartásában találja magya-
rázatát. 

A 28. czikkely a püspöki residentiák és prosbyte-
riumok számára átengedhető térséget akkint állapítja meg, 
hogy az előbbiekre 30 az utóbbiakra 10 acres számítandó. 

A 29. czikkely az anglikán egyháznak teljes tulajdoni 
jogot biztosit mindazon magánadományozásokból keletke-
zettjavak felett, melyeket 1660 óta kapott ; és meghatározza 
a módot, mely szerint a liquidáló bizottság e tekintetben az 

anglikán egyház képviselői által netán támasztandó követe-
lések esetében eljárjon. 

E czikkely ismét számos amendementra szolgáltatott 
alkalmat. Egyedül Diszraeli maga öt ilyent hozott szőnyegre. 
Legelőbb is azt kívánta, hogy az 1660 év kitöröltetvén, a 
tulajdonjog minden megszorítás nélkül terjesztessék ki min-
dennemű adományzásra bármely korból származzék is az. 
Módositványát történelmi érvekkel iparkodott támogatni, 
állítván, hogy Irland s Angolhon között 1562 óta teljes tan-
és fegyelmi azonosság létezik ; s hogy miután az irlandi 
egyház már 1634 fogadta el az anglikán symbolum 39 czik-
kelyeit: az 1660 évszám oly korlátot szab, mely az angli-
kán egyházat több oly vagyonából zárja ki, melyet teljes 
joggal visszakövetelhet. Gladston, ki legalább is oly jártas 
a reformatio történelmében, mint ellenfele, adatokkal s czá-
folhatlanul kimutatta miszerint az 1660 év a legkésőbbi, 
melyre visszamenni lehetséges ; s hogy az irlandi prot. egy-
ház csak ezen időben alakult meg határozottan s öltötte 
magára az angolhonivali azon egységet, melyet a jelen ideig 
megtartott. Ha a nevezett évszámnál hátrább mennénk, ve-
szélyeztetuök az alapítók szándékait. Mire Disraeli módosit-
ványa szavazás nélkül elvettetett. Párthivei magok is ugy 
vélekedtek, hogy módositványa nem volt szabatos. A többi, 
Disraeli s egyéb ellenzékiek által ajánlott, módositványok 
közöl még csak az egyetlen Sir Heygath-é fölött kellett sza-
vazás által dönteni. Ez t. i. azt kivánta, hogy mindazon ja-
vak, melyek statutumok, királyi adományzás vagy paten-
talis levelek által Erzsébet uralkodásának 2 évétől kezdve 
jutottak az anglikán államegyház birtokába, szintén kivétel 
nélkül az ezentuli szabad egyházra szálljanak. — 103 szó-
val elvettetett. 

A 30 és 31 cz. sem discussiot nem keltettek, sem hoz-
zájok niódositvány be nem nyújtatott. — A 30-ik a szabad 
egyház képviselői által reclamált ingatlanokból álló s helye-
sen fel nem osztható magán dotátiok becslésének és kárpót-
lásának módját határozza meg. Az ily esetekben az egész 
valamint annak visszakövetelt része is megbecsülendő s a 
felek egyike vagy másika azokat a differentia lefizetése mel-
lett magához válthatja. A 31 cz. a liquidáló bizottságnak 
vagyonkezelési eljárását szabályozza. Visszakövetelések 
három évig történhetnek ezután azonban többé figyelembe 
nem veendők. Ezek s a többi ide vonatkozó részletes intéz-
kedések ellenmondás nélkül elfogadtattak. 

A 32 cz. a földbirtokokat terhelő dézsma váltságáról 
intézkedik. A tulajdonosok a jelenleg fizetett váltságdíj-
nak 22% évre megfelelő összegét egyszerre letevén vagy 
52 évi részletfizetésekben eszközölvén a dézsma tartozoitól 
mindenkorra megszabadulnak ; ezen pont élénk vitát keltett, 
mely az ellenzéket egészen megosztotta. Az ajánlott módo-
sítások egymás után elvettettek s a kormányi törvényjavaslat 
148 szótöbbséggel elfogadtatott. Az oppositio kivált azon 
két szempontból ostromolta e czikkelyt: hogy először is az 
a dézsmaváltsági törvényekkel ellenkezik ; és másodszor, 
hogy e szerint az állam 52 év lefolyása után körülbelül 8 
millió font tökének megfelelő évi kamatösszeget veszt. De 
az államnak e vesztesége az irlandi birtokosok előnyére 
szolgáland, kik ekkint e súlyos adónemtől mindenkorra 
megszabadulhatnak. Ennél fogva csak 33 voltak a javaslat 
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ellen s az szinte 148 szótöbbséggel ment keresztül. Szemére 
vetették e pontnál Gladstonnak, hogy az irlandi birtokosok 
oppositioját megnyerendő azoknak évi 200 millió frankot 
ajándékul ad ; s nem hiányzottak a szentségrablást, elkótya-
vetyélést és megvesztegetést emlegető vádak. Mi teljesen fel-
mentjük Gladston urat mind e vádak alól, de annyi bizonyos, 
hogy ha ő esetleg nem anglikán, hanem katholikus, sokkal 
liatározottaban védelmezhette volna javaslatát semmint azt 
álláspontjáról tehette. Nézetünk szerint az ellenzéki Sir 
Beach sokkai helyesebb szempontból tekintette a dolgot, 
midőn állitá, hogy az államnak soha sem volt joga e dézs-
mákra, s hogy jobb szeretné, ha ezek a katholikusoknak 
Ítéltetnének oda, semminthogy ily feltétlenül megszíintettes-
senek a mi szerinte megvesztegetést és szentség-árulást is fog-
lal magában. 

A 33 cz. a liquidáló bizottságot baráti megegyezés 
vagy árverés utjáni eladására hatalmazza fel mindazon ja-
vaknak, melyek 1871 január 1-től fogva kezelésök alá jut-
nak. Az ide vonatkozó 8 részletes pont csekély ollenmondás-
sal elfogadtatott. 

A 34. cz. a bizottságot arra hatalmazza fel, hogy a 
befolyó összegeket valamely banknál helyezze el s annak 
mikénti hasznositása iránt legjobb belátása szerint intéz-
kedjék. E czikkelynek megvitatása későbbre halasztatott. 

A 35 cz. elrendeli, miszerint a bizottság legalább min-
den évnegyedben beszolgáltassa bovéte és kiadási kimuta-
tásait s a kincstári bizottságnak mindennomü operatioi felől 
megadja a kivánandó felvilágosításokat. 

A 38 cz. a presbyterianusok dotátiojáról intézkedik; 
elrendelvén, hogy azon napon, midőn a nekik fizetett évi 
segély megszűnik, az e segélyösszegnek megfelelő kárpótlási 
töke bocsáttassék rendelkezésökre. E czikkely szinte nem 
keltett oppositiot. 

A 37. czikkelyt, mely a belfast-i collegium tanárainak 
kártalanítási módját intézi el, Gladston a presbyterianus 
zsinat kérelme folytán visszavonja. E kártalanitás egy pót-
czikkelyben a synodus óhajtása értelmében fog szabá-
lyoztatni. 

A 38 cz. az évi járadékokat élvező presbyterianus 
lelkészeket feljogosítja, hogy e helyett egy egyszer minden-
korra kifizetendő aránylagos tőke összeget követelhetnek ; 
ép ugy, mikint az anglikán szabad egyház papjai. 

Május 4-ki nappali 2—7 tartott ülésében a kamara a 
39 cz., mely a maynoothi seminarium indemnisatióját sza-
bályozza, — vette tárgyalás alá. Azonban öt órai többrendü 
amendement-k által keltett élénk vitatkozás után a dolog 
szavazásra még nem kerülhetvén a discussiók május 6-ra 
halasztattak. 

IRODALOM. 
„Histoire de 1' Eglise." Par M o e h l e r , publiée par le p. 

Gams, traduite par abbé P. Bélét. 

Ha ily nagy horderejű műnek oly német a szerzője; 
minő Moehler, előre biztosak lehetünk, mondja e könyv 
franczia ismertetője, Moussard, hogy az uj alapra van fek-
tetve, nagy eszmékkel, szellemdus megjegyzésekkel átszőve 

és gazdag tudománynyal van irva. És csakugyan e hármas 
jelleg különbözteti meg más ilynemű munkáktól az egyházi 
történelmet, melyről szó van. 

Ezen egyháztörténelem három korszakra osztatik. 
Az első a keresztény időszámítástól kezdve a 8-ik századig 
terjed, és magán a görög-romai miveltség jellegét viseli. E 
korszak alatt az egyház déli Európában közvetlenül az 
erőszakkal, keleten pedig a hazug bölcselettel állott szem-
ben. Gondoskodnia kellett mindenek előtt, hogy kivívja és 
biztosítsa létét inkább isteni tanitmányának, mint tekinté-
lyének hatása által ; és csakugyan ez volt minden küzdel-
mének rugója, czélja. Midőn vértanúi ellenállottak a császá-
roknak, létezési jogának akartak bármily csekély tért sze-
rezni azon országokban, melyeken az erőszak zsarnokosko-
dott ; és ha a jognak o birodalma mindinkább terjedett azok-
nak növekedő száma által, kik azt képviselték, ezen ered-
mény és többlet fölülmulta a dolgok rendes folyamát, és 
egyedül Isten követlen segítségének tulajdonítandó. Ilason-
lólag, midőn a tudósok elfogultan küzdöttek ellene a hamis 
bölcselet fegyvereivel, első, fő gondolatjok, szándékok oda 
irányult, hogy kiirtsák az igazság becses csiráját, melylyel 
Jézus Krisztus gazdagította, termékenyítette a világot. Mi-
dőn időről időre a tanitmány kifejlődött, földerült és határo-
zottan formuláztatott az eretnekségek közepett, ebben csak 
meglepő valósulása szemlélhető sz.Pál azon szavainak: Isten, 
ki megengedi a kísértést, bennünket nem csak a győzelemről 
biztosit, hanem a győzelemmel együtt a zsákmányról is. (I. 
Kor. 10, 13.) Látni az fgyházat ily küzdelemben, mig biztos 
alapra vergődhetik, melyen védő helyzetbe tehetvén magát 
fényét ragyogtatja a Symbolumban, melyben csapásra csa-
pást intéz a gnosticisinus és a neoplatonicus bölcselet ábránd-
jai ellen : már magában véve fölötte érdekes látvány ; de még 
szebbé s érdekesebbé válik, ha azt ép oly ragyogó mint erő-
teljes lángész ecseteli. 

A második korszak a 8-ik századtól a renaissanceig 
terjed és a germán civilizátio jelével ékeskedik. Az arabok 
szétáramlanak keleten; fanatismustól űzetve mindenkire 
orőszakolják vallásukat, az egyház fenyegettetik, sőt olnyo-
matik, egykori létének alig maradnak csekély nyomai azon 
helyeken, melyeket bölcsője szentelt meg. A germán fajok 
pedig a nyugoti romai birodalmat özönlötték el, és mivel 
polytheisták voltak, természetesen azon népek vallásához 
hajoltak, melyek közé jutottak, meg levén győződve, hogy 
azon ország az ott divó istoneknok tulajdona is, igy tehát 
az egyház sem hátrált előttük, sőt inkább élükre állott mint 
a nemzetek tanitónéja. E nemzetok közötti működése két-
ségkivül visszatükrözi azok durvaságát, büszkeségét, jelle-
mök erőszakosságát ; de mégis azt aránylag tökéletesnek 
lehet mondani ott, hol a 15-ik századi germán polgárosodás 
található ; magától értetvén, hogy ezen korszak tartama 
alatt az egyháznak egészen más szerepe volt, mint a görög-
romai korszak alatt. Ezen időben már nem védte magát, 
hanem uralkodott ; nem dogmatizál, hanem parancsol ; a 
nehézségek, melyek fölmerülnek mind tevékenysége-, mind 
tanitásának beültetése ellen, szintoly nagyok ugyan, dc 
azok, kik tevékenységének ellenállnak, legalább elismerik 
tekintélyét, és azok, kik tanitmányát el nem fogadják, csak 
szivök hajlamait teszik vele ellentétbe, nem pedig az ész 
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büszke követelményeit. Ha a középkort valaki ezen müböl 
tanulmányozza, melyen egymás praejudiciuma nélkül oly 
szépen szövetkezik a pezsgő élet és mély gondolkodás, mely 
a német lángelmét jellemzi ; csak egy kis elfogulatlanság és 
józanság mellett könnyen be fogja látni, hogy el kell Ítélni 
azon haszontalan zajt, mely az életben és sajtóban oly sok-
szor ismételtetett az egyháznak ezen hasonlithatlanul szép 
időszaka ellen. 

A harmadik korszak a 15-ik századdal kezdődik, és 
tart napjainkig. Ez ugy tűnik föl, mint a két előbbinek 
reflexiója éppen azért, mivel a germán civilisationak a 
görög-római polgárosodással való találkozásából ered. Kon-
stantinápolynak a törökök által 1453-ban történt elfogla-
lása után igen sok tudós jött Nyugotra, különösen a már 
keresztényekké lett germán fajok körébe. Ezen vegyületből 
történt, hogy a görög és romai irodalom itt a hitelvesztett 
scholasticismus helyébe lépett. Bizonyos phrenesissel rohant 
mindenki a föléledő paganismus után, és mivel ez a keresz-
ténységgel ellenkezik, a kerosztény szellem gyengülni kez-
dett, és mivel az vett igénybe minden időt, minden szellemi 
erőt, az egyházi tanulmányok nem igen virágzottak ; to-
vábbá minthogy a classicismus tápláléka az emberi büszke-
ségnek, az alázatosság, mely a hit fejlődésének igazi terre-
numa, mindinkább visszavonult a szivekbe. Moehler szerint a 
romlottság főokainak, melyeket a renaissance fölhasznált, 
egyike az volt, hogy a keresztény társadalomba körvona-
lozott protestantismust ojtott be. Ez a külső körülmények 
befolyása, hatása által kifejlesztetvén a katholicismus ellen 
azon nagy harczot idézte elő, melynek majd vigasztaló, 
majd sajnos és fájdalmas rajzai képezik Jézus Krisstus egy-
házának mostani történelmét. 

Mindennek tárgyalásában oly fölosztásra találunk, 
mely a kellő mértéket, tisztaságot, világosságot és eredeti-
séget ritka ügyességgel egyesíti. 1-k. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— B i z t o s a n é r t e s ü l ü n k és ö r ö m m e l t u -

d a t j u k , h o g y K o v á c s Z s i g m o n d ő m l g a f. 
hó 2 5 - é n f o g p r a e c o n i s a 11 a t n i p é c s i p ü s -
p ö k k é ! 

— A váczi schematismust s a hozzá csatolt lekötelező 
sorokat igen szépen köszönjük. A jelenleg kormányzó fő-
pásztor a megyei püspökök sorában 84-ik ; kanonoki szék 
van 12; föesperesség 3; plébánia 113; káplánság 64; 
áldozár 214 ; növendékpap 22 ; szerzetes 146. A kath. lélek-
szám: 378,563; iskolások száma: 33,520. 

— Megjelent: „Légy férfiu".czimü ajánlandó munka. 
Irta Marchai, fordították az esztergomi papnövelde m. egy-
ház-irodalmi iskolájának tagjai. 19 iv. Ara 1 frt. 

— A Prot. egyh. lap nagy „életjel-adásra" hívja fői a 
magyarországi protestánsokat, mely abban állna, hogy a 
wormsi pontokat kinyomatva aláírnák s megküldenék an-
nak jeléül, hogy a protestantismus minden szakadozottsága 
mellett is egyvéleményü Roma ellen. — No bizony kár ezt 
oly uj életjeladásnak híresztelni ; hisz a protestantismus 
semmit sem őrzött meg oly hi ven Luther egész müvéből, 
mint végrendeletét : repleat vos Dominus odio papae ! Gyű-
löletből származott, gyűlölet tartja fön; ennek mindenkor 
legegységesebb életjelével találkozunk. 

— A rottenburgi káptalan dr. H e f e 1 o tanárt válasz-
totta meg püspöknek. 

— Castelarnak beszéde a királyság ellen igen nagy 
tetszésre talált Portugalban. Nyolcz kőmives-páholy fölállí-
totta a híres szónok arczképét, Ferdinand királyt letette a 
társulati elnökségről és a respublica mellett nyilatkozott. 
De azért a szabadkőmivesek nem ellenei a trónnak !? 

— A Prot. egyh. lapnak szivesen elengedjük a reánk 
halmozott „derék, értelmes, tudós" czimeket, csak ne irjon 
valótlanságot egyházunk és ügyünk felöl. Ne is állitson 
bennünket olvasóközönsége elé mint olyat, ki tán szabadabb 
elvei miatt martyrrá tétetett f ő n ö k e i által ; higyje el,mind-
azért, mit irtunk és mit a következmény rendesen igazolt 
is, hajunk szála sem görbedt meg, és mind az egyetemi ta-
nárságtól, mind a szerkesztőségtől való visszalépésünk tel-
jesen szabad elhatározásunk volt. Egyébiránt különösen ez 
utóbbira nézve mennyire téved a t. szerkesztőség, láthatja 
előfizetési fölhívásunkból, melyet épen fensőbb megbízatás 
következtében intéztünk a t. olvasóközönséghoz. — A mi a 
stigmatizálási „babonát" és a t. szerkesztőségtől fölhozott 
esetet illeti, kérdjük : van-e abban paritás ? A kath. hit ter-
mészetfölötti körben mozog; önöknél, uraim, ott tul ehhez 
már hiányzik a szükséges hitérzék ; hagyjanak bennünket 
békében scandalosus babona-hitünkkel ! 

— ( M e g h í v á s . ) Isten egyházát dicsőségesen kor-
mányzó szentséges atyánk, IX. Pius pápa, 1864. évi mart. 
11-én a halászgyürü alatt kelt apostoli brevéjével a szent 
László-társulat tagjainak, a szent László és szent Erzsébet 
napjaira engedélyezett teljes bucsut nem csak valamennyi 
keresztény hívekre, hanem hogy az anyaszentegyház ezen 
kegyadományában minél többen részesülhessenek, a nevezett 
védszentek ünnepnapjainak egész nyolczadára is kiterjeszt-
vén ; s z e n t L á s z l ó k i r á l y ünnepének tartására a f. 
évi j u n i u s 27-én eső v a s á r n a p tüzetett ki, mikor is 
az az e g y e t e m i t e m p l o m b a n r e g g e l i 8 ó r a k o r 
ünnepélyes sz. misével és egyházi szónoklattal fog megületni. 
Erre a társulat t. cz. tagjai és minden rendű ajtatos hivek 
tiszteletteljesen meghivatnak. 

Kelt a Szent-László-Társulat 1869 jun. 8-ikán tartott 
választmányi gyűléséből. 

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

jolni kötelességünk, a „Religio" szerkesztését folytatjuk; miről t. olvasóközönségünket azon bizalomteljes 
kéréssel értesitjük, hogy lapunkat az általa nyílt 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 POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c 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. 

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 aldunasor 

6arkán, 9. sz. a.) 

Pesten, junius 26-án. SO, I. Félév. 1869. 

TARTALOM : Sola Salvifica — A lelkészi javadal-
mak cougruája. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Sola Salvifica. 
(Folytatás.) 

Nézd át, ha el nem tévedsz, a mindenségben a 
teremtmények végtelen sorát, s minden rendszerben 
találsz egy köz- és a legparányibb homokszemben 
is nyilatkozó súlypontot, melyhez fönmaradását föl-
tételező' egysége van kötve, s tekints a kath. egyház 
alkotmányára, mint lengi azt át ugyanazon egy hit 
égi szelleme, mint fűzi benne egygyé a multat és 
jelent, s a világ bármely részében szétszórt tagjait 
ugyanazon egy tanitmány láncza s azoknak minden 
ereje és életmunkássága mint folynak ama fönsőbb 
tekintélyű hatalomtól egy köz- és súlypontban 
össze, mint olvadnak azok, annak befolyása által a 
legkülönbözőbb elemek is egy gyönyörű egységű 
egészszé; s ha igy van, nem látod-e mint tükrözi 
vissza a kath. egyház az egység és öszhangzat ma-
gasztos eszméjét, melyet a teremtő kéz oly láthatólag 
vésett a mindenség arczára ? A kereszténység tehát 
egyedül a kath. egyháznak hozzá mindig hű kebelé-
ben találta menekvését, annak van oklevele arról, 
hogy az igazság kezében van, Isten tanuja ennek;*) 
csak ez egyben lehet az és él tekintve állandó, 
szilárd elveit, mindent átölelő, mindent mi szellem-
erkölcsi, átható, minden kort és tért elfoglaló, min-
dent egyesitő, semmi hiányt és tévelyt nem tűrő 
apostoli intézményét ! Benne hirdeti Krisztus üdv-
árasztó tanait, osztja megengesztelő és megszentelő 
kegyelmeit, benne s általa vezet igaz örök rendelte-
tésünkre; „egy test és egy lélek, egy reményre hiva-
tásunknak, egy Ur, egy hit, egy keresztség és egy 
Isten . . . egy anya dúsan áldatva meg sarjadékok-
kal. Az ő kebeléből születünk, tejével tápláltatunk, 
lelkével élesztetünk. Nem atyja annak az Isten, 
kinek nem anyja az egyház. Ki menekedhetett meg, 

*) Cypr. de unit. 

ki a Noe bárkáján kivül volt? ugy nem meneked-
hetik meg senki, ki az egyházon kivül van. Ha 
ugyanis egyedül Jézus neve az, melyben üdvözü-
lünk, ugy azon intézet is, mely vele való összeköt-
tetésünket eszközli, mely müvének áldását reánk 
árasztja, egyedüli vezérlőnk az üdvre; ez a kath. 
egyház, melybe való belépésre isteni törvény kötelez. 
^A ki hiszen és megkereszteltetik üdvözül, a ki 
pedig nem hiszen, elkárhozik,"*) Ismét: „Ha ki 
újonnan nem születik vizből és Szentlélekből, nem 
mehet be az Isten országába."**) Végre: „A ki 
titeket hallgat, engem hallgat, a ki titeket megvet, 
engem vet meg." ***) 

A szent atyák szájában is : Krisztushoz ragasz-
kodni, és az egyházhoz hű lenni kifejezések egy s 
lígy'anazon jelentésűek ; „ott a Krisztus, hol a kath. 
anyaszentegyház." f ) A ki tehát saját hibája miatt 
egységéből kilép, s öntudattal kivüle marad, az a 
Krisztussali egyesülés körén kivül áll, távol marad-
ván kegyelmének és boldogságának részesülésétől. 
Mily édes, megnyugtató érzés tudnunk, miszerint 
nem üres keresztény nevet viselünk, elmondva Pa-
ciannal: „keresztény a nevem, katholikus a vezeték-
nevem ; mert a katholikus név megkülönbözteti egy-
házunkat az eretnekektől",ff) mily vigasztaló a 
tudat, hogy oly édes anyának vagyunk gyermekei, 
aki nem bitorolja Jézus arája czimét, vagy nem bir 
ahoz csak némi hasonlatossággal: hanem az egyet-
len egy valódi jegyes, melyet IJdvözitőnk örök 
frigygyei kapcsolt magához. 

A ki tehát szivvel lélekkel keresi az igazságot, 
az azt itt föltalálhatja, s a ki benne tudva él, nem 
kivánkozik belőle, a ki kivüle van, de látja, tudja 
azt, s meggyőződve kiván üdve nagy müvéhez látni, 
meggyőződésből hinni és cselekedni, az ebbe tér 
vissza ; ele ehez tiszta igazságszeretet, szilárd jóaka-

*) Márk 16, 16. 
**) Ján. 3, 5. 
***) Luk. 10, 16. 
f ) Sz. Ignácz. Epist. ad Smyr. 
f f ) Epis, ad Sempr. p. 4. 
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rat kívántatik és Isten kegyelme, az élő hit ajándéka 
nem fog elmai'adni. 

Az ellenkező tan, miszerint minden felekezet 
üdvözítő, a tévelyt az igazság jogával ruházza föl, 
egy érvényre és becsre emeli azt ; az ur Jézust, az 
Istent annyi ellenkező alakban tünteti föl, a hány 
ellentétü felekezet létezik; minő Isten lenne az, ki 
annyi közömbösséggel birna, hogy a számtalan egy-
házak ellentétes hitrendszerére egykedvűen tekintene 
akkor, midőn az ég titkait, maga Isten nyilatkoztatta 
ki ; hacsak valaki az igazság keresesére teremtett 
észről oly fogalommal nem bir, hogy az ezen ellen-
tétes állításokat: Krisztus Isten, Krisztus nem 
Isten; van tisztító hely, nincs tisztító hely, egyen-
lően igazaknak nem tartja — affirmatio et negatio 
unius eiusdemque rei sub uno eodemque respectu ; 
ezt ellenmondásnak szoktuk nevezni, nem igazság 
tehát, még kevésbbé üdvözítő igazság, hanem kép 
telenség. Ily ellenmondások Istenünk végetlen töké-
lyeivel meg nem egyeztethetők, következőleg a 
Krisztus igaz egyháza hitrendszerével ellenkező 
egyéb hitrendszerek nem származtathatók Istentől, 
nem is üdvözithetők. Ez annyit tesz, mint hogy a 
hol nincs világosság, ott sötétség van ; a mi nem jó, 
az rosz ; a hol nincs élet ott halál van; a hol ninőlS 
igazság ott tévely uralkodik. 

Tudjuk, hogy ezen „sola salvifica"-róli tant 
kíméletlennek, embertelennek tartják sokan, mivel 
mindent, mi nem keresztény katholikus, kizár az 
üdvözülhetés jogából ? De ha ez igy volna is, tehet-
nénk-e mi róla? mivel valamely tanítás, jog néme-
lyek előtt keménynek látszik, tehát elvessük azt( 

inkább kívánván tetszeni embereknek, mint Isten-
nek? igy méltatlan tanitványai volnánk Krisztus-
nak. Az igazság nem szűnik meg tagadás által igaz-
ság lenni, a tény nem változik nem lett dologgá, a 
nap megmarad, habár szemünket bekötjük is világa 
elől. Inkább félelmes e tan sok előtt mint kímélet-
len, s ugy tűnnek föl előttünk ellenei mint azon 
ember, a kinek az örök büntetésrőli hitágazat igen 
türhetlennek látszott s meghallván, hogy uj káté 
kiadását tervezik, a munkával megbízottakhoz for-
dult, kérve őket, hogy a pokolról szóló hitezikket 
hagyják ki. ne mulaszszák el e kedvező alkalmat 
fölhasználni, hogy mind őt mind másokat a félelem-
től megszabadítsanak. Mi e meggyőződést soha sem 
tartanók, hacsak Isten kinyilatkoztatása arra nem 
visz. Isten a bűnbe esett embert nem tartozott meg-
váltani, s ha ezt nem teendette is, végetlen tökéletes-
ségű való Isten marad ő. Ha végetlen irgalmából 

megváltotta az emberiséget, szabadon, végetlen böl-
csesége szerint tette ezt, s a józan ész nem kelhet ki 
az ellen, hogy a megváltás érdemében való része-
sülhetés feltétéül tűzte ki szinte kinyilatkoztatásában 
abbeli akaratát, hogy az általa alapitott egy igaz 
anyaszentegyház tagjaivá legyen az üdvét szívből 
munkálni kivánó. Isten igazsága tehát méltán kár-
hoztatja azokat, a kik akaratja ellen cselekesznek. 
Ugyanazon ész, mely Isten végetlen szeretetét ma-
gasztalja, nem tagadhatja annak szentségét, bölcse-
ségét és sérthetlen igazságát. 

Mit hisznek más felekezetek, valljon az ő taní-
tásuk szerint mi is üdvözülhetünk-e vagy nem ? nem 
törődünk vele ; mi biztosak vagyunk az üdv szerei-
ről, üdvöt adni nincs hatalmunkban, mert nem tar-
tozhatik a szeretet kötelméhez az, a mi nincs tehet-
ségünkben; ha észlelem a tengeri hajósokat fenye-
gető szélvészt közeledni, az emberi szeretet köteles-
sége nem kivánhatja tőlem, hogy a fenyegető szél-
vészt megszüntess', m ; vagy talán a szeretet azt 
hozná magával, hogy a nyilt vész fenyegette hajón 
elhitessem, miszerint ne féljenek, biztosságban vau-
nak, s ne inkább arra serkentsem, hogy a hogy 
lehet, magok megmentéséről gondoskodjanak? 

Azután nem értik azok a mi isteni hitünk tár-
gyát, nem Jézusnak egész világra szóló megváltását, 
akik a kath. egyház e tanitását oly ijesztő kiméletlen 
alakban látják, hiszen a kinyilatkoztatott igazságok 
a hit tárgyai voltak világ kezdete óta s leendnek is 
mindvégig, és Isten mindig tett annyit, mennyi a jó 
akaratú embernek elég lehetett a maga szellemi ki-
fejtésével egyező tökéletesítésére, és czélja elérésére. 
A kereszténység lényegében csak oly régi mint a 
világ, mert az Istennek legfőbb, legtökélyesebb ki-
nyilatkoztatása ; akinyilatkoztatás pedig az embernek 
kiképezése, alkalmassá tétele czéljára. bün által el-
vesztett Isten-képe és hasonlatossága visszaszer-
zésére. 

Az egész emberiség történelmén elömlik Isten-
nek nagyszerű terve : az ő képére s hasonlatosságára 
alkotott, de bünesése miatt eredeti rendeltetéséből 
kiesett embernek ezen fönséges czéljára évezredeken 
át jövendőit s minden népektől, habár csak zavaros 
eszmékben, vagy épen öntudatlan fohászokban óhaj-
tott Udvözitő által való fölképesitése, ki e szerint a 
megváltás müvének véghezvitele által a történet 
központja lett. Ha hitvilágitotta észszel áttekintjük az 
isteni bölcs gondviselésnek mindent a maga czéljához 
vezérlő utait az emberiség történetében, látni fogjuk, 
miként a Megváltó a világesemények közt üdvözitési 
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ténye által az idő isthmusaként, ketté osztva annak 
hullámzó tengerét, áll ; előtte az uj éden határtalanul 
terjedő korszaka áldott folyóival, melyek a kereszt 
tövénél fakadnak s a világ négy része felé irány-
zott folyásukkal Isten kegyelmének malasztjait las-
sankint minden népekhez elviszik, mögötte négy év-
ezred mindinkább feléje tornyosuló s törő habjaival; 
végre látni fogjuk Isten városának ama titkos bár-
káját, melyet Istenünk ellenséges szellem által tör-
tént megrongáltatása után megmentésül és kiigazí-
tásul Jordán partjához kötött s négyezer éves foly-
tonos előkészület után végre az idők teljében saját 
fia által kijavított, helyreállitott, hogy azt az ezentúl 
minden még a pokoli hatalmakkal is diadalmasan 
harczolandót Szentleikének láthatlan vnzérlete mel-
lett kijelelt révészeivel s látható kormányzójával a 
világtengerre kiküldje, üdvözitendőt mindenkit, a ki 
akar és mer is üdvözülni vele. 

A katholicismus az ő keletről nyugotra, észak-
ról délre kiterjedő karjaival jelen alakjában és kül-
detésében isteni szerzője által az idők teljének elér-
keztekor alapíttatott ugyan, mint Isten városa azon-
ban mindig volt s lesz azon pillanattól fogva, mely-
ben a bűnös embernek az üdv reménye adatott a 
paradicsomban egész azon napig, melyben Megvál-
tónk utoljára eljövend elfogadni kezéből a megvál-
tott lelkeket; az általa képviselt eszme tehát és 
érdekhatalmának tartóssága és terjedelme következ-
tében egyetemes világeszmét képvisel, fölviszi létét 
kezdetig, mert a világ-váltási eszmét képviseli, mely 
oly egyetemes, mint az általa elfoglalt tér s mit 
hivatva van betölteni, s a századok, melyeket életé-
vel betöltött, mint szerzője Jézus, kire a mult s jövő 
idő irányozva van, amaz őt várta, ez rajta nyugszik; 
a teremtés első könyve s a titkos^ jelenetek teljese-
dése, a világ gyermekkora és pusztulásai közt kö-
zépen áll ; ő a két szövetségben hirdetett Ige, ott az 
óban a megígért és várt, az újban a testben meg-
jelent s az emberek üdveért magát föláldozta Isten-
ember, Udvözitő hirdettetik. 

A kath. egyház hitének fonala^ az éden kapu-
jáig, nemünk bölcsejéig szakadatlanul tart, ott lebeg 
az általa hirdetett igaz istenség hite az idők hajna-
lán, szelíden fejlik ki világa, mig Sión hegyéről 
szétszórva a körülötte s előtte terjedt homályt eget-
földet földeriti,de csak akkor ragyogott teljes fényé-
ben s magasztos foganataiban az igazság napja, 
midőn az ó frigy szekrénye bezáródott örökre s a 
világ világossága egy szűz méhében kibontakozott, 
íme a kath. egyházban a valódi kereszténység, a 

végvonása a gondviseléses, Isten öröktől fogva ké-
szült tervének, koronája a teremtésnél kezdett épü-
letnek ; századokkal együtt haladt az, és csak akkor 
lőn avvá, mivé lőn, midőn az építőmester kezét utol-
szor tevé rá; ha e terv, mond Bergier, nem meny-
nyekben készült volna, ugy legszebbike volna mind-
azoknak, melyek valaha e földön készültek, s fölki-
álthatunk méltán : Urunk, ha csalódva vagyunk, te 
általad vagyunk, mert ez csak te általad lehetett.*) 

A kereszteletlen ember vagy ismeri Istent s 
megtartja törvényeit mennyiben ismeri, vagy nem 
ismeri s nem tartja törvényeit, ez esetben magának 
tulajdonítsa üdve elvesztését,^ mert vétkezik eszének, 
lelkiismeretének szózata ellen : vagy ismeri Istent s 
megtartja törvényeit, és akkor kedves Isten előtt 
mint a pogány százados Kornél, s mindig több ke-
gyelmet és világosságot nyújt neki, ha nem bir még 
Jézus ismeretével, ki által van egyedül üdv, akkor 
az isteni gondviselés őt is az igazsághoz vezetendi, 
és pedig vagy láthatólag hozzá hittéritőt küldve, 
vagy láthatlanul, midőn szivébe belső világosságot 
áraszt, és ha a világosság sugara, mely benne az 
üdvözitő iránti vágyat ébreszti, csak halálos ágyán 
hatna lelkébe, ez esetben a vágy-keresztség által 
üdvözül.**) 

A pogányok is óhajtottak az Udvözitő után, lia 
ohajtottak utána, hittek is nem annyira teljes értelmű 
öntudatos czél levén szemök előtt, mint inkább azon 
velők született magasabb sejtelem- és ösztönvágyból, 
mely minden teremtett lélek alapjában él, melynél 
fogva Tertullian ismert kifejezése szerint, az termé-
szete szerint keresztény. A Plato, Socrates és mások 
által kifejezett várakozásokban s reményekben nyi-
latkozott a hit, a kik érezvén az emberi ész és sziv 
gyengeségeit, fölülről kivántak világosságot és erőt, 
s mint fogtak volna, Istenem ! örvendeni, ha a re-
mények tárgyát megismerik, mily készséggel fo-
gadják el az igazság tanitóját, mily örömmel lesznek 
tagjai Jézus iskolájának, melyben a kivánt fény és 
erő nyujtatik ! Képzeljünk egy igazság után epedő 
bölcselőt, ki az isteni kinyilatkoztatás igazságairól 
mit sem hallott, keresve az igazságot e végből az 
előbbi kor népeinek hittani s bölcsészeti rendszerét 
egytől-egyig tanulmányozása tárgyává tenné, a kép-
telenségeket, melyekre akadna, bizonyosan elkülö-
nözve arra ügyelne, miben mindnyájan megegyez-
nek, vagy inkább a mire inindnyájan utalnak . . és 

*) Eich. Vict, de Trin. 1. 1. c. 2. 
**) v. ö. Thom. Aqu. in III sent. dist. 25 n. 2. art. 142. — Bossuet 

Reflexion sur le N. T. §. 17. 
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ily helyzetben kinyilatkoztatás könyve akadna ke-
zébe, mennyire fogna ö abban Isten akaratja és út-
jainak az emberekkel közlött egyetlen igaz okmá-
nyára ismerni, s mint fogna az igazságnak örven-
deni, mely minden tudása és sejtelmei megfejtését 
foglalná magában, mint fogna ö az isteni igazságok-
nak számára is megnyilt forrásába mélyedni, hol el-
bájolt szemeinek egyik csillag a másik után kínál-
kozik, mint sietne az üdv föltalált forrásához, hogy 
ebben az Atya, Fiu ás Szentlélek nevében megke-
reszteltessék ! *) Bíta. 

(Vége köv.) 

A lelkészi javadalmak cougruája. 

Az 1862- i összeirás folytán megállapított congrua tart-
hatlanságát jelen viszonyaink közt bizonyítgatni fölösleges. 
Mindenki belátja, hogy az az akkori időben a mily czélirá-
nyos volt, most oly nevetségesnek tűnik fel. Fel kell tehát 
azt emelni ugy, hogy általa a lelkészkedő papság szükség-
letei illőkép fedeztessenek és igy az hivatásának jobban és 
szivesebben szentelhesse minden erejét. 

Oly általános vélemény ez ma már, melyben mind-
nyájan, kik ez ügy iránt érdeklődnek, egyetértenek, .Jde 
mégis ámbár a lelkészi javadalmak javitása körül forog a 
beszéd mind a papi körökben, mind a főpapság javait osz-
tálytárgyává tenni kész világiak papokkal elegy3 s társ a-
ságában, a hirlapokban az általános terminusokon túlhatolni 
senkinek sem volt bátorsága. S igen jó a hangzatos phrazi-
sok bő köpenyébe burkolózni; mert a példák gyűlöletesek 
s talán az eddig e tekintetben egygyé forrott kebleket elide-
genitné, és azoknak, kik egy ösvényt tapostak, külön utat 
jelölne ki. A rideg számok mint valóság oszlatnák el a ked-
ves ábrándokat, s a fényes jövőről alkotott s hőn táplált 
vágyakat bizonyos határok közé korlátolják. 

fc ma, midőn kiválólag az igazság erejével lép fel e 
mondat : mundus vult decipi stb., midőn az események ha. 
talma, a század ujdon uj eszméi, az alkotás nagyszerű mun-
kájában nyugodni nem tudó ifjulelkesültsége, előrehaladása 
s magasztalt diadalai mindenkit a korszellemet átértők kö-
zül — mint mondogatják — a legszebb reményekre jogosit; 
s nem az érdekek behatóbb tanulmányozására, mélyebb 
megfontolására serkent, hanem nagyot s dicsőt reményleni 
készt : ne csodáljuk, hogy a nagyszerű vágyak s remények 
határtalanságát három vagy négy szám sziik fogalma közé 
szorítni nem érezünk kedvet. 

Oly különfélék e tárgyban a nézetek, s még különfé-
lébbek az érzelmek, melyekkel azok nyilvánítását fogadják 
és kisérik, hogy őszintén szólni csak a meghittebb körökben 
lehet. A gonosz pártárnyalat, mely jelen időszakunk átka, az 
egyház megnyitott uj terén is honosodni indul, megvesztegeti 
az ajkakakat s némákká teszi. Pedig a sajtó terén előre kell, 
hogy az érdekeinket illető kérdéseket megvitassuk, azokra 
nézve tisztában legyünk, kívánalmainkat a legkisebbig for-
mulázzuk. 

*) Stolfcerg Gesehichte d. Rel. J, Ch. 1. Bd. 5.B eil. 

E czélból, tekintessem bár tul- vagy illeberalisnak, 
megkísértem kifejezni óhajomat, melylyel a lelkészi java-
dalmak congruájának felemelését sürgetem. Mielőtt azonban 
az általam megállapitandónak vélt összeget meghatároznám, 
a módot, mely szerint az alkalmaztassák, említem fel. 

A congrua megállapítása legnagyobb körültekintést, 
gondosságot, helyi ismeretet s lelkismeretességet igényel, 
miután általa az egyháziak helyzetének előmozditása és 
jobblétének eszközlése czéloztatik, nem is egy pár rövid 
évre, hanem legalább egy félszázadra. A javadalmak évi 
jövedelmeinek összeírása tehát egy oly bizottmányra ruház-
tassák, mely jó s a kath. ügyért buzgó világiak s papokból 
alakíttatott, kik a vidéket, hol a szóbanforgó plebania van, 
teljesen ismerik. Tudják a föld minőségét s erejét, az égha j-
lat és helyi szokások befolyását a gazdaság kezelésére, is-
merik a viszonyokat, a kereskedelmi összeköttetést mérle-
gelni tudják, szóval mindazt, mi egy javadalom haszonve-
hetőségét emeli vagy csökkenti ; sőt tekintetbe vehetik kí-
nálkozó élményeiket is, melyek azt előnyösebb, vagy legalább 
kedvesebbé teszik a javadalmazottra nézve ; ugy szinte nem 
felejtik ki a számításból a vele kapcsolatban levő s habár 
nem kötelezett, de erkölcsileg majd elválaszthatlan terheket. 

Az egyes jövedelmi ágak pénzértékre vonásában, a 
jövedelmek felszámításában másutt is használtatni szokott 
s irányadó közép szám vagyis a kamarai számitás veendő 
alkalmazásba. Ez legyen a kulcs, mely szerint a javadalmi 
illeték meghatároztatik. Nem ugyanazon közép számok és 
árak vétessenek irányadókul, melyek a régibb visitákban 
följegyezvék, hanem egy a mostani időköz s viszonyokhoz 
illő közép szám. Például fogadtassák el az, melyet a kor-
mány mostani átlagos számadásaiban zsinórmértékül tart ; 
de ennek mellőzését szerencsétlenségnek tartanám; mert — 
mint tudjuk — nálunk a javadalmak legtöbbnyire ingatlan 
birtokból és szolgálmányból (praestatio) állanak, melyeknek 
értéke a tapasztalás szerint annyira ingadozik, hogy a ja-
vadalmasoknak a legvalószínűbb esélyek ellenében egyedül 
csak a kamarai számitás nyújthat óvszert s biztos nyu-
galmat. 

Minők legyenek a kamarai számadás határozott kité-
telei, az egész országra átlag meghatározni káros, méltány-
talan, hogy ne mondjam igazságtalan lenne sokakra. A vidék, 
terményei, ezek neme és mennyisége, helyi értéke dönthet 
itt. Egyik helyen a fa mint drága áruczikk jelenik meg a 
visitában, mig másutt alig érdemel számbavételt, s igy van 
a többi szükséglettel is. Irányadóul szolgálhatnának ebben 
az osztrák kormány által 1857-ik évben országszerte foga-
natosított iskolai bevallások, melyekben a jövedelmi ágak 
pénzértéke pontosan feljeleltetett s tétetett ki. 

Elfogadhatókul mondám az iskolai bevallások tételeit, 
minek igazolásaul egy ily vallomásból idézek : egy hold föld, 
melyet a nép munkál, jövedelme 4 frt p. egy hold rét 4y2 

frt, a néptől szolgáltatott párbér gabonából a buza 1 frt 50, 
a rozs 50 kr. p. p.-ben állapíttatott meg. 

típen ezen árak megállapítása vezet minket, s nyújtja 
a kulcsot a lelkészi javadalmak évi congruájának meghatá-
rozására. Az arány, mely az 1862. összeírásban felvett s 
fennebb említett számok közt létezik, álljon az akkor meg 



állapitott s most megállapítandó congrua közt, mely is 900 
frtra rúgna o. é. 

E congrua, hogy nem elégíti ki azokat, kik a kész-
pénzfizetést előnyösbnek tartván, azt óhajtják, jól tudom. 
De meg jegyezve azt, hogy ez mint kézpénzfizetés kelendő 
értékben is elfogadható s csak vérmes reményű pap tarthat 
nagyobb összegű congruára igényt, mely mindig a jövede-
lem legalsóbb fokát jelölheti csakis jelöli is, — a congrua 
meghatározásánál csak az adott viszonyok veendők számba. 
Legkevesbbé is remélhető vagy inkább várható, hogy a 
kath. autonomia készpénzfizetést indítványozzon, mely által 
mig egyrészről tetemes kiadásokkal terheltetvén, az egyes 
részletek a szükségnél kevesebb jövedelmet nyújthatnak, 
másrészt a tulajdonképeni haszonnal egy más idegent bol-
dogitna, nem az egyház szolgáit, kiknek sorsát enyhítni s 
jobblétüket eszközölni van hivatva. 

Figyelmeztetjük paptársainkat,hogy a készpénz-fizetés 
ideája bármily kedvezőnek tessék, a tapasztalás szerint egy 
falusi előkelőre a legnagyobb szerencsétlenség. Városon, hol 
a piacz minden szükségelhetőt a kellő pillanatban nyújt, 
elfogadható ez alap, de falun készpénzből élni chimaericus 
gondolat. Élőpéldáink e tekintetben a falura vagy ehhez ha-
sonló mezővárosocskákra kárhoztatott, készpénzfizetéssel 
biró állam-hivatalnokok, kik a viszonyoktól kényszerítve, 
a mennyire remélhető állandóságuk engedi, falusi gazdasá-
got kezdenek űzni, hogy mégis könnyebben födözlie3sék 
napi szükségleteiket, vagy pedig tengernyi folyamodásaik-
kal a végnyomor elől városba menekülni igyekszenek. 

Szalai Kálmán. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére az 

esztergomi székesegyházi főkáptalannál D u r g u t li József fölszentelt 
püspök- s örkanonoknak az olvasó kanonokságra, — M a j s c h Jakab 
székesegyházi föesperesnek az örkanonokságra, — S c h i r g 1 Ándrás 
komáromi fó'esperesnek a székesegyházi fó'esperességre és a sz. Györgyről 
nevezett esztergomi zöldmezei prépostságra, — gr. F o r g á c h Ág. czim-
zetes püspök, a sz. Tamásról nevezett esztergomhegyi prépostnak a szent 
Istvánról nevezett esztergomvári prépostságra — S z á j b é l y Henrik 
czimzetes püspök s nógrádi föesperesnek a sz. Tamásról nevezett eszter-
gomhegyi prépostságra, — é s S z u p p á n Zsigmond legidősb mesterka-
nonoknak a komáromi fó'esperességre Ieettd-ő'fokozatos előléptetését jóvá-
hagyván,az ezáltal megüresedett első mesterkanonokságra S u j á n s z k y 
Antal pest-józsefvárosi plébánost s alesperest, és a második mesterkano-
nokságra E e n ; e k József érsekújvári plebanust s alesperest ; — továb-
bá J u r i g a János bur-szentgyörgyi plébános alesperest, — O l h a u s e r 
Mihály gereneséri plebanus-alesperest — N o v a k o v i c s Jánost a pesti 
központi papnövelde aligazgatóját, — A s c h n e r Tivadart a nagyszom-
bati fögymnasium igazgatóját — és G 1 á c z Pál felső-ludányi plébánost 
s alesperest, ugyancsak az esztergomi fökáptalanban tiszteletbeli kano-
nokokká nevezem ki ; — végre a szent Benedekről nevezett esztergom-
melléki czimzetes apátságot M a j e r István esztergomi kanonoknak és a 
szent-Mórról nevezett bóthi czimzetes apátságot M e s z l é n y i Gyula 
révkomáromi plébánosnak adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1869. évi juniushó 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. 

PARIS . Az egyetemes zsinat közelgése, írja a Monde, 
mindinkább fokozza az egyház ellenei bosszankodását,mig az 

összes katholikusok, kevesek kivétélvel örömtől áradoznak 
e nagy esemény fölött és buzgó imákat intéznek annak sze-
rencsés kimeneteleért ; a sokfelekezetü protestánsok, szabad-
gondolkozók, rationalisták stb. pedig végső erőfeszítést tesz-
nek és az illető kormányokra minden befolyásukat érvényesi-
tik, hogy a zsinat létrejötte meghiúsuljon vagy legalább hatá-
rozatai eredménytelenek legyenek. Régente egyetemes zsi-
nat kihirdetését mindnyájan párt- és nézetkülönbség nélkül 
osztatlan örömmel üdvözlendették volna mint a legészsze-
rübb s leghatékonyabb eszközt arra, hogy a függő kérdések 
megoldassanak s a nehézségek kiegyenlítessenek. Tudjuk, 
hogy a pápai tekintély ellenei mindenkor zsinatra szerettek 
hivatkozni. Ma már máskint áll a dolog. Az ellenek ma fél-
nek a zsinattól ; mert tudják, hogy tanaikat ezen magasztos 
gyülekezet is, mely előtt az összes kath. világ tisztelettel 
meghajoland, sújtani fogja. 

A katholikusok, kiket e kérdések egyedül érdekelnek, 
nem sürgették a zsinatot ; mert az egyház fejének hit- és 
erkölcsdolgokbani legfelsőbb Ítéletében megnyugvásukat 
találák ; de hálával fogadják azt, mint ha nem is szükséges 
legalább igen hasznos és korszerű rendszabályt arra nézve, 
hogy a modern tévelyek leálczáztassanak s az igaz örök el-
vek, melyek olyannyira meg vannak tagadva és elferdítve, 
ujolag kihirdettessenek. Tudják ők, hogy az egyháznak 
megígért Szentlélek maradandóan vele van, s hit-, erkölcs- és 
életszabályi határozatainak csalhatatlanságot biztosit. Ne 
féljenek tehát, hanem reménykedjenek inkább e zsinaton, 
mely a valamennyi eddig tartottak közöl a legszorosb érte-
lemben egyetemes leend, minthogy benne az összes népek s 
összes nyelvek képviselve lesznek. 

Mi is lehetne egyéb tévelyeik kárhoztásának félelmén 
kivül, mi az egyház elleneit annyira felzuditja a zsinat el-
len ? Az ő szemökben az egyház távol attól, hogy tanaiban 
csalhatlan lenne, inkább egy oly intézmény, mely már meg-
vénhedt s melynek közel halálát hirdetik. Zsinatjai nem 
többek, mint akármely napi congressus, mely azzal foglal-
kozik, hogy uj alakba öntse azt, a mit már régen elvégez-
tek. Ehhez képest inkább közönyösöknek kellene lenniök 
mindaz iránt, a mi az egyházban történnék. Mindamellett 
nem igy viselik magokat. Minden szinezetü liberális lapjaink 
vállvetve kongatják a vészharangot ; a kabinetek nyugta-
lankodnak ; a protestánsok megújítják protestátioikat. 

Éjszak-Amerikában, hol a vallás nem tárgya a törvé-
nyeknek és hol az emberi ész bármely szörnyszülöttei sza-
badon érvényesíthetik magokat és akadály nélkül terjesz-
tethetnek, azt hinné az ember, miszerint a liberális sajtó 
nem törődik a conciliummal s inkább oly dolgokkal foglal-
kozik, melyek a napilapok nemkatholikus olvasóit jobban 
érdekelhetik. 

Mégis az amerikai sajtó csak ugy bibelődik a zsinat-
tal, mikint maguk a rosz párisi lapok. Nem is azon lapok-
ról szólunk, melyeknek szerkesztői még megtartották a régi 
puritan felekezetességet s a katholicismusnak bevallott elle-
nei; hanem csupán azon nagy politikai lapokra reflectálunk, 
melyek különben a kath. vallási kérdéseket illetőleg elég 
ildomosán szoktak viselkedni. Ha ezek levelezőik tudósítá-
sai nyomán, milyeneket az egész világ nagyobb városaiban 
nagy költséggel tartanak, élénken foglalkoznak az öreg vi-
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lágrész nehézségeivel a béke és háború kérdéseivel : e te-
kintetben teljesen jogukban vannak s mi is hasonlólag cse-
lekszünk az ö ügyeiket illetőleg. De mi közük van a pápá-
hoz, Romához, a hol még csak egyszerű consuláris ügynököt 
sem tartanak, és a conciliumhoz, melynek különben annyi 
fontosságot sem tulajdonítanak, mint saját congressu-
suknak ? 

E nagy lapok, melyek tul az Óceánon csak még inkább 
alkotják és izgatják a közvéleményt semmint nálunk : igen 
nyugtalankodnak a jövő zsinat határozatai fölött és folyto-
nos aggodalom közt kérdik és gyanitgatják mi ujat fog az 
hozni ? Minap a new-yorki „Times" ekkép irt : 

„Kétségtelen, hogy kivéve néhány Romában lakó kath. 
főpapot, senki sem mondhatja meg bizonyosan, mit végezend 
a jövő decemberben egybeülendő egyetemes zsinat. Atalán 
azonban azt tartják, hogy a Syllabusnak anépfönség, sajtó 
és cultusszabadság s az egyháznak az államtóli elválaszta-
tásánakanathemáiformaszerüleg elfogadtatva megujittatnak 
s kimondatnak. Valljon a közöttünk élő katholikusok is 
tartozandnak-e elfogadni e tanokat s kötelesek lesznek-e 
azokat a gyakorlatba átvinni ?" 

Csaknem szóról szóra igy nyilatkozik a Herald is maj. 
5-én Europa számára kiadott számában. E lap, mely rop-
pantul el van terjedve és melynek előfizetői sokaságával 
még a Siecle is csak távolról sem mérkőzhetik, néhány nap-
pal ezelőtt még kétséget fejezvén ki a zsinat megtarthatása 
fölött: ma már megengedi, hogy az megfog tartatni, s hogy 
ha nagy nehézségek mutatkoznának, ugv mikint a trienti 
zsinat el fogja magát napolni. De — úgymond — azok, kik 
nem rokonszenveznek a pápasággal, kérdik : Mit akar e 
zsinat ? mily kérdések fölött fog vitatkozni ? E pontra nézve 
a pápai bulla oly határozatlanul nyilatkozik, hogy nem 
csodálhatni, miszerint számos jó katholikus sőt az egész vi-
lág nagyen óhajtana egy kis felvilágositást. Különben is, 
folytatja, mi üdvöst várjunk e zsinattól? A világ-ügyek 
jelenleg meglehetősen jól állanak. Mire tehát oly dolgokat 
vonszolni elő, melyeknek sikere kétséges, sőt melyek veszélyt 
is hozhatnak ? 

A yankee szerkesztő azt tartja, hogy a zsinat a pápa 
csalhatatlanságával, a szeplőtlen fogantatása kihirdetésével, 
az olaszországi dolgokkal és az egyháznak az államhozi 
viszonyával foglalkozandik ; s azt kérdi az Egyesült-állam 
katliolikusaitól : hajlandók-e a Syllabust hitczikkelykép el-
fogadni,s mikint vélik annak anathemáit az Egyesült-államok 
alkotmányával, melyre esküsznek, összeegyeztethetőnek ? 
és találgatásait ezen fenyegetéssel fejezi be : „Egy legalább 
bizonyosnak látszik, az t. i., hogy ha már Romának nem 
kell a mostani civilizátio, legalább a civilizátionak kell Ro-
ma. Egy kissé több gőzgép s egy kis villanysodrony érintés 
nem árthat sz. Péter székének (à la chaire)." 

A jó Herald, mely csodálatos elterjedését leginkább 
elvtelenségének köszöni, s mely már egyszer a kelet civili-
zálására is a gőzgépeket és villanyt ajánlotta mint oly esz-
közöket, melyek által annak polgárosítása sokkal hamarabb 
fog sikerülni, mint a missionáriusok által, ez egyszer megint 
igen naiv és impertinens is egyúttal. Egyébiránt be kell val-
lanunk, hogy a new-yorki lapok rendesen mégis sokkal 

mérsékeltebbek és műveltebb hangon beszélnek a párisiak-
nái. A mi Romának yankee-módrai civilizálását illeti : erre 
nézve bizvást oda utalhatjuk őket, hogy csak söpörjenek a 
maguk ajtaja előtt. Roma eléggé látja az efféle civilizátio 
gyümölcseit saját határain és sehogy sem kívánkozik el-
amerikaisodni. Medice cura te ipsum ! 

Mindkettőnek a kath. amerikai lapokkal azt feleljük, 
hogy aggodalmaik ugyan nem rosz akaratból keletkeznek : 
de hagyjanak fel a concilium teendőinek oly kora gyanitga-
tásaival. Arról biztosithatjuk őket, hogy a zsinat a hit- er-
kölcs- és általános fegyolmi dolgokban nem fog változtatni. 
S e tekintetben kivált Amerika, ne tartson semmitől. A 
Syllabus, a liberális és protestáns sajtó ezen kedves veszsző-
paripája, nem az ő számokra, hanem Europa kath. nemze-
tei számára készült. A cultus- és sajtószabadság s az egy-
háznak az államtóli elvásztása elleni anathemák örök érvé-
nyű alapokon nyugszanak s elvileg mindenkor fen fognak 
tartatni. Csakhogy nem kell feledni, hogy a pápa benne a 
püspökökhöz szól, kiknek kötelessége azokat kihirdetni s 
megmagyarázni ; s hogy Amerikát illetőleg eszeágában sincs 
annak alkotmányát változtatni. Az egyház nem a dolgok 
külsősége után itél, s minden kormányformával meg él, 
csak az igazság- és morálnak elvei tiszteletben tartassanak. 

Az egyesült-államokban, daczára egynémely hátrá-
nyoknak, a katholicismus helyzete ez idöszerint egyike a 
legkedvezőbbeknek. Az egyház ott valóban élvezi a szabad-
ságot, s csak azon óhajtása van még, hogy a többi feleke-
zetekkel mindenben egyenlősittessék és a közjog oltalma alá 
helyeztessék. A katholikusok őszintén esküdtek meg a con-
stitutiora és senki sem fogja őket esküjök megszegésére 
izgatni. Szűnjenek meg tehát az amerikai lapok is, melyek-
nek irányukbani mérsékeltségét és ildomosságát nem egy-
szer dicsérettel emiitettük fel, — izgatni a közvéleményt a 
zsinat ellen és tegyenek le aggodalmaikról. Ez a katholiku-
sok ügye nem pedig az övék. A katholicismus ócsárlásának 
és gyalázatos rágalmazásának kenyerét hagyják az istente-
len liberalismusnak és rationalismusnak. Eleget élnek ezek 
vele. A szabad Amerika bizza reánk ügyeink szabad elin-
tézhetését; ebből nagy haszna lesz még anyagi tekintetben 
is, a melyet oly igen nagyra tart. 

BERLIN. A „Kreuzztg" nemrég oly módon nyilat-
kozott, mely azt látszik elárulni, hogy a badeni kormány 
a freiburgi érseki szék betöltése kérdésébon a porosz kor-
mányra támaszkodik. 

„A lapok híresztelik, úgymond, miszerint a freiburgi 
káptalan el volna határozva az érsekválasztást foganatba 
venni nem ügyelve a kifogásokra, melyeket a kormány a 
candidátio ellen tesz. A káptalan egyszerűen autorizálná 
magát e tényre, még pedig mint hozzáadják, egy Romából 
érkezett rendelet alapján. Az előbbit mi valószínűtlennek 
tartjuk, az utóbbit pedig egészen alaptalannak. E kérdés 
ilymódoni eldöntése nem kevesbbé érdekelné Poroszországot 
mint Badent, miután Hohenzollern herczegség s a rajnai 
tartományokban levő limburgi és fuldai suffragan püspök-
ségek is a freiburgi érsek alá tartoznak. Vizsgáljuk meg 
egy kissé e dolgot. 

Vicari Armin érsek halála után a freiburgi káptalan 
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egy candidátiot terjesztett a badeni kormányhoz, mely 
csak egyetlen oly egyént mutatott fel, ki a kormány előtt 
„persona non ingrata" ; s ennek következtében a kormány 
kivánta, hogy uj kijelölés történjék, illetőleg, hogy az más 
egyének megnevezése által kiegészittessék. A káptalan ezt 
mindekkorig tenni vonakodott. Már a kormány kívánal-
mának eme megtagadása magában is elég komoly termé-
szetű dolog. Azt pedig épen nem hihetjük, hogy a káptalan 
az 1867. april 11. „Ad Dominici gregis concordiam" bullá-
val szemben, mely a rajnai tartományok viszonyait is ren-
dezi, egy „persona ingratának" megválasztására komolyan 
gondolni merészeljen. Ily tett törvénytelen lenne s bizo-
nyosan nem nyerné meg a szentszék helyeslését. 

Az idézett bullában az mondatik, hogy az érsek el-
holta után egy hónappal a káptalan tartozik az ország 
fejedelmének előterjeszteni azon férfiak névsorát, kiket a 
megürült érseki székre méltóknak tart. De, hogyha a ki-
jelöltek egyik vagy másika „persona minus grata" találna 
lenni a fejedelem előtt : a káptalan annak nevét tartozik a 
sorozatból kitörölni s azt akkint egészíteni ki újra, hogy a 
kijelöltek száma meglegyen ; kik közül azután a kormány 
választand. 

Ezen bullán kivül még egy 1827. máj. 28. kelt pápai 
breve is létezik (Re Sacra), mely megegyezőleg a porosz 
káptalanokhoz intézett „Quod de Fidelium" brevével ezt 
mondja „kötelességtekben álland oly egyéneket jelelni ki, 
kiknek feddhetlen jellemét és bölcseségét jól ismeritek s 
kik a fejedelem előtt nem „minus grata personák". E breve 
az illető kormányok kérelmére adatott ki. — Magától ér-
tetik, hogy a szentszék nem adhat most a freiburgi káp-
talannak oly utasitást, mely e brevékkel homlokegyenest 
ellenkeznék. Nem kevésbbé bizonyos az is, hogy a káptalan-
nak szinte nem állhat, jogában a választást önkényüleg s a 
fejedelem jogának tekintetbevétele nélkül foganatba venni. 
Ily választás Romában helyben nem hagyatnék. A káptalan 
tehát okosan fog cselekedni, lia kiegésziti a candidáltalc 
névsorozatát s igy a kormánynak a választást lehetővé 
teszi. 

Azt hisszük, igy végzi, hogy a kath. egyháznak ez 
időszerint sokkal fontosb teendői vannak, semhogy a világi 
hatalmakkal az őket megillető jogokat illetőleg ujjat húz-
zon. A freiburgi káptalannak nem kell felednie, hogy Ba-
jorországban a király, Ausztriában pedig a császár nevezi 
ki a püspököket." 

IRODALOM. 
„Histoire de 1' Eglise." Par M o e h l e r , publiée par le p. 

Gams, traduite par abbé P. Bélét. 

(Folytatás.) 

A mü ily előnyeihez járul a nézpont magassága és az 
észrevételek újdonsága. Elég a műből csak némely esemé-
nyeket szemle alá venni, minők : az üldözések, Mahomet, 
VII. Gergely, a reformatio, a franczia forradalom, hogy 
mérlegelni tudjuk a nézpontot, melyből ő ezen eseményeket 
tekinti, tárgyalja. 

Az üldözéseket tekintve, ha azok okaira figyelünk, 

kikerülhetlenek, ha eredményeikre, hasznosak voltak. Az 
üldözéseket némely esetleges körülményeknek tulajdonítani, 
például a szükségnek, mely a császárt kényszerité gyűlöle-
tes beszámításnak elkerülésére, vagy a tunyasági vádnak, 
mely a keresztényekre nehezedett az által, hogy a bálvány-
imádás minden árnyékát elkerülendők visszavonultak a 
nyilvános hivataloktól, vagy az istenektől való félelemnek : 
ez annyit tesz, mint az okot összezavarni az alkalommal. 
Az üldözések igazi oka azon radicalis ellentét volt, mely az 
életszentség és az erkölcsök romlottsága közt létezett. A 
christianismus és a világ az volt, a mi most ; az üldözésnek 
előbb vagy utóbb ki kellett törnie. Az üldözésekből szárma-
zott haszon reális volt, mert bebizonyult, hogy a keresz-
ténység, mely keletkezte óta meg volt bélyegezve és pro-
scribálva, képes sajátszerű keresztény erényeket teremteni, 
hogy az egyház saját lényegéből táplálkozva önmagának 
tud életet adni, és hogy Istennek országa e földön megtar-
totta autonómiáját. 

Minő helyet foglalt el a mahomedanismus a világban 
s minő volt gondviselésszerű szerepe ? Moehler azt ugy te-
kinti, mint előkészítést a christianismusra. Ez oly vélemény, 
melyek ellen a legvilágosabb tények látszanak harczolni ; 
de erre nézve is elmondhatjuk: ha nagy tények szólnak 
ellene, fontos okok harczolnak mellette. És valóban az ak-
kori népek közt többen voltak oly igen alásülyedettek, 
hogy azokat csak erőszakkal lehetett a monotheismusra 
kényszeríteni ; mert valamint az emberek közt vágynák 
egyének, kik nem indíthatók észlelésre, szellemi tevékeny-
ségre máskép mint a földi bajok tövisszurásai által : ép ugy 
vannak a népek közt is, melyeknek, hogy fölemelkedjenek, 
vesszőcsapásokra van szükségük. Erőszakhoz pedig és 
vesszőhöz az egyház nem nyul, hanem ezek előszeretettel 
használt eszközei voltak a mahomedanismusnak. 

Más részről pedig ezen népek mahomedánokká levén 
a koránt csakhamar föl kelle cserélniök az evangeliummal. 
A nyílt ellenmondások, melyeket a keresztény tanítók 
előttük fölfedeztek és fölvilágosítottak, nem engedék őket 
sokáig az islam sátoraiban üldögélni, innen pedig kiszaba-
dulván, mivel már ismeretes volt előttük sok dogmánk a 
próféta tanai közt vegyitve, sokkal biztosabban, egyene-
sebben léptek az egyházba mint bárhol másutt. Ha a mult 
meghazudtolni látszik is ily okoskodást ; de annyit bizonyít 
is, hogy Isten a nemzeteket az igazság és jó elfogadásában 
is saját szabadságukra hagyja ; az ő ellenállásuk vagy 
ellenszenvök semmit sem bizonyít Isten bölcseségének ter-
vezetei ellenében. 

A 11-ik században VII. Gergelylyel találkozunk. 
Önmaga tett-e ezen pápa az általa véghezvitt müvet mint 
szükségest vállaira és valljon Iiildebrand volt-e szükséges 
ily mü kivitelére ? A szerző mindkét kérdésre igennel felel, 
és a fejtegetés, melyben e két kérdést tárgyalja, a történe-
lem legmagasb philosophiájához tartozik. Bemutatja előbb 
az egyházat érezhetőbb, úgyszólván anyagibb alakjában, 
mely részint abból származott, hogy a barbár népek közt 
szerényebb alakban alig tarthatta volna meg befolyását, 
részint mivel ezen barbárok magok meg levén szokva feje-
delmeikben a pápát b'.tni, most az uj pápát is fejedelmi 
pompában kívánták szemlélni, s azért ily fénynyel vették is 
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körül. Ezen egyház két századdal később pirulni volt kény-
telen szolgáinak kicsapongása, sirni az elhatalmasodott 
simonia miatt. Lehet-e valamely viszonyt fölfedezni ezen 
rendetlenségek és a hierarchia külső helyzetének ezen vál-
tozása közt ? Szükséges viszonyt semmikép ! Tegyük föl, 
hogy a kincsek és czimek, melyeknek az egyház birtokában 
van, nem az államtól származnak, tegyük hozzá a közvéle-
ményt, mely becstelenséggel bélyegzi meg és bitelvesztéssel 
súj t ja a méltatlan papnak szolgálatját ; e két esetben sem a 
czimek sem a kincsek nem vonhatják magok után a fegye-
lem és erkölcsök hanyatlását, egyrészről azért nem, mert a 
független püspökök annak elejét vennék, másrészről pedig, 
minthogy az inkább követelő mint hivő sokaság ellene sze-
gülne. 1—k. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
rr 

— O szentsége szeretetteljes levelet intézett a főmlgu 
herczegprimáshoz, melyben köszönetét fejezi ki mind a hó-
dolati iratért, mind az értékes mellkeresztért és kegyadomá-
nyokért, meíyek aranymiséje alkalmából neki hazánk ka-
tholikusainak részéről fölajánltattak. 

— A nagyváradi 1. sz. káptalan a testvéri szeretet 
őszinte fájdalmával jelenti ft. B a y e r György kanonok 
kartársának hosszas és példás ker. béketűréssel viselt beteg-
sége következtében, a szentségek épületes fölvétele után f. 
hó 20-án reggeli 7 órakor, életének 65-ik évében, szerves 
szívbajból keletkezett csendes kimultát. Emléke legyen ál-
dásban; az örök világosság fényeskedjék neki ! 

— Egy sweizi lap levelet tartalmaz Hohenlohe bajor 
miniszterhez, ki, mint tudva van, a concilium iránti eljá-
rásra nézve körlevelet bocsátott a kath. kormányokhoz. Ez 
által, mondja a levél, ő excája elárulta, hogy ő a pápától és 
püspököktől fél ; ilyesmit pedig nem volna szabad a diplo-
matának elárulni, mert ez által megmutatja, hogy ő vagy 
nem nagy államférfiú, vagy nem nagy államnak a férfia. O 
ezenfölül szabadelvű is; aszabadelvüséggelpedig semmikép 
sem fér össze, hogy az magát a nép és a pápa lelkismerete 
közé vesse ; a divatos, szabadelvű államnak ép oly kevés 
köze van e conciliumhoz Romában mint a protestánsok vagy 
zsidók gyülésezéseihez. 

— A müncheni „Pastoralblatt" a kath. sajtó modorára 
nézve a következő irányt a jánl ja : Igen óhajtandó, hogy a 
kath. lapok az előadás a lakjára és a küzdés modorára nézve 
sokkal magasabban álljanak a romboló napisajtó színvona-
lánál ; az isteni és emberiség jogainak, az igazi szabadságnak 
védőihez az ügyhez méltó noblesse illik, melyet még azok 
iránt is meg kell tartani , kiknek részéről azt hasztalanul 
vár juk . . . A romboló sajtónál a durva szenvedélyesség mit-

sein árt, mert a fölforgató gondolkozásmódnak sajátsága 
minden eszközt helyesnek tartani ; máskép van ez a kath. 
sajtónál, mely, ha otrombaságokra vetemedik, saját elvba-
rátai előtt is compromittálja magát. 

— Manning érsek e napokban avatta föl az irgalmas-
nénikék kolostorát a londoni queen-streetben. 

— Würtenbergből egy separatista község lelkészéve 
együtt a mult évben Palaestinába költözött. Hoffmann lel-
kész most Jaffából levelet intézett honfitársaihoz, melyben 
óvja őket az odavaló vándorlástól, minthogy ezen ország, 
mondja, minden emberi tervezetet meghiúsít és rendesen 
minden vállalat sikertelen. 

— A németországi kath. egyletek elnöke, Löwenstein 
herczeg visszatérvén Romából Martin friedbergi hitszónok-
hoz a következő levelet intézte : „Örömmel értesítem, hogy 
Romában létemkor nem mulasztottam el ő szentségét arra 
figyelmeztetni, miszerint ön volt az, ki a bambergi kath. 
gyűlésen hódolati föliratot és szeretetadományok gyűjtését 
indítványozta ; szintúgy értesítettem a sz. atyát, mennyire 
igyekezett ön ugyanezen czéiból más országokban is működ-
ni. A sz. atya örömmel eltelve buzgalmának némi jutalmául 
ezen emlékpénzt küldi önnek, melyhez ő szentségének arcz-
képét is mellékelem." Az emlékpénz ezüst, duplatallér nagy-
ságú ; az egyik lapon a pápa arczképe, a másikon Krisztus 
a kisdedek közt, mi a sz. atj ának áldozári tevékenységére 
vonatkozik a Tata Giovanni-féle árvaházban. A photo-
graphia 2 láb hosszú, 1% láb széles, valódi műremek. 

— Föltűnő lehet, hogy Bajorországban oly sok pap 
választatott meg képviselőnek ; a haladók ennek megfejtése 
végett kétségkívül azon vádhoz folyamodnak, hogy a pap-
ság fölhasználta a szó- és gyontatószéket agitatiora. E jele-
netnek azonban egyedül az álliberalisok az okai. Ok 
minden alkalommal igen éreztették, hogy törekvésök a val-
lás és papság ellen van intézve ; Bajorországban egy idő 
óta a clerus ugy gyötörtetett mint sehol Oroszországon 
kivül ; még a templomokban is kémek állittattak föl, 
mintha minden pap szintannyi gonosztevő volna ; ez a népet 
elkeserítette, és íme mint boszulta meg magát ! 

— (B e k ül d e t e 11.) Eladandó könyvek. Van sze-
rencsénk tiszt, növendékpap-társaink figyelmét, a szives 
pártoltatás reményében, fölhívni társulatunk által franczia 
eredetiből magyarított s ugyanott még folyvást kapható és 
megrendelhető „Kispap sziinórái" és „Hitélet sziinórái" 
czimü müveket. Bátorkodunk különösen a főt. papnöveldei 
lelkiigazgató s gymnasiális igazgató urak becses figyelmébe 
ajánlani e müveket, melyeknek elseje 69 elmélkedést külö-
nös tekintettel a papnövendékekre, foglal magában ; máso-
dika ugyanez elmélkedéseket világi ifjak lelki igényeihez 
alkalmazottan tartalmazza — s a gondjaik alatt álló nö-
vendékeknek igen ajánlhatók. Mind a két műből egy-egy 
példány leszállított áron 40 kr. ; A megrendeléseket ^társu-
latunkba kérjük beküldeni. 

A nagyváradi növ. papság Borr. sz. Károly társulata. 

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

jolni kötelességünk, a „Rd'gi0" szerkesztését folytatjuk; miről t. olvasóközönségünket azon bizalomteljes 
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 POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiaez 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 (Ma-
gyarutcza 34.sz.) sKocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor. 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, junius 30-án. 51. I. Félév. 1869. 

T A R T A L O M : Sola Salvifica — Alapszabály-terve-
zet a kath. nagygyűlés szervezésére. — Egyházi tudósítá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

Sola Salvifica. 
(Vége.) 

íme a benfoglalt hit nyilatkozata, melynek pro-
cessusáról álljanak itt megszivlelésül következő né-
zeteink : a szivünkbe vésett erkölcsi törvény szava. 
Mivel a mi üdvözitő Istenünk azt akarja, hogy min-
den ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jus-
son, azért is mindent'megtett avégre, hogy az ember 
abban, mi az üdvre szükséges, ne szűkölködjék, ha 
az utána kívánkozik, sőt az üdv elvesztése mindig ' D 
az ő vétke, hisz előtte van mindig mint volt a kinyi-
latkoztatás három forrása, benne, kiviile és előtte 
t. i. a lelkiismeret, természet és történet utján ; igen 
a megváltás drága kegyelméből a Krisztusbani hit 
egyedül boldogító ajándékából ki nem zárattak már 
a pogányok sem, nekik is megnyílt az üdv ajtaja, 
az égi kincsek tárháza, mert „a pogányoknak is 
adott Isten bűnbánatot az életre".*) Sz. Ágoston 
szerint ezen a keresztény hithozta üdvtől senki sem 
fosztatott meg, a ki méltó volt rá, s a kinél mégis 
hiányzott, nem volt méltó rá ; **) a zsidóknak a tör-
vény, a pogányoknak pedig a bölcselet volt Krisz-
tushoz vezérlő kalauzok s nevelőjök.***) Ez értelem-
ben mondja sz, Leo: „Isten kegyelme, mely által 
által minden szent üdvözült, Krisztus születése által 
csak öregbittetett, de nem kezdődött csupán benne, 
és a szeretet azon nagy titka más előképeiben is oly 
fontos vala, hogy azok, kik az Ígéretben hittek, nem 
nyertek kevesebbet azoknál, kik azt a világba való 
beléptekor elfogadták." f ) Erre czéloz Leibnitz e 
mély jelentőségű nyilatkozata is : „Oly nagy Isten 
szeretete, hogy még azok sem maradnak szükséges 
kegyelem nélkül, kikhez még nem jutott el az evan-
geliom ismerete, hacsak magok nem fosztják meg 

*) Apóst. 11, 18, 
**) Epist. 102 quaest 2, n. 12, 15. 
***) Clem. Alex. Strom. 1. 1, n. 5 et 20. 
f ) Serm. 20 in Nat. Dom. 

magokat ettől fonák akaratjok által. A látható világ 
vizsgálatától bátorítva s fölülről a kegyelem által 
erősítve, Istent, kit minden jó és szép alkotójának 
ismernek, mindenek fölött szerethetik. Ha leikök igy 
el van készitve, akkor Isten a halál óráján rájok 
árasztandja a hit világosságát. Isten Jézus Krisztus 
szükséges ismeretét közlendi avval, ki megtette azt, 
mi erejében állott, mert végtelen sok eszközzel és 
móddal bir, hogy igazságosságának épen ugy mint 
irgalmának eleget tegyen," *) Facienti quod in se 
est, Deus non denegat gratiam. Valamint az üdv 
útját mutató igazság tárgyilagos föltétel : ugy az 
igazság utáni vágy és törekedés, a jóakarat az üdv 
elnyerésének alanyi föltéte és pedig okvetlenül szük-
séges és elégséges oly értelemben, hogy a jóakarat 

^hiányában legyen bárki az igazság birtokában épen 
ugy nem üdvözülhet, mint a ki a jóakarat birtoká-
ban levén nem kárhozik, habár törekedése daczára 
az igazságot meg nem ismerhette is. 

Isteni törvény létezik, melynek erejénél fogva 
tartozik az ember Jézus üdvözitő hitét és egyházát 
követni ; de e tárgyban is mint minden positiv tör-
vényben a beszámitás szabályai alkalmazandók : 
„Non tibi deputatur ad culpam, quod invitus igno-
ras, sed quod negligis quaerere, quod ignoras. Non 
enim quod naturaliter nescit, et quod naturaliter 
non potest, hoc animae deputatur in reatum, sed 
quod scire non studuit." **) 

E mellett a világegyetem kiáltja: van Isten, a 
mindenek teremtője, kormányzója és Ítélője ! A vizs-
gáló józan ész ugyanis nemcsak két rendbeli világot, 
az anyagit és szellemit észlelheti a mindenségben, ha-
nem a kétrendbeli természet teremtményeinek Isten-
neli viszonyát is következtetheti íremcsak, hanem az 
azon viszonyok tökéletes ismeretére vezérlő fönsőbb 
segély, kinyilatkoztatás által közlendő igazságok elfo-
gadására is serkentve érzi magát. Tekintve ugyanis 
Istent mint teremtőt, az ész magára hagyatva a szel-
lemi világban mutatkozó erkölcsi rosz eredetét sem-

*) Op. Tom. V. 75. 
**) S. Aug. 1. III de lib. orb. cap. 19. 
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mikép sem magyarázhatja ; Istent mint világkor-
mányzót észlelve nem tudja, az erkölcsileg romlott 
ember mikép tehet szert szentségre, melyre épen 
ugy van teremtve mint igazságra, hacsak természet-
fölötti módon a bün eltörlésére szükséges eszközt 
nem nyer és segély nem nyujtatik neki nemcsak a 
magában tapasztalt roszrahajló természet legyőzé-
sére, hanem az erkölcsi tökéletesség kellő fokára 
való följuthatásra ; tekintve Istent mint igazságos 
birót s egyszersmind önmagára figyelve következ-
teti lelke halhatatlanságát, mert az erkölcsi törvény, 
melyet a lélek élete szabályaul ismer föl, végtelenre 
terjed, és e törvény erejénél fogva Istent mint igaz-
ságos birót tekinti, a ki a jelen élet után a most nem 
észlelt öszhangzatot az erényesség, szentség és bol-
dogság közt eszközlendi. 

A ki tehát akár az ó, akár az uj szövetségben 
élve az emiitett igazságokat természetfölötti isteni 
kegyelem segélyével, mely mindegyiknek adatik, a 
ki nem méltatlan rá, komolyan meggondolni nem 
mulasztja el, és az emberek közt levő erkölcsi álla-
potot megfontolja, abban lehetlen, hogy égő vágy ne 
támadjon oly eszköz megszerzésére, mely által a jelen 
érzett tökéletlen helyzetből szabadulva tökéletesebbre, 
hatolhasson ; s ily kivánságot táplálva magában már 
eleve is eléggé kész arra, hogy mindazon igazságokat 
higyje, melyeket az isteni irgalom az ohajtott üdv 
megszerzése eszközeül az embereknek kijelenteni 
méltóztatik. Ebben az isteni kinyilatkoztatás elismert 
szükségességében, s ennek érzetében feneklik az 
úgynevezett benfoglalt hit, melyben azon igazságok 
is közvetve elfogadtatnak, melyek azokban foglal 
tatnak, melyeket külön ismer, tud az ember és igy 
hódol értelmével s akaratjával. Ezt annyival inkább 
véljük állithatni, mert ámbár az isteni igazságokat 
teljes összefüggésökben csak a kereszténység birto-
kolja, és ismeretükre csakis a Jézus alapitotta igaz 
egyház által mutatott uton juthatni : de ezen igaz-
ságok a pogány hit romjain is keresztül vonulnak, s 
igy némi maradványai elemei ez igazságoknak a régi 
ámbár sokfélekép eltorzitott hagyomány nyomán 
fönmaradtak, ezen elemek a ki nem fejtett hit birto-
kában levő jóhiszemű lelkeknek hasznára lehetnek, 
hogy az igaz egyházzal egyesülve az örök üdv ré-
szesei lehessenek. 

Innét magyarázható a tévelynek nagy hatalma 
az emberiségre nézve, melyet nem önmagától, hanem 
az igazság maradványa által, mely benne van, gya-
korol ; mert az emberi lélek igazságra levén alkotva 
a tévely benne túlsúlyt soha sem nyerhetne az igaz-

ság fölött, hacsak a tévelyekben némi maradványai 
nem volnának az igazságnak, habár mint csöppek 
elmosódva mintegy s elveszve a tévtanok tengeré-
ben, minden tévtanból csengnek egyes habár gyenge 
hangjai is az igazságnak, ezek a lélekben viszhangra 
találnak, de velők a tévely is belopódzik a kedélybe ; 
ennek következése az is, miszerint az igaz egyházon 
kivül állók is oly erényeket tüntetnek föl néha éle-
tükben, hogy méltán fölkiálthatunk : Tu quum talis 
sis utinain noster esses! Adná Isten, hogy ily tulaj-
donaid mellett mieink egyike lennél ! 

Általában a nem önokozta tudatlanságot Isten 
az embernek nem rója föl, az igazságot pedig men-
nyiben azt megismerte és szerinte élt, érdemül szá-
mitja be neki, s azért ö is fog nyerni jutalmat ; tehát 
a hitetleneket, kik Krisztust önhibájok nélkül nem 
ismerik, nem kárhoztatjuk, nem tanítja az egyház 
sem, hogy azért, mert Krisztust nem ismerik, kár-
hoznak el, sőt a keresztség kegyelmét is lehetséges-
nek tartjuk, hogy reájok ömlik, mivel az Isten aka-
ratja megismerésére irányzott erős akarat pótolja 
a keresztséget, és ez a vágykeresztség. A Jézus ér-
demében való részesülés, a mi újra-születésünk, meg-
igazulásunk elkerülheti énül szükséges az üdvre, ez a 
Szentlélek bennünk munkáló erejénél fogva történik, 
ennek bennünk munkáló kegyelme külszerek által 
közöltetik velünk Jézus rendeletéből, tehát rendsze 
rint a keresztség által, a mely ajtó Jézus igaz egy-
házába, de épen mivel Isten rendkivül és minden 
külszer nélkül is munkálkodhatik bennünk, azért az 
egyház sem zárja ki a kegyelemben való részesül-
hetésből a hozzá külkapocs által önvétkök nélkül 
nem egyesülteket, mint a kik ámbár külsőleg nem 
tagjai, de mivel szivvel-lélekkel az igaz egyházban 
létezni kivánnak, s igy annak igaz tanait megismerni 
s az általa nyerhető üdvszereivel élni óhajtanak, s 
csak elhárithatlan akadály miatt nem léphetnek 
be, bensőleg, láthatlan kapocs által valódi tagjai, 
nekik a kegyelem rendkivül megadatik, mely által 
megigazulnak, s mint ilyenek jót cselekedve az örök 
üdvöt is elnyerhetik, 

Ime, ki állithatja, hogy a kath. egyház az üdv 
dolgában is szűkkeblű egyedül üdvözithetési tanánál 
fogva! nagylelküebb az, hogysem a sziv magában 
foglalhatná mindent boldogítani vágyó magasztos 
hivatását. 

A kath. egyházon kivül levő keresztények vagy 
olyanok, a kik az igazságot nem ismerik, — értjük 
a kath. egyház igazságát és üdvözitési kiváltságát a 
fetekezetek közt ; vagy tudják, de nem akarják. Ezen 
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a tudás vagyis ismeret, azután a nem-tudás és nem-
akarás közti különbségen alapszik az egyházban 
átalában ismert különzet az anyagi és alaki tévék 
közt; az anyagi azonnal alakivá válik, mihelyt a 
nem-akarás körébe megy át, midőn a Jézus alapi-
totta tekintélynek ellene szegül a tévelygő ; az 
anyagi nem gátolja, hogy az ember a kínálkozó 
igazsághoz teljes lélekkel ragaszkodjék, s a ki ezen 
mennyei világosság után kivánkozik, melynek sej-
tése ébreng benne, a kegyelem által az eretnekség 
következményeitől — habár abban született is — 
megőriztessék és örök életre juthasson. Mert az anya-
szentegyház tanitása szerint minden az üdvre szük-
séges kegyszer nemcsak testileg külsőleg, hanem ki-
vánatilag is fölvehető azáltal, ki üdvét és ennek 
valódi szereit szivből óhajtja és csak lehetlenség 
miatt nem részesül bennök valósággal külsőleg. 

De ehez okvetlenül szükséges, hogy a saját 
vétke nélkül tévelygő az igazi utat rögtön minden 
hanyagság nélkül keresse és válaszsza azt, melyet 
Isten kijelentett, hogy rajta, hozzá följussunk, mi 
helyt megismerendi. Azonban épen ezen akaratkész-
ség hiányzik, mihelyt az eretnekség az akaratot 
foglalja el. Az a merő anyagi téren volt tévelygés 
megszűnik, mihelyt vagy a hamis religio iránt, 
melyben valaki született, kétség támad, vagy az igaz 
kath. tanitás a tévelygő előtt tudva és hirdetve van. 
Jaj annak, ki a reá hatékony igazságot magától el-
utasítja lelkiismeretét elnémitva; védokok után né-
zeget, melyekkel magát ellene ótalmazza, és az igaz-
ság utáni titkos vágyót magában elfojtja, hogy bál-
ványának tömjénezhessen, mert igy tanit Üdvözí-
tőnk : „Sí non venissem et locutus fuissem eis, 
peccatum non haberent, nunc autem excusationem 
non habent de peccato suo." *) 

Azoknál tehát, kik minden reményűket a fölfe-
szitett Jézus Krisztusban helyezik, az igaz hit és 
egyházban való lét utáni vágy azt műveli, a mit a 
vágykeresztség munkál a meg nem keresztelteknél, 
azokat értjük, a kik a viznek fürdőjével az élet igéje 
által megtisztíttatván, megszenteltettek és megiga-
zultak a mi urunk Jézus Krisztus nevében és a mi 
Istenünk Lelke által; az ilyeneknél föltehető az 
őszinte vágy Jézus igaz, ős és egyedül üdvözitő 
egyházához csatoltatni, hacsak hanyagság nem tartja 
vissza Isten városától, mely hegyre van épitve; akik 
kiskoruktól fogva tévelyek- és előitéletekkel vannak 
telve, és nem is kétkednek abban, hogy igazság ut-
ján jarnak, nem tudják, hogy eretnekségben vagy 

*) Joan, 15, 22. 

szakadárságban vannak, vagy ha kétség támad is 
bennök, szivvel-lélekkel keresik az igazságot, az 
ilyeneket az egyház saját gyermekeinek tekinti; óh 
vajha ezt figyelembe vennék azok, a kik a keresz-
ténység közös atyja zsinatra vonatkozó iratát, melyet 
Jézus a főpásztor tévelygő juhaihoz is menesztett, 
holmi uralomvágynak vagy bárminek tulajdonítják ! 

Ismerjük az emberi gyengeségeket, tudjuk, mily 
ereje van a zsenge korban nyert nevelésnek vallás 
tekintetében, mily nehezen szakittatnak a megrög-
zött vélemények lelket fogva tartó lánczai, s mily 
kiszámított terv szerint készíttetnek a külön feleke-
zetek békói; tudjuk a rágalmakat, melyekkel egy-
házunk ellenei azt illetik, azon pajzán, ha nem is 
mindig gonosz gyermekekkint, kik, mivel a pokol 
bármely hatalmával is daczoló kaput be nem vehe-
tik, sárral dobálják azt. Tudjuk azt is, hogy az 
ellenszenv, melylyel édes anyánk az egyház a fele-
kezetek részéről találkozik sokszor, a mi gyengesé-
geink által is neveltetik — s ezek mindannyi aka-
dályok ajiibás meggyőződés változtatására ! De ezek 
mind csak visszaélések s van-e szent tárgy, melylyel 
soha vissza nem éltek volna az emberek? 

Egyesek hibái, tévedései az egész intézetnek és 
szellemének soha sem róhatók föl. Elég az, hogy a 
kath. egyháznak ugyanazon lényeges hit- és erkölcs-
tanai voltak és vannak, melyektől, ha a tudatlanság 
és romlottság korában egyesek eltértek, fölfogni 
képtelenek levén a nagy intézet magasztos szellemét 
és irányát, ismét mindig visszatérhetnek azokhoz, s 
maga az egyház, mihelyt ritkulnak az akadályok, 
visszavezeti tévedező gyermekeit az elhagyott esz-
mék- és elvekhez, a fölbontott rendhez, a megszag-
gatott fegyelemhez, azon elvek szerint, melyek ke-
beléből soha, soha ki nem halnak. 

Mindebből látható, miszerint nem a kath. egy-
ház kárhoztatja a másfelekezetüeket, hanem önvét-
kök itéli el azokat, kik saját hibájok miatt az Isten 
egy igaz üdvözitő i egyháza kebelén kivül vannak, 
miként Plato is állitja : sceleratos ac devios fieri non 
ob castissimam moruin legem a sana ratione dicta-
tam, sed quod tantis obstreperent praeceptis male-
feriati homines. A kath. egyház senkit sem kárhoz-
tat, hanem a kik megvetik és elfogadni nem akarják, 
magokat csalják meg és kárhoztatják. Non veritas, 
sed illius odium perimit. Veritas nescit odisse nisi 
errorem, ac diligit errantes, quia Charitas est. 

Sőt inkább minden jót kiván a kebelén kivül 
levőknek, leggyengédebb gondoskodással viseltetvén 
üdvök iránt ama szerető édes anyaként, kit Horac 
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mint tőle távozott fiát ismét kéréssel kebelére vissza-
édesgetőt igy rajzol: „Ut mater juvenem, quem no-
tus invido Flatu Carpathici transmaris aequora 
Cunctantem, spatio longius annuo Dulci distinet a 
domo, Votis omnibusque et precibus vocat Curvo 
nec faciem littore dimovet Sic sideriis icta fidelibus." 
Igen, imádkozik a gondos édes anya a kebelén kivül 
levőkért; csak a nagyhéti magasztos szertartásokra 
gondoljunk! ezek alatt nem egy isteni kegyelem 
ihlette szivérezte azt, mit bizonyos müveit protestáns 
kifejezett, midőn hallván az egyház kenetteljes imáit, 
melyeket nagypénteken Istenhez intéz a hitetlenek, 
eretnekek és szakadárok megtéritéseért, a lelkesült-
ség azon nemével, mely az isteni kegyelem nem épen 
ritka müvei közé tartozik, mintegy magánkivül föl-
kiáltott : „Date huic infantem vivum, haec est enim 
mater." *) Bita. 

Alapszabály-tervezet 

a k a t h o l i k u s n a g y g y ű l é s s z e r v e z é s é r e 
M a g y a r o r s z á g b a n . 

I. A németországi, svájci és belgiumi kath. nagygyű-
lések példájára, Magyarországban is szerveztetik ezen 
nagygyülési intézmény,melynek folytán évenkint találkoznak 
a kath. egyletek és vállalatok képviselői s tagjai, és egyál-
talában mindazon katholikusok, kik vallásuk szent ügyéhez 
nyiltan ragaszkodnak. Találkoznak azon czélból, hogy 
egymást vállalataik állapotáról értesitsék, ezek védelmére, 
gyarapítására, terjesztésére alkalmas eszközök fölött tanács-
kozzanak, hogy elszórt erőiket a kath. anyaszentegyház 
szabadságának és érdekeinek védelmére egyesítsék, s ezen 
ügy biztosítására irányult tevénységük öszhangját meg-
állapítsák. 

Ezen gyűlésben való részvét tehát a katholikus hit 
nyilt bevallását tartalmazza, s a hazánkban is, sajnos, any-
nyira terjedt vallási közöny ellen hangos tiltakozást képez. 

A gyűlés a merőn politikai jellemű kérdések megoldá-
sába való minden avatkozástól szigorúan tartózkodik ; nem 
elegyedik a politikai pártküzdelmok izgatottságába ; hanem 
kizárólag a fenemiitett czél elérését tartja szem előtt. Mind-
azáltal ki nem zárja tárgyalásaiból azon korkérdéseket, 
melyek, habár egyrészt állami intézkedés anyagául szolgál-
hatnak, másrészt azonban az egyház és vallásszabadság 
ügyével szoros összefüggésben állanak. 

II. A kath. nagygyűlés évenkint egyszer tartatik, más-
más városban ; mindenkor tekintettel az alkalmas helyzetre 
és kínálkozó helyiségre. 

III. A nagygyűlést, mint annak valóságos tagjai 
alkotják : 

1. A magukat képviseltetni akaró katholikus vállala-
tok küldöttjei. 

2. Ugyanezen vállalatok tevékeny tagjai. 

*) Feller Catecli. Philoä. § 495, n. a. 

3. A csatlakozók, kik ezen alapszabályokhozi járulásu-
kat kijelentik 

4. A papság tagjai. 
5. A főbizottság által moghivott férfiak. — Mindezen 

egyéuek tartoznak a czimet, melynél fogva, mint tagok a 
nagygyűlésben résztvenni kivánnak, kimutatni. 

Külön meghívásban részesitendők a bel- és külföldnek 
kath. irányukról ismeretes kitűnőbb egyéniségei, hogy a 
kath. nagygyűlés az egyház hü fiait világszerte egyesítő kö-
telékét mindnyájunk élénkebb öntudatára hozza és mind 
szorosabbra fűzze. 

IV. Csatlakozó az, ki a jelen alapszabályoknak általa 
való elfogadtatását kijelentvén, egyszersmint meg nem ha-
tározott mennyiségű évi járulékot ir alá. Ezen járulékok 
összege az intézmény létesítésére s fentartására mulhatlanul 
szükséges pénzalaphoz csatoltatik. 

Oly csatlakozó, kinek járuléka legalább 3 forintra 
rug, az illető évi ülésszakról közzétett jelentésre igényt tart. 

V. Akármely rendbeli valóságos tag szintén csak 3 
ftnyi dijért igényolheti az emiitett jelentés átszolgáltatását. 

Ezen szabályok fentartására a központi bizottmány a 
csatlakozók neve s lakhelye, valamint évi járulékaik mennyi-
sége felett lajstromot tart; úgyszintén a nevezett dijat befi-
zetett egyéb tagok neveit s lakásait följegyzi. 

A gyülésbeni részvétre feljogosító jegy elnyerésére sem-
mi dij sem kívántatik meg, elég erro a III. alatti czimek va-
lamelyikének kimutatása, csak a jelentés megnyerése van az 
említett összeg lefizetéséhez kötve. 

VI. Az elnökség és tiszti személyzet, mely minden ülés-
szakra újra alakul, az ülésszak befejeztével fő-bizottsággá 
válik. Ezen főbizottság : 

1. Azon helyi bizottság által, melyben a nagygyűlés 
tartatott : a lefolyt gyülésrőli jelentést összeállítja, közzéte-
szi, kiosztja. (A hozott határozatok érvényesítésére törek-
szik.) A jövő gyűlés helyét megállapitja, 

2. Közvetlen saját tagjai s igy önmaga által : az ülés-
szakok közt a nagygyülési intézményt személyesiti ; a kath. 
érdekeket előmozditja, védi ; összeköttetéseket tart fönn a 
külföldi hasontörekvésü bizottságokkal ; levelez a honi kath. 
egyletekkel s kitűnő külföldi férfiakkal ; szóval, sorakozási 
központját képezi a hit szent ügyében működő erőknek. 

3. Azon bizottság által pedig, mely a gyűlés kijelölt 
leendő helyiségén alakul, megállapitja az ülés idejét, pro-
grammját és rendét ; megteszi a meghívásokat, átveszi az 
ülésszak megnyitása előtt legkésőbbre 14 nappal beadandó 
közlésekot s javaslatokat. 

Midőn az ülésszak megnyittatik, a helyi bizottmány 
hozza javaslatba a nagygyűlés tisztikarát. Midőn a nagy-
gyülési tisztikar meg van választva, a helyi bizottmány át-
adja neki a beadott javaslatokat s azon tudósításokat, me-
lyek a nagygyűlés keretébe tartoznak s egyszersmint kije-
löli azon gyakorlati kérdéseket, melyekre a gyűlés különös 
figyelmét felhivandónak véli. 

A főbizottság könnyebbitésére (a központi bizottság) 
saját belátása szerint szaporíthatja magát uj tagokkal vagy 
saját kebléből alakithat egy vagy több albizottmányt a sza-
kok rende szerint a kezelési teendők gyorsabb végezésére. 

VII. A naggyülés 6 szakosztályra oszlik, úgymint : 

! 
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1. Hitélet tárgyai. Jámbor társulatok, u. m. Jézus sz. 
szive társulata, Mária-társulatok, mértékletességi, károm-
kodás elleni egyletek — stb. kath. missiók. 

2. Felebaráti szeretet és jótékonyság. Ennek szentelt 
egyletek felöli jelentés, gyámolitásuk feletti tanácskozás, je-
lesen a Paulai sz. Vincze egylet meghonosítása, legényegylet, 
csángó-magyarok ügye, a szürkenénék s egyéb a felebaráti 
szeretet gyakorlatával foglalkozó testületek támogatása. 

3. Oktatás- és nevelésügy. Népnevelés ; közép- és fel-
tanodák ; magánintézetek ; kath. tudományosság. 

4. Keresztény művészet. Egyházi ének és zene, képző-
művészet, oltáregyletek, ker. muzeum, régészet, műegylet. 

5. A sajtóügy. Korkérdések; a vallási közöny elleni 
működés ; kath. casinók. — Kath. napisajtó ; könyv- s röp-
irat-irodalom. Sajtó-, olvasó- és röpirat-egyletek. 

6. Alakiak. Levelezés, nemzetközi érintkezés stb. 
Mind a közgyűlés , mind a szakosztályok bizo-

nyos kiváló fontosságú ügyekre nézve külön albizottmá-
nyokat alakithatnak, melyek a szakosztályok eljárási mó-
dozatát követik. 

VIII. A nagygyűlés munkálódása legalább 3 napig tart 
és ünnepélyes isteni tisztelettel nyittatik meg. 

IX. A szakosztályok üléseiben csak a nagygyűlés va-
lóságos tagjai lehetnek jelen ; a közös ülések ellenben nyil-
vánosak, amennyiben valamely ülésre az elnökség és tiszti 
személyzet a nyilvánosságot ki nem zárja. A főbizottság 
állapitja meg az elvileg elfogadott nyilvánosság feltételeit. 

X. Minden ülésszak megnyitásakor a helyi bizottság 
javaslatba hozza a nagygyűlés leendő tiszti személyzetét, a 
szakosztályokét pedig a megválasztatott tiszti személyzet, 
és a nagygyűlés felkiáltás utján nyilvánitja beleegyezését. 
A központi bizottság ezen kijelöléseinél tekintetbe veendi a 
tudomására jutott közohajtást, különösen a katholikus egy-
letek elnökeinek javaslatait és a szervezendő vidéki bizott-
ságok tanácsait. 

Mihelyt az uj tiszti személyzet meg van választva, az 
eddigi főbizottság minden hatásköre amannak kezébe megy 
át, jelen alapszabályok pontjának értelmében. 

XI. Az elnökség és tiszti személyzet állapitja meg a 
munkálatok rendét ; ezen munkálatok közt első helyen szere-
pel a I. alatti vállatok feletti jelentéstétel. 

Az előterjesztett kérdések, inditványok s közlések so-
rából azokat, melyek szavazás s gyakorlati határozathozatal 
tárgyát képezhetik, a szakosztályokhoz utasítja ; közvetlen 
a nagygyűlésnek pedig azokat tartja fenn, melyek csupán ott 
tartandó szónoklat anyagául szolgálnak. 

Szintén a nagygyülési elnökség állapitja meg az ülések 
napirendét, és ha helyén találja, a beszédek leghosszabb idő-
tartamát is meghatározza. 

XII. Az osztályok közvetlen a megnyitási ülés után 
alakulnak meg. A nagygyűlés valóságos tagjai szabad 
akaratuk szerint vehetnek részt akármely osztály műkö-
désében. 

Minden osztály a XI. pont értelmében a hozzá utasí-
tott kérdéseket s javaslatokat vizsgálat alá veszi és felettük 
megállapodásra jutni törekszik. Ezen megállapodásainak 
a nagygyüléseni előterjesztésére egy vagy több előadót 
választ. 

XIII. A szakosztályok összegyűlése az osztálybeli je-
lentések felett tanácskozik ; a megállapodásokat elveti, mó-
dosítja vagy elfogadván, határozat erejére emeli. 

XIV. A közös ülésekben hozhatják elő a tagok értesí-
téseiket és közléseiket, melyek a vállalat czéljával összefüg-
gésben állanak. Ugyanott terjedelmesebb előadásoknak is 
helye van a katholicismus érdekeit érintő tárgyak felett. 
Szabály gyanánt el kell azonban fogadni, hogy a ki ily elő-
adást tartani kiván, azt 8 nappal az ülésszak megnyitása 
előtt a helyi bizottságnak bejelentse, bészédének tárgyát is 
megnevezvén. 

Az elnökség határozza meg a bejegyzett szónokok szó-
lási sorrendét. 

Ugyanez kivételkép valamely be nem jegyzett szóno-
kot is felruházhat szólási joggal. 

XV. Az elnök adja a szót a följegyzés rendje szerint, 
és szükség esetében azt megvonja ; ő bocsátja szavazás alá 
a határozati javaslatokat. 

A titkárok hivatásában áll a jegyzőkönyvek vezetése, 
a javaslatok és inditványok bejegyzése, a szólni kivánók 
feljegyzése, a szavazatszedés és az irattár kezelése. 

Oly inditványok, melyek a tanácskozás folyamából 
nőnék ki magukat, szintén Írásban közlendők az elnökség-
gel ; ennek beleegyezése nélkül felolvasásuk és megvitatásuk 
helyt nem foglalhat. 

XVI. A lelépő főbizottság az újból választottnak átadja 
az irattárt, a számadásokat s a pénztári maradványt keze-
lése alá bocsátja. 

XVII. A gyűlés színhelyének megyés püspöke, vagy 
annak nem létében, a káptalani helyettes képviseli az egy-
házi tekintélyt; őt tiszteletbeli elnökség illeti, ugy azonban, 
hogy az ülések rendes vezetése a választott elnök kezeiben 
marad. Ha valamely előadásban az egyház tanai- vagy isteni 
eredetű szerkezetével ellenkező irány mutatkoznék, az em-
iitett püspök jogában áll szólót figyelmeztetni s a körülmé-
nyekhez képest a szót töle elvonni. Szónok tartozik magát 
az ilyetén atyai intés-, illetőleg intézkedésnek ker. alázattal 
alája vetni. 

XVIII. Minden ülésszakra egy külön helybeli bizott-
ság alakittatik a gyűlés szinhelyén. Ez intézkedik a főbi-
zottsággal egyetértőleg, a helyiség karbatétele, a tagok fo-
gadtatása, kényelme, étkezése, és a zárlakoma iránt. stb. 

XIX. A gyülésbeni részvét és annak határozataihoz 
való járulás semmiféle egyéni felelősséget sem ró a tagokra 
és véleményeik fejlődését nem akadályozza, hanem min-
denki megtartja teljes függetlenségét s korlátlan szabadságát. 

F ü g g e l é k . 
Az 1869. évi sept, havára tervezett nagygyűlés első 

lévén, mely hazánkban tartatik, s ennek folytán főbizottság 
még nem létezhetvén : 

nehogy a jó ügy alaki nehézségeken akadjon meg, 
s a többi kath. társulatok függetlenségének teljes ép-

ségben maradása mellett : 
ez alkalomra a Szent-László-Társulat választmánya 

vállalja el a főbizottság teendőit. 
M. I. N. D. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
/ 

PARIS. A német protestantismus, irja a Monde, foly-
vást tanúságos látványul szolgál. A rationalisták mindent 
elkövetnek, hogy a közvéleményt s a kormányt a zsinat 
ellen elfogulttá togyék. Gyülekezeteket, congressusokat ren-
deznek, hogy a pápának az akatholikusokhoz intézett fel-
liivása ellen tiltakozzanak és lehetőleg propagandát csinál-
janak a kereszténység positiv elemei ellen. Az összes libe-
rális, demokrat és atheus sajtó védelmezi, és fáradhatlanul 
pártolja őket. 

Magától értetik, hogy a politika itt is karöltve jár a 
vallással. A rationalista protestánsok egyszersmind forra-
dalmárok is s ezen irányban tevékenyek is. A congressusok 
által tervezett alkotmány rationalistikus nemzeti egyházat 
akar s egy egységes német birodalmat protestáns fővel, ki 
a katholicismus ellen határozottan ellenséges állást foglaljon. 
E párt vezérei nyiltan kimondják abbeli óhajukat sőt remé-
nyüket, hogy az egyetemes egyház a nyers erőszak által 
elnyomassék. Szerencse, hogy a párt, jóllehet igen befolyá-
sos, nem az, mely a helyzeten uralkodik. 

Egészen máskint áll a dolog az orthodox protestantis-
mussal, mely egész erővel iparkodik dogmái, ker. elvei 
töredékeit föntartani s gyümölcsöztetni. Értekezletei, 
synodusai csupán gyakorlati kérdésekkel foglalkoznak, 
melyek czélja a hitéletet emelni s keresztény szeretet mü-
veket létesíteni. Olvastuk két programmját és jelentését, a 
berlini, gradaui és potsdami gyülekezeteknek, melyek mind 
ezen értelemben irvák és melyekben ugy szólva semmi el-
lenséges indulatot nem vehetni észre a kath. egyház irányá-
ban. Az orthodox protestantismus kiválólag conservativ, s 
hogy a vallási s politikai intézményeket annál sikeresben 
fentarthassa, szakadatlanul iparkodik azokat javítgatni. 

Tudva levő dolog, hogy az orthodoxok azok, kik a 
szerzetes élet bizonyos nemét is visszaállították a protestan-
tismusban. Németországban jelenleg már is 43 anya-házzal 
(zárda-félével) birnak a diaconissák s azonkivül 340 állo-
máson működnek, melyek ama házak járulékaitfképezik. 

Az ujabb keltű protestáns testvérek (fratres) házai 
még nem oly számosak. Május 8-án tartatott meg a Johan-
nes-Stift alapittatásának nyolczadik évfordulója, mely alka-
lommal némely uj helyiségek avattattak fel. Ezen intézet 
Berlin észak keleti oldalán közel a Jungfernhaide-hez egy 
nagy térséget foglal el, melynek központját egy kápolna 
foglalja el az intézetfőnökök lakosztályaival, — köröskörül 
pedig egyes elszigetelt házikók állanak, egy-egy család 
vagyis 6—8 gyermek s az azokat gondozó fráter számára. 
E házikók ketteje, melyek egyikének Marthahaus, a mási-
kának Marienhaus a neve, május 8-án avattatott fel : Stahl 
és Müllensiefen lelkészek által. A szertartások ének-, ima- és 
egyházi beszédben állottak. 

E házikók nevei tanúskodnak, hogy az ezidőszerinti 
protestánsok jobb szeretik a bibliai neveket a Bora Katalin, 
Erzsébet és egyéb protestáns hősnők neveinél. A nélkül, 
hogy őket szenteknek vallanák, még is beismerik azok eré-
nyeit s neveiket vallásos intézeteik által felelevenítik. 

A Johannes-Stift jelenleg 54 fi- és 19 nő árvagyerme-

ket táplál és nevel, kiket 17 fráter gondoz. Ezenfelül 7 ifjú 
missionáriussá képeztetik s az erre szükséges oktatást 
nyeri itt. 

Ezek egyszerű elősorolása eléggé mutatja, hogy a pro-
testánsok is beismerik a szerzetesrendek czélszerüségét ; 
mert hisz mondanunk sem kell, hogy e házak tagjai, leg-
alább ott-tartózkodásuk tartama alatt nőtlenségben is 
élnek. 

MADRID. A spanyol alkotmányozó ház folytatja al-
kotmánycsináló vitáit. Másfél-havi discussio után utjának 
még harmadrészéig sem jutott s ha dolgát juliusig igy foly-
tatja, nehéz megmondani, mikor végzi be az utolsó harma-
dot. Az 1854-i forradalomnak is két évre volt szüksége mig 
alkotmányát végig discutiálta, melyet mielőtt még szentesit-
tetett volna, az 1856-i reactio ágyúi halomra döntöttek. Ki 
mondhatná meg nem-e ily jövő vár a most vajúdó consti-
tution is ? 

Mialatt ez gyártatik, Spanyolország akkint viseli ma-
gát, hogy e magaviselete csak népének a politika illetőleg 
békés jellemében sőt közönyében találja magyarázatát. Pár 
hónap alatt egyszerre a társadalom összes kötelékei felbon-
tattak. A lelkismereti szabadság kikiáltatása s az istenká-
romló szónoklatok meglazitották a vallási kötelékeket vagy 
is az Ur félelmét : philantropok deklamátioi a halálbüntetés 
megszüntetésével tényleg megszüntették az emberi törvé-
nyek előtti félelmet ; a tekintély elve lerontatván, a függet-
lenségi szellem eddig nem ismert mérvben terjed az embe-
rek szivében. Ekkint lerontván az Isten s az emberi törvé-
nyek félelmét s minden tekintély iránti tiszteletet, — a 
forradalom azzal koronázta meg müvét, hogy minden egyes-
nek, kiket vadakkint szabadokká tőn, kezébe lőfegyvert 
adott. Ha tehát a rend még fenáll Európában és Spanyolor-
szágban is eddigelé még csak egyes elszigetelt mozgalmak 
és kihágások fordultak elő : nem kell-e hálát adva az isteni 
Gondviselésnek egyszersmind méltó dicsérettel emlékeznünk 
a spanyol nép jóságáról, mely daczára a forradalmi szellem 
izgatásának még mindig nyugodtan viseli magát ? 

Ezen valóban csodálatraméltó állapot közepett a leg-
komolyabb kérdésekkel foglalkoznak s vitatkoznak azok 
szalmacséplő megoldása felett. Igy például, hogy a spanyol 
nép katholikus, azt mindenki tudja : mert mély öntudata az 
az egész országnak, mint azt a három millió aláírással ellá-
tott s a kamara elé terjesztett beadvány is hangosan ki-
áltja. Mindamellett a kath. hitegységet feladják. Kinek 
javára '? Nem tudjuk. E czikkely azon esetre van alkotva, 
hahogy fognának lenni oly spanyolok is, kik nem katholi-
kusok. De nem : azon idegenek számára alkottatott e tör-
vény, kik Spanyolországba behelyezkedtek. Ahol a régi s 
példabeszéddé vált castellai büszkeség ! Azok kik magokat 
május 2. spanyolai ivadékainak mondják idegenek lábai elé 
tették le azt, a mi egykor Spanyolország legnagyobb dicső-
ségéül tartatott, a vallási egységet ! 

De ez még nem mind. A kamarában istenkáromló szó-
noklatok hangzanak • a hit nyiltan megtámadtatik s azon 
többség, mely magát a spanyol nép többségének mondja 
belenyugszik ez undokságokba s midőn a hivek templo-
maikba sietnek, hogy hitvallásukat ünnepélyesen megujit-



sák és Istent megkérleljék, a hatóság, mely oly gyönge és 
kíméletes a gonoszok és forradalmárok irányában, nem pi-
rul elfogatni egy áldozárt, ki annyira ártatlan volt, hogy 
őt a biróság kénytelennek érzé magát három nap múlva fel-
tétlenül szabadon bocsátani. 

Az egész világ tudja, hogy a főpapok a kamarát, a 
mióta ebben az istentelenségek és vallástámadások széthang-
zottak, elhagyták. A megyéjébe visszaérkezett jaeni püspök 
lelkes ovátiokkal fogadtatott. Hazajöttekor legott a szószék-
re lépett s elragadó szentbeszédet tartván ünnepélyes bitval-
lást tőn, melyet az egész sokaság utánmondott. Azután ma-
gaviseletének magyarázatát adván, valóban keresztényi 
bátorsággal nyilatkozott. 

Tudjátok, mondá többi közt, miszerint a spanyol ka-
marában oly oktalan szavak mondattak, melyekben a me-
részség az istentelenséggel és a szemtelenség a perfidiával 
párosul, s melyeket ezóta az apostasia és botránykozás szél-
tiben viszhangoztatnak az egész országban. S ezen fertelmek 
egynémelyeit részletesen felemiitvén folytatá : Szánalomra 
méltó szerencsétlenek, kik az érdem utján nem birnak ki-
tűnni : a botránkoztató vallástalanság terén törekszenek 
hirnévre szert tenni. A csordultig telt edényből már is min-
denfelé szétomlik a büntetésre méltó lelki nyomorúságoknak 
mételye, melyeket illő, hogy megsirassunk és részünkről 
könyeink árjával kitelhetökép kiengesztelni törekedjünk. 

A kath. érzelmű képviselők is valószinülcg követendik 
a főpapok példáját és szinte odahagyandják a kamarát. 
Szintezt híresztelik ugyan a republikánusokról is, mihelyt 
a monarchia meg fogna szavaztatni. De ezt nem kell hinni. 
Inkább benn fognak ők maradni, hogy a tárgyalásokat le-
hetőleg késleltessék és az ország végleges megalakulását 
akadályozzák. 

A kormányforma fölötti vitatkozások fényesek voltak. 
Nem hiányzottak ott sem a történelmi, sem az irodalmi, sem 
a szónoki remeklések. De mialatt a képviselők szónokolnak, 
az ország szemlátomást vesztének indul. Az ipar és köz-
munka annyira pang, hogy a munkások csaknem éhen hal-
nak ; s azok, kik az állam pénztárából húzzák fizetéseiket, a 
hátralékok miatt végső nyomorban tengődnek. A közjöve-
delem apad : az országos hitel tönkre ment ; s a katonaságba, 
a conscriptio megszüntetése óta, egy ember sem állíttatott 
be. Ha ehhez hozzá tudjuk a még mindig szomoruabb jövő-
nek perspectiváját, s |a pénzügyi budgetet, mely a jövedelmi 
források csökkenése mellett 330 millióval magasabbra van 
téve az elűzött kormány legutóbbi budgetjénél és 600 millió 
deficitet mutat, s mely tehát kell, hogy mindenkit gondol-
kozásba ejtsen : az ország erkölcsi és anyagi helyzetét kép-
zelhetjük. 

IRODALOM. 
„Histoire de 1' Eglise." Par M o e h l e r , publiée par le p. 

Gams, traduite par abbé P. Bélét. 

(Vége.) 

De a 9- és 10-ik században máskép volt ; az egyház 
fejedelmei a világi fejedelmektől javakat nyervén és ezáltal 
befolyásuk alá is jutván igen engedékenyek lettek, a nép 

pedig mély és gyermekded hittel bírván elég erős volt azok-
nak elfogadni tanítását anélkül, hogy tetteikre figyelt volna. 
És igy a mi bekövetkezett, annak be is kellett következnie. 
A dolgok állapotja már kezdetben rosz volt, észrevétlenül 
mindinkább roszabbra vált, 1013-ban pedig épen sérelmes 
lett. Ekkor emelkedett ki sz. Pál apátságából Hildebrand, 
ki a szerző szerint, arra szükséges ember is volt. Fönkelt 
szellemű, lángszivü levén egész terjedelmében föl tudá fogni 
a dulongó roszat és érezte annak egész keserűségét ; bátor 
lelkületénél fogva to\-ább kelle mennie, mint mentek elődei, 
és nemcsak megtiltani a világiaknak az egyházi ügyekbe 
való avatkozást, hanem még az egyháziakat illető világi 
dolgokbani közbenjárást is ; nemcsak a magát meg nem 
tartoztató papot eltiltani a misézéstől, hanem a híveket is 
azon való megjelenéstől ; erélyes egyszersmind szelid lélek 
is levén reá tudta birni 1. Fülöpöt, megnyerni a császár 
anyját, kiközösíteni 4. Henriket, szóval mindent mozgásba 
hozni, de veszélyeztetni is czélja elérésére. A rövidlátó kri-
tika ezen pápa életének csak egy részletébe kapaszkodik, 
mellőzi nagy müvének egész öszlotét, és mint nagyravágyót 
jellemzi őt ; szerző ellenben alig érinti az óriási működésben 
a canossai napot, és Gergelyt a legnagyobb embernek mond-
ja, ki valaha létezett. 

A mi a rcformatiot illeti, hihetnénk, hogy erre nézve 
már mindent elmondott Balmes taglalván annak eredetét és 
és gyors terjedését. Szerinte 60 millió protestáns van, mert 
az emberi büszkeségnek természetes hajlama a forradalomra, 
a 16-ik században a latin nyelv közhasználata és Gutenberg 
találmányában önmaga kiegészítésére hatzlmas eszközt 
nyert. Mint kielégítő és plausibilis okot ezt is elfogadhatjuk 
ugyan, de nem mellőzendő szerzőnek azon nézete sem, mely 
szerint a lutlieranismusnak alapeszméje, de servo arbitrio, 
már 1517 előtt megvolt, és modositásából származott azon 
valóban keresztény eszmének, hogy minden jó tetteinket 
egyedül Isten dicsőségére kell irányozni. A hol a forradalmi 
szellem, hordoztatva a gyors nyilvánulhatás szárnyain, az 
iga összezuzására hévvel törekvő emberi büszkeségre buk-
kan, elegendő a zsarnokság- és szolgaságféle nagy szavakat 
hangoztatni. A hol pedig Jézus Krisztus hitéhez való igaz 
és mély ragaszkodással találkozik, ott elegendő elszórni 
mint e tannak lényeges részét a protestáns elvet, mely e 
korban már fölényben volt oly módon, hogy eltekintve az 
esetleges körülményektől, melyek a nagy haeresisnek ked-
veztek, a szellemek mintegy már el voltak készítve és igy 
sikere is biztosítva. 

A franczia forradalomra vonatkozólag szerző biztosan 
vezeti az olvasót annak kebelrázó tömkelegén keresztül és 
mélyenható észrevételekkel kiséri, melyekre csak futólagos 
pillantást vethetünk. A romai egyház szemben a reformatio 
által előidézett rationalisticus iránynyal, magára vonta a 
szabadgondolkozók gyűlöletét; másrészről pedig a bour-
honok udvara, különösen 15. Lajosé közmegvetést idézett 
elő kicsapongásai által. Ettől kezdve a forradalom kész volt 
a kedélyekben ; nem volt egyéb hátra, mint hogy az az 
utczákra vitessék át, mire annál készségesebben hatáx-ozta 
magát mindenki, mivel a trón és oltár egybekötöttnek lát-
szott, és igy a két áldozat egy csapással semmisittethetett 
meg. E hosszú és félemletes katastropha különféle phasisait 
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igen elénk színekkel festi és ígazsághiven méltányolja a 
württembergi jeles történész. 

Mély és terjedelmes tudományossága különösen kitű-
nik a gyors és kevés szavakkal való megoldásában oly ne-
hézségeknek, melyek ma általánosan elterjedtek, és melyek-
nek tárgyát valamely jelesebb történelmi esemény képezi, 
például Péter tartózkodása Romában ; vagy melyek bizonyos 
fegyelmi pontra vonatkoznak, p. a keresztény ünnnepek 
eredete ; vagy máskép tudományos szempontból érdekesek, 
mint megfejtése annak, miért idegenkedtek a keresztények 
olyannyira az azon korbeli philosophiai iskolák tanításától 
stb. ; b) a haeresiseknek mindjárt csirájokban való bemuta-
tása, haladásuknak okszerű megfejtése, azok hanyatlá-
sának, végének kijelölése, mindegyiknek azon categoriába 
való osztályozása, mely azt leginkább megilleti az észszel 
való visszaélés vagy az érzelmek túlzása szerint, szerző 
tudományosságát igen kedvező szinben állítja elő ; úgyszin-
tén c) a tiszta előadás és uj modor mind azon módosulások 
rajzolásában, melyeken az egyház külső szervezete keresztül 
ment, vagy a pápának világi fejedelemségére, gallicanis-
musra, jansenismus- és jozefinismusra vonatkozó kérdések-
ben. Mindezekre nézve ugyan, hasznos szolgálatot tesznek 
más müvok is, de ily lehetőleg rövidre szabott munkából 
annyi ismeretet aligha szerezhet valaki magának, mint e 
három kötetnyi jeles műből. Non hic terret labor, haec ubi 
merces invitât! 1-k. 

VEGYESEK. 
— Az autonómiai gyülésezés szakadatlan folyamát 

akarván majd nyújtani t. olvasóinknak a félév végével 
röviden csak azt jegyezzük föl, hogy f. hó 24-én tartatott 
az első gyűlés, melyet a fm. herczegpriinás köztetszést ara-
tott beszéddel nyitott meg. A junius 25-iki gyűlésben az 
igazolt tagok névjegyzéke osztatott ki és határozatba ment, 
hogy a 26-ki gyűlésben a másod-elnök és a két jegyző 
fognak megválasztatni ; ez meg is történt. 86 szavazat 
közül 82-vel másodelnöknek Gr a j z ág ó Salamon, egyházi 
jegyzőnek 79 szavazattal P o 11 á k János, a világi képvi-
selők közül pedig 72-vel Z i c h y Antal megválasztatván a 
gyűlés megalakultnak nyilváníttatott. 

— A nagylelkűség igen nemes áldozatáról értesitte-
tünk. J ó n á s József pécsi őrkanonok ö nsga ugyanis az 
ottani iparos ifjak egyletének házvételre h a t e z e r frtot, 
n é g y e z e r e t pedig az irgalmasszerzetnek oly czélból 
ajándékozott, hogy kórodájok mellett üdülő betegek és 
iparos legények számára fürdőt épittessenek. Az iparos 
osztály műveltségének fölvirágoztatására és a sinlődö em-

beriség javára nyújtott ezen nagyszerű áldozatért több 
pécsi polgár háláját nyilvánítja, melyhez minden emberba-
rát bizonyára saját köszönetét is örömmel csatolja. 

— A pécsi papnövendékek magyar gyakorló iskolája 
igen sikerült forditásbnn, ízletes kiállítással adta ki Bolan-
den Konrádnak „ A felvilágosultak" czimü regényét. A mű 
nm. M a j 1 á t h Györgyné, szül. b. P r a n d a u Stefania pa-
lotahölgynek van ajánlva ; mi pedig a t. olvasók becses 
figyelmébe és sikeres pártfogásába ajánljuk azt. 

— A bécsi városphysicatus komoly tárgyalás alá vette 
azon kérdést, ha valljon egészségi szempontból a körmene-
tek alkalmával fedetlen fővel járhat-e az ifjúság ? A hatá-
rozat tagadólag hangzik, és csak azt engedi meg, hogy 
különösen űrnapján csak azon idő tartama alatt vegye le 
fövegét, mig a négy oltárnál az ima és áldás tart. — Adjatok 
tarbánt a kis pogányoknak ! 

— L u b i e n s k i püspöknek Samarába való belebbe-
zését uj erőszakos tény követte ; ugyanis e napokban a 
kielcei fopásztort is elfogatta az orosz kormány, minthogy 
a szentpétervári collegium tekintélyét nem akarja elismerni. 
Ekkép még csak egy püspök van orosz Lengyelországban 
tudnillik Juszynszki Sandomirban. 

— H e f e l o tanárnak rottenburgi püspökké történt 
választatása mindenfelé a legnagyobb örömet kelti. A 17-én 
tőrtént választásnál az eddigi szokás ellenére a kormány 
részéről már nem jelent meg biztos, a káptalan választási 
szabadsága teljes volt. A választásnak szabályszerüleg 3 hó 
alatt meg kell történni, különben a kinevezési jog a pápára 
száll. 

— Msgr P1 u y e n apostoli vicarius elfoglalta helyét 
Konstantinápolyban. A fogadtatás, melyben a keresztények 
és török hatóságok által részesittetott, teljesen méltó volt 
nagy nevéhez és közösen elismert papi erényeihez. 

— A párisi nöegyletek közt említésre méltó az utolsó 
évtizedben keletkezett egylete a sz. Pálról nevezett vak né-
nikéknek. Ezen nénikék legtöbbje vak, de annyira jártasak 
a női munkákban, hogy azokra a szintén vak leánykákat a 
a legnagyobb sikerrel oktathatják. A nénikék száma legin-
kább az áttalok kiképzett leánykák belépése által növekedik, 
kik a zárdában maradnak, míg máshol nem kapnak alkal-
maztatást. A költségek nagy része a leánykák eladott mun-
káinak árából körül ki. Az egylet keletkeztét egy párisi 
özvegy nőnek köszöni. 

— A francziaországi választásoknál a katholikusok a 
jelöltektől nyilatkozatot követeltek, valljon a pápa világi 
fejedelemségének föntartása és az egyetemek szabadsága 
mellett fognak-e küzdeni ? Számos képviselő nyilatkozott 
ezen értelemben és kötelezte magát. Thiers ellen a kormány 
mindent elkövetett, mit a katholikusok igen zokon vettek, 
minthogy Thier s a kath. ügynek is szószólója. 

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

jolni kötelességünk, a „Religio" szerkesztését folytatjuk; miről t. olvasóközönségünket azon bizalomteljes 
kéréssel értesitjük, hogy lapunkat az általa nyílt 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 POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten, 1869. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. 
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