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Dicsértessék a Jézus Krisztus. 
Tizennégyéves lelkipásztorkodásunk fáradal-

mainak közepette nem egyszer megindulva elméi,, 
kedtünk azon esemény felett, mely szent Lukács 
evangéliumának ötödik részében van leirva. Szent 
Péter ugyanis társaival egész éjjel halászván, fárad-
ságos munkája mellett sem látta azt eredménynyel 
koronázva s elcsüggedve kezdette a hálót mosni, 
hogy azt jobb idö're félre tegye s önmaga nyuga-
lomra hajtsa fejét. Ekkor megjelen az Úr s megpa-
rancsolja Péternek, hogy vesse ki ismét hálóit. Szent 
Péter felemeli csüggeteg fejét s az álmatlanság miatt 
bágyadt szemeit az IJrra függesztve, félig panasz-
kodva mondja: Uram, egész éjjel dolgoztunk — és 
semmit sem fogtunk. De csakhamar észrejövén és 
csüggetegsége miatt elpirulván, teljes bizalommal 
felkiált: a te szavadra azonban kivetem hálóimat és 
jó kedvvel fogott újra fáradságteljes munkájához. 

Igen, tisztelt olvasó, mi a szent Péterrel történt 
ezen eseményben képét látjuk minden papnak, ki az 
Ur szolgálatára szentelte magát, szentelte életét. 
Napok, hónapok, évek tűnnek fel s múlnak el s az 
Úrnak felszentelt szolgája fáradalmas munkáinak 
közepette csüggedni kezd, óhajtja s keresi a nyugal-
mat vagv pihenni akar, hogy jobb időben, kedvezőbb 
körülmények között, foghasson ismét munkájához. 
De nem, tisztelt olvasd, ezt tenni nem szabad, az 
„ekétől visszatekinteni tilos," melyhez szegődtünk, 
mikor az „Úrnak igáját vettük magunkra." Felet-
tünk az Úr, a mi isteni mesterünk, ki Péterben ne-
künk is megparancsolta: vesd ki ismét, hálóidat." 
És a papnak nem marad egyéb hátra, mint fiz Úrba 

vetett bizalommal jó kedvvel ismét hozzáfogni a fá-
radságos munkához. 

Tisztelt olvasó! Több egy évnél, hogy e legré-
gibb egyházi lapnak, a „Religionak," szerkesztése 
gyenge vállainkra nehezedik, még pedig oly időben, 
oly körülmények között, melyekben a munka két-
szeresen nehéz, a felelősség háromszorosan súlyos. 
A munka terhei, a mostoha körülmények, a visszás 
események közt nem egyszer csüggetegség fogta el 
a multl^m lelkünket s mi óhajtottuk, vajha nyu-
godnunk lehetne inkább s távolról nézni az esemé-
nyek kifejlődését. Ekkor jutott eszünkbe a szent Pé-
terrel történt esemény s mi a tollat, melyet, mint 
szent Péter a hálót, kimosva félre akartunk tenni, 
ismét ujjaink közé szorítjuk, hogy szolgáljunk vele 
Istennek dicSBségére, az egyháznak javára s ember-
társaink üdvére. 

T i s z t a s z á n d é k k a l , I s t e n b e v e t e t t 
b i z a l o m m a l tehát folytatjuk ez évben is a 
szerkesztést. Quantum potes, tantum aude! mindent 
el fogunk követni, hogy a szent ügyet, melyet szol-
gálunk, nemcsak ne compromittáljuk, de azt csekély 
tehetségünk szerint elő is mozdítsuk. Az eredmény 
Isten szent kezeiben van, „qui dat incrementum." 

E l v e i n k e t , melyeket a múltban vallottunk, 
átviszszük ez évi folyamba is, annálinkább, minthogy 
a mult év eseményei meggyőztek arról, hogy az 
egyházi, miként társadalmi téren csakis és egyedül 
azon elvek képesek nyugalmat, boldogságot eszkö-
zölni, melyeket a római katholika egyház, azon 
egyház vall, mely a római pápára van építve. Minél 
jobban eltérnek az emberek ezen elvektől, annál 
jobban elesnek czéljuktól, annál jobban összezavarnak 
mindent „et erit sempiternus honor." 

Minő c z é l t a k a r u n k mi a „Religio" szer-
kesztésével elérni? Nem mást, mint hogy a hitet 
önmagunkban s t. olvasóinkban, neveljük s öregb: 
sük, a szeretetet, ragaszkodást édes anyánk, az e, 
ház, annak látható feje, a római pápa s a vele 
zösségben élő főpásztorok iránt éleszszük, egyh 
zunknak egységét, szabadságát, függetlenségét, jo-
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gait, intézményeit, védelmezzük bár honnan jövő 
támadások ellen. S e tekintetben minden kérdés és 
minden iró számára nyitva van lapunk. 

Adjutorium nostrum in nomine Domini. 

• " ^ \ 
Eelhivás tisztelt papttoaimli oz! 
A „Religio" 1870-ik év II. félévi 46 ik számá-

ban 365-ik lapon ilyczimű levél foglaltatik Salzburg-
ból: hogy lehetne a szentatyán segíteni? 

E kérdést nemcsak Salzburgban kell megoldani, 
hanem az egész katholikus világon, tehát nálunk 
Magyarországban is. 

A lapok közölték, miszerint Trochu franczia 
tábornok a bezárolt Párisból 10 ezer frankot küldött 
a szentatyának léghajón. Ugyan alapok tudósítanak, 
miszerint a katholikusok Fuldában, Bambergben, 
Mechlinben, Bécsben, Genfben, Kölnben, MM ridban 
Baltimoreban stb. tanácskoznak a módok felett, mi-
ként lehetne szentatyánkon segíteni s egyszersmind 
gyakorlatilag tanácskoznak vagyis kegyes adomá-
nyokat gyűjtenek az egyház szorongatott feje szá-
mára. v 

Es mi magyarok sehol sem tanácskozunk? Es 
mi volnánk az egyedüliek a katholikus világon, ki-
ket szentatyánk szorongatott helyzete hidegen hagy-
na? És mi nem sietnénk filléreinkkel könnyíteni 
egyházfőnk szegénységén ? 

De ha még csak ő maga szenvedne szükséget, 
azt mondhatnók, hogy ez hagyján van. De nem tud-
juk-e, hogy a szentatya szegénysége sok intézetnek 
szegénységét, bukását vonja maga után ? 

Én láttam ázsiai s afrikai utazásaimban az ott 
levó' missiókat, láttam a szerzetes hitküldéreket, mi-
ként fogják fel, nevelik, ápolják, a lelenczházakban, 
bölcsödékben, kis ledovodákban, iskolákban, az arab, 
török, kurd, perzsa, görög, örmény, zsidó, beduin, 
fehér s fekete gyermekeket, miként gondozzák őket 
majd felszabadulásukig, majd némelyeket egész 
sirukig, szóval, nevelik őket az emberiségnek, Isten-
nek, az örök boldogságnak. 

És e missiókat szentatyánk alapitotta és ő tar-
totta fen ekorig. 

Mi fog most ez intézményekkel történni? Szent-
atyánk szegény, szűkölködik s így e missioállomá-
sokat nem segélyezheti s ezzel aunyi ezer meg ezer 
ember testi s lelki üdvössége, örök boldogsága, téte-
tik koczkára. És mi mégis hidegen maradnánk ? 

Nem, ez nem lehet. Én tisztelt paptársaimhoz 

fordulok s esedezem, segítsünk tehetségünk szerint 
szentatyánkon s általa ügyefogyott embertársa-
inkon. 

Segítsünk, non haesitantes; hilarem en im dato-
rem diligit Deus; segítsünk sokban, mert qui múl-
túm dilexit, illi multum remittitur; date mensuram 
coàgitatamN et'vTetldet vobis Pater; segítsünk annál 
inkább, mert írva van : „Si quis prophetae potuui a-
quae frigidae dederit, mercedem prophetae accipiet ; 
si quis justo, mercedem justi, siquis Sancto, mercedem 
Sancti accipiet." 

Ne hagyjuk tehát szégyenben és szűkölködés-
ben szentatyánkat és az ő missióit ; mert hisz ha vele 
s ezekkel jót teszünk, adományaink kamatjait szá-
munkra biztosítjuk, Urunk áldását reményelve él-
tünkban, halálunk után pedig az örök életet. 

Segítsünk tehát, még pedig gyorsan, mert bis 
dat, qui cito dat. 

r 

En részemről e szent czélra az adakozást meg-
kezdem és szentatyánk számára ezennel felajánlok 
100 frankot és ezen összeget azon kérelemmel teszem 
át a „Religio " ft. szerkesztőjéhez, hogy felhívá-
sommal együtt becses lapjában közzétenni szíves-
kedjék. 

Kelt Nagy-Váradon 1870-ik év deczember 
26-án. Wéghsö Mihály. 

váradi görögegyesült áldozár, 
szentszéki ülnök, esperes. 

A ft. esperes úrnak jelen felhívását ezennel 
egész lélekből magunkévá teszszük s fehivjuk tisz-
telt paptársainkat, miszerint a katholikus külföld 
példája után indulva, szentatyánknak épen most si-
essünk szeretetadományainkkal segítségére, midőn 
mindenkitől elhagyatva, semmi jövedelemmel sem 
rendelkezve, önmaga, de még inkább az általa hitünk 
felvirágzására s terjesztésére alapított s fentartott 
intézetek, szűkölködnek. Adjon közülünk mindenki, 
a mit adhat. Szólítson fel másokat is hasonló adako-
zásra és ne nézzünk az összegre, hanem ki sokkal 
bir, adjon többet, ki kevéssel, keveset. Ezgn adakozás 
reánk katholikusokra nézve most egyszersmind be-
csületbeli kérdés. 

Mi a hozzánk beküldött--adományokat lapunk-
ban közzé fogjuk tenni, hogy mindenki ellenőri zhesse ; 
minden nevezetesebb,, összeget azonnal a bécsi apo-
stoli nuntiaturáho?, fogjuk küldeni gyorsabb tovább-
szállítás végétt s az onnan érkező nyugtákat is ki 
fogjuk adni. 

A s z e r k e s z t ő s é g . 
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A bndapest-keriilcti Ielkészkedő papságnak felirata 
a herczegprimáshoz a szentatya ügyében. 

Celsissime Princeps ! Ne videamur glqiriari in contu-
melia Patria Nostri, (Eccli 3. 12) vocem praesentibus attol-
limus nostram, ut in conspectu Dei, totius mundi et Celsi-
tudinis Vestrae, detestationem nostram manifestemus super 
inaudita illa juris naturalis, positivi et gentium violatione, 
qua rex Italiae missis nuper copiis Beatissimum Patrem 
Nostrum, Summum Pontificem, bonis omnibus, urbe sede, 
principatu, spoliavit, auctoritate principis civili exuit, liber-
tate et independentia privavit. Effari verbis vix possumus, 
quali moerore, quanto dolore, animos nostros triste atrocis 
hujus repleverit facinoris nuntium et ne dissimulatione ipsa 
dolor noster crescat, tristitia satiatum cor nostrum in sinum 
Celsitudinis Vestrae paternum tanto magis effundere con-
tendimus, quanto certius novimus cor Celsitudinis Vestrae 
iisdem sauciatum esse vulneribus. 

Gratos Celsitudo Vestrae nostros devinxit animos, 
dum vocem suam in causa Beatissimi Patris justissima at-
tollendo, coram toto professa est solenniter mundo, nos omnes 
arctissimo Capiti Ecclesiae junctos nexu, afflictionem Patris 
in imis per8entiscere visceribus. 

Gratos Celsitudo Vestra nostros devinxit animos pre-
ces pro Beatissimo Patre imperando publicas, ut grex totus 
piis exorare satagat precibus Patrem misericordiarum pro 
Petro, quem crudelis vinctum cum custodibus eervat Heró-
des. (Act. 12). 

Miseros illos, qui manum crudelem in patrem injicere 
non verebantur et non meminerunt „ignominiosos esse 
et infelices, qui affligunt Patrem." (Prov. 19. 26.) 

Oramus itaque Celsitudinem Vestram, quatenus sen-
sus amoris, pietatis, intemeratae fidei et obedientiae nostrae 
ad pedes Beatissimi Patris deponere dignetur, ut Ei in ama-
ritudine animae Suae ex adhaesione filiorum tantillum enas-
catur solamen. 

Qui de caetero in osculo sacrae Dexterae ima cum 
devotione et pietate filiali emorimur. 

Budae-Pestini die 4 Novbris 1870 
devotissimi filii 

C l e r u s C u r a t u s D i s t r i c t u s 
V. A. Diaconalis Buda-Pestiensis. 

A magyar kath. ifjúság igaz barátjainak ! 

„Az ifjúságé a jövő 1" 

Miként a vészkorbácsolta tenger habjai, úgy dühöng 
napjainkban a harcz legmagasztosabb, legfontosabb szel-
lemi érdekeink körül. Es valamint a tomboló vihar mindent 
magával ragad, mi szilárd, rendületlen alappal és szerkezet-
tel nem bir, a szirteket összezúzza vagy a mély örvénybe 
sodorja : úgy ragadja magával az említettem harcz is a 
társadalom minden rétegeit kivétel nélkül, nem kímélvén 
kort, nem nemet, rangot. „Az ifjúságot, az emberiség eme 

jövendő reményét, is erőszakkal és menthetlenül besodorták 

az átalános árba, szeme elé állították legcsillogóbb színek-
ben a tagadás szellemét ; ki csudálkozhatik tehát, ha látja, 
miképen hanyatlik akétkedéâ jeges lehelletétől ért támasz-
veszett if jú nemzedék a hitetlenség karjaiba ? " (Bund 
1 szám). 

Mily védgátat emeljünk e pusztitó áramlat ellensú-
lyozására? Egyesüljünk, mert az egység erőt ad ; egyesül- " 
jünk, mert egyedüli mentő deszkája az ifjúságnak, ha egy-
letekbe sorakozik. Az ifjúsági egyletekben egyformán hat 
példa és szó, míg az egyes habozik, inog és végre bukik a 
többség széphangzatú csábszavai következtében. Ily gon-
dolatoktól vezéreltetve az ifjúság barátai mindenütt ifjúsági 
egyleteket igyekeznek alakítani. Ilyen Olaszországban a 
„Gioventú cattolica", Angolhonban, Irlandban és az egyesült 
államokban a teljes virágzásnak örvendő „Joung men's 
societies;" ilyen San-Luigi di Missouriban létezik a Missi-
sipi partjain, sőt a keleti Hong-Kongban is a „Congre-
cagas de san Luiz Gonzaga." Es hazánkban , a kath. 
Magyarországban, a sz. Szűz országában ? — De e kér-
désre még visszatérendünk. Most lássuk czikkem tulajdon-
képeni tárgyát. 

Valamint minden politikai vagy socialis párt tulajdon 
közlönynyel bir, mely a tagok összeköttetését elősegíti és a 
pár térdekei t képviseli a közvélemény előtt: úgy rendelkez-
nek a kath. ifjúsági egyletek is külföldön közlönyökkel, 
melyek által lehetővé tétetik az egység, a tömörülés. E köz-
lönyök egyikéről, a „Bundról" akarok szólni, mely az osz-
trák és németországi ifjúság képviselője. Szólok azon szán-
dékkal, hogy ezt a hazai ifjúság barátjainak s mindazoknak 
figyelmébe ajánljam, kik tehetségeikhez képest szinte kíván-
nak közreműködni az említettem harcz szerencsés kime-
neteléhez. 

„A Bund", hogy saját szavaival éljek, „fiatal, erőteljes 
harezos, mely kilép a szellemek nagy küzdhomokjára, az 
igazság, jog, ártatlanság, védelmére ; oly harezos, mely láng-
buzgalomtól dagadozó kebellel karöltve akar működni ko-
rosabb társaival legnagyobb kincsünk, sz. hitünk, védelmé-
ben." (Bund 1. sz.) Czélja mindenek előtt előmozdítani a 
kath. ifjúsági egyletek szaporodását, képviselni a kath. 
ifjúság érdekeit és végre az egyes fenálló egyletek között 
létesíteni a külső egységet. A „Bund," tekintve a kezdet 
nehézségeit s aránylag kis terjedelmét, bőven felelt meg eme 
hármas kötelezettségének. Számos vértezett czikkben küz-
dött az ifjúsági egyletek mellett, melyekből a következők 
különösen említésre méltók : 

„Mit akarunk !" (1 sz.) „Pár szó az ifjúsági egyle-
tekről" (3 sz.), „Czél és eszközök" (11 sz.). A „Bund" egy-
szersmind mindenre kiterjedő figyelemmel képviselte a kath . 
ifjúság érdekeit, midőn különösen jellemzé ennek a kor 
jelenségeihez való viszonyát; pl. „A vatikáni zsinat az ifjú-
ságra való jelentőségében" (1 sz.), „Az átalános tanitógyii-
lés" "(7 sz.'). Mivel pedig feladata, hogy vezetője legyen az 
ifjúságnak, egyházi vitás kérdésekről is értekezik, midőn 
pl. „Ein Krampus für grosze Kinder" az inquisitio igaz 
lényét ecseteli. Harmadik czélját, t. i. az egység létreho-
zását, úgy éri el, hogy hasábjain bő tért nyit az egyes 
egyletek levelezőinek. Végre a „Bund", mint életrevaló, az 
ifjúság igényeihez mért, közlöny nemcsak oktat, do mulat-
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ta t is a mindennapi életből merített vonzó ecsetelései, elmés 
talányai és élezés adomái által. Ez a „Bund" ta r ta lmának 
rövid, természetesen nem kimerítő vázlata. A belazerkezet-
nek megfelel az Ízletes, dicséretre méltó irály is, mely nem-
csak teljesen megfelel minden józan követelésnek, melyet 
if jaktól szerkesztett és az if júság számára irott laptól vá r -
hatni, de czéljának is lehető legjobban eleget tesz a vallási 
és profán elemek kellemes és illő elegyítése által, olvasóit 
ekkép a nélkül, hogy untatóvá válnék, vallásosságra vezé-
relvén. De ki becsülni t u d j a az i f júságnak szép és nemes 
utáni törekvését, ki, maga is lángolván a szent ügyért , 
élvezetet talál nemes i f j a k önzetlen lelkesedésében, k ik 
egy szívvel egy lélekkel meggyőződésükért lépnek a sorom-
póba : azt e lap nemcsak kielégítendi, de olvasása örömre 
fogja gerjeszteni és buzdí tandja , mert az i f jú lelkesedés 
tüze lelkesítőleg hat és e sorok Íróját is, mit örömest vall 
be, magával ragadta . Önzet len lelkesedésről beszéltem és 
azzal nem használtam szóllamot, mert a „Bund" szerkesztői 
és munkatársa i nem i rnak nyereség reményében, hanem 
meggyőződésből. Ez t bizonyítja a „Bund" példátlan olcsó 
ára, moly e g é s z é v r e 1 ft, ó. é. teszen. Hogy e lap ered-
ményeket is vivott ki, muta t ja azon körülmény, hogy, míg 
eddig az említettem ár mellett havonkint egyszer jelent 
meg, 1871-iki j anuár 1-étől kezdve, tehát fenállásának 2 
évében, ugyanazon ár mellett havonkint kétszer (1-én és 
15-én) fog megjelenni nagy nyolezadrét alakban egész íven. 

Most, miután ezen derék lap működését előadtam, 
felmerül azon kérdés, miért tettem ez t? E r r e válaszom a 
következő. E czikk elején kérdeztem, mikép áll a ka th . 
i f júsági egyletek ügye magyar hazánkban ? Ha ki bir erre 
kielégítő feleletet adni, ám tegye meg ; mindazáltal én azt 
hiszem, hogy a nálunk netalán létező kath. i f júsági körök 
száma, — eltekintve a legényegyletektől, — ujjainkon elszá-
mítható. Ezek pedig r ánk nézve nagy fontossággal b i rnak , 
mert „az i f júságé a jövő" (A Bund jelszava.) Ha mi tehát 
biztos alapot aka runk kölcsönözni ka th . mozgalmunknak, 
az if júságban is meg kell azt indítanunk. 

A „Bund" feladatául tűzte ki magának egész erejéből 
előmozdítani az if júsági körök szapor í tásá t ; a szerkesztő-
ség (Wien I X . Bezirk. Lichtensteinstrasse Nr. 31 .1 . Stock) 
pedig szivesen tanácsával fogja támogatni a z o k a t , k ik 
gondját aka r j ák viselni a szegény, tapasztalat lan, a hit 
ellenségei lelkiismeretlen támadásainak oda vetett, magy. 
ka th . i f júságnak. 

E z oknál fogva jónak találtam a ka th . i f júság emez 
előharczosát megismertetni és figyelmébe ajánlani mind-
azoknak, kik szivükön hordozzák a magy. kath . ifjúság ügyét 
éá üdvét. Ad ja az ég dús áldását gyenge szavaimra ! 

Esztergom 1870 Karácsonyhava 23-án. 
Jólakoczy Aladár. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. j a n u á r i . R e c e d a n t V e t e r a , n o v a s i n t 

o m n i a . Mint a „Religio" egyik törzsolvasója, mint elvei-
nek rendíthetlen részese, mindenek előtt üdvözlöm őt pá-
lyafutásának újévi küszöbén azon hévvel, melylyel elveihez 

raga zkodom; de üdvözlöm olvasókörét is azon szeretettel, 
melylyel elvszilárdságáért , hű k i tar tásaér t , i ránta, mint 
mindenki, úgy magam is viseltetni tartozom. Inog, hul lám-
zik, biztos alapot nélkülöz, a társadalmi életben úgyis min-
den, nem azért , mintha nem léteznék egyátalában biztos 
alap, mely képes lenne az ingást megszüntetni, szilárdságot 
kölcsönözni, a hullámzás helyett egyensúlyt létrehozni, 
hanem mert az elmék az alapot, az i rányadót , mindenhol 
keresik, csak ott nem, hol az természetszerűleg székel, az 
igazságban. A szem elszokott az igazság látásától, a fü l 
hallásától, az elme tévelylyel táplálkozik és ha itt ott az 
igazság ténye feltűnik, hangja hallatszik, a szemet káp-
ráz ta t ja , a fülre sértő lesz, az elme kényelmesebbnek talál ja 
a szenvedélynek hízelgő tévelyben megmaradni, puhának 
feltűnő vánkosán pihenni, mint ürességét az igazság dús 
tar ta lmával felcserélni. Félnek az igazságtól, félnek követ-
kezménye végett és azért su ieam non recipiunt; mindenhol 
bátortalanság az igazság védelmében, apostasia az egykor 
vallott elvektől , következetlenség a hirdetett eszmékkel 
szemben, mint társadalmi létünk egyik szomorú jel lem-
vonása, tűnik elő, — ha ugyan mindezekben jellem talál-
ható ; — mintha csak ezek nyúj tanának kezességet, hogy 
megmenekülünk az áramlattól, melynek önmagunkat á ten-
gedtük, — átengedtük talán önkényt, talán épen benne re-
ménykedve. Elmondhat juk erre is, numquid coliigunt de 
spinis uvas, aut de tribulis ficus? H a a biztos kikötőt el-
hagyjuk , ha az áramla t ra bíztuk sorsunkat, mit vá rha tunk 
mást , mint hogy ragad magával arra , merre ő a k a r j a , nem 
hova mi aka runk menni; természetét nem tagadja meg 
éret tünk. Mindennek megvan a maga logicai egymásutánja , 
legyen az jó vagy rosz, hozzon reánk ju ta lmat vagy b ü n -
tetést ; a tévely tévelyt, az igazság igazságot szül ; ha az 
igazsághoz hivek voltunk, ha mollette mindig bátran és 
következetesen felléptünk, úgy elvszilárdságunkért gaz-
dagon ju ta lmaz , h a n e m is pénzben, de a becsület ha tványo-
zásában és üdvös hatásában ; a bátortalanság még a létező 
erőt is lankaszt ja , kifejtésében később is akadályozza ; a 
következetlenség ujabb bonyodalmakat szül, az elvhütelen-
ség a büntetés csiráját hordja méhében. Ez a mu'.t valóság-
ban, ez sötét képe oly drast ikus szinben előállítva az élet-
ben, hogy tapogatni és kézzel fogni lehet; azért üdvözöljük 
oly hévvel a „Religiot" és olvasókörét ez u j év küszöbén, 
mert e kép színezéséhez nem járul tak , azért óha j t juk e 
képre : recedant vetera, nova sint omnia. 

Régen mondták, de azért ma is igaz és mindig s zük -
séges a „principiis obsta" elv alkalmazása, mert külömben 
beteljesedik : sero medicina para tu r , cum mala per longas 
invaluere moras. A jónak táplálékra, támaszra van szük-
sége, ha növelni a k a r j u k ; a rosz önmagától is felnő, elfoj t ja 
még a létező jót is ; tehát, hogy ne nőhessen, hogy kár t ne 
tegyen, kezdetben azonnal securim ad radicem. Elnézni , 
miként nő a rosz, annyi, mint terjedését előmozdítani, mint 
részesnek lenni terjedésében ; ez a peccatum omissionis és 
pedig annál nagyobb, minél magasztosabb érdekeket sért, 
minél szentebb a kötelesség e terjedést akadályozni, minél 
nagyobb a veszély, hogy elfogadásra talál, ha a hivatot tak 
a helyett, hogy vetőt mondanának, elnézéssel palástolják éa 
az időtől vá r j ák a javítást , mely pedig csak arra szolgál, 



hogy a rosz mindig mélyebb gyökeret verhessen é3 kiirtása 
vagy nehéz vagy csaknem lehetetlen legyen. A tüz, ha fel-
éledt, nem alszik ki önmagától, hanem mindig tovább ter-
jed és ha el nem fojtjuk kellő időben, lángokba borítja az 
egész házat, pusztit és romokat hagy maga után ; ha az 
egyházellenes elvek terjedésének saját házunkban gátat 
nem vetünk, ha közönynyel nézzük, mikép foglal mindig 
nagyobb tért az elmékben, az Úr szentélyeinek szolgáit 
mikép hatja át Beliál szelleme, úgy ne csudálkozzunk a 
desolatió felett, mely ez esetben a sz. helyen láthatóvá lesz. 
C s a k a z egyház szelleme szül egyháziasságot, elvei támasz-
tanak buzgó védőket. Szűnjék meg befolyást gyakorolni 
és még inkább foglalja el helyét természetes ellensége s oly 
látványnak leszünk tanúi, melyben ugyan örömünk nem 
lesz, de el kell fogadni a következményt, mert engedtük 
létrejönni, elnézésünkkel segítettük hatalmasodni az előz-
ményt ; si sal infatuatum fuerit, in quo salietur ? beeszi 
magát, felemészti az egyháziatlan szellem észrevétlenül, 
de biztosan, mindazt rövid idő alatt, mit évtizedek az egy-
ház érdekében létrehoztak és lesznek, kik az Ur házában 
uralkodni, de nem kik szolgálni akarnak, lesznek, kik fől-
fuvalkodottságukban bölcsebbek akarnak lenni magánál 
az egyháznál, de nem lesznek, kik alázatosságban meghódol-
janak az egyház tekintélyének, a püspök parancsának, 
esznek, kik önmagukat fogják keresni, da nem lesznek, 
kik hivatásukhoz méltóbbnak tartanák örvendeni, hogy 
„Dominus est pars haereditatis eorum". Mindez, sőt több is, 
be fog következni, ha még tovább is közönyösség foglal 
helyet szemben azon tevékenységgel, melyet az ellenség 
kifej t ; lehet, hogy a mult álláspont kényelmesebb, de az 
egyházra semmiesetre sem üdvös, azért mondjuk : recedant 
vetera, nova sint omnia. 

A társadalmi regeneratio szükségét mindnyájan elis-
merjük, tényezőül e czélra önmagunkat és nem jogtalanul 
tar t juk, elveinknek tekintélyt szerezni akarunk, mely erő-
szak nélkül önmagától hasson, hódítson, hogy hódítása 
tartós legyen. De egyik főfeltétol hiányával vagyunk, egy 
egészet nem képezünk. Egyházunkat szabadnak, függet-
lennek látni óhajtjuk, a lélekölő közösség mérges hatásától 
a jövő generatiót megmenteni akarjuk, hogy sajátunkról 
önmagunk szabadon rendelkezhessünk ; naponkint sóhajto-
zunk, de elfelejtjük, hogy külön, ellentétes úton j á r u n k ; 
egy társulat tagjai vagyunk, sokszor együtt tanácskozunk, 
de egyek teljesen nem vagyunk ; nem vagyunk acies bene 
ordinata, azért üt az ellenséges támadás oly könnyen rést 
sorainkon, azért oly kétes győzelmünk, oly gyenge hatá-
sunk ; et si haec in viridi, quid in arido ? csak az egységben 
van erő, tekintély és hatalom; az elv, melyet képviselünk, 
nem szűnik ugyan meg igaz lenni azért, mert egyek nem 
vagyunk, de hogy meggyőzőleg ajánlhassuk, hogy befo-
lyását biztosíthassuk, szükséges, hogy előbb bennünket egy 
egészszé forraszszon össze; e nélkül is működhetünk ugyan, 
de a hatás csak egyesé lesz és nem egy egészé, ami köny-
nyen meghatározható, mily súlylyal bir az életben, mily 
kihatása lesz, annyival inkább, mert az ellenséges hatás által 
a befolyás ereje csökken, ha ugyan teljesen nem paraly-
sál tat ik; nem azt mondjuk ezáltal, hogy az egyház talán 
megszűnik, mert mi teljesen egyek nem vagyunk; nem is 

véljük, hogy az egyház egysége felforgattatik ; ez még akkor 
sem történnék, ha azok, kik jónak látták az egység össz-
hangjában zavart okozni, liberális elveik természetes köve-
telményeinek hódolva, a végső határokig mennének ; hanem 
hogy a jelen állapotban sikeresen az egyház czéljaira nem 
működhetünk, az elvet, melynek érvényesítésére hivatva, 
küldve vagyunk, azon tekintélyre nem emelhetjük, hogy el 
fogadják még azok is, kik tőle jelenleg idegenkednek. Hogy 
ez eddig nem történt, a múltnak a bűne ; hogy történi fog-e, 
a jövő t i tka ; de hogy történjék, azért óhajtjuk, mondjuk 
és kérjük : recedant vetera, nova sint omnia. 

Vigilius. 

RÓMA. A n e m z e t i c o l l e g i u m o k i g a z g a t ó i -
n a k t i l t a k o z á s a a Collegium Romanum feloszlatása 
ellen a következőleg hangzik : Excellentiád ! A Rómában 
fenálló nemzeti collegiumok igazgatói, a helyzetnek érett 
megfontolása után, szükségesnek látják excellentiádhoz s 
általa a kormányhoz a következő nyilatkozatot intézni : 

Ezen intézeteknek ifjúsága, mely a világ minden ré-
széből sereglett ide, kivétel nélkül a Collegium Romanumot 
látogatja, mely háromszáz esztendő óta a jézustársasági 
atyák vezetése alatt áll. Ezen ifjúság nemcsak a hittani 
vagy bölcsészeti, hanem nagy részben még a gymnasialis 
tanfolyamot is hallgatja. 

A Collegium Romanum a pápák által alapíttatott az 
összes kereszténység pénzével s azon redeltetéssel, hogy az 
itt tartózkodó különféle nemzetiségű ifjak számára mint 
központi tanintézet szolgáljon ; amiért is az egyes itt aláirt 
rectorok nemcsak azért küldik oda a vezetésükre bizott 
ifjakat, mivelhogy azok ott legjobb s legkitűnőbb oktatást 
nyernek, hanem azért, mert az igazgatásuk alatt alló intéze-
tek legnagyobbrészt azért hivattak életbe, hogy annak tagjai 
a Collegium Romanumon hallgassák az illető tanulmányi fo-
lyamokat. 

Ily módon a Collegium Romanum az egész katholikus 
világé, mely arra a nemzetközi jog alapján igényt tarthat . 

Ennélfogva az alolirt igazgatók, kik e pillanatban 
itt a katholikus nemzetek ősrégi jogait s igényeit képviselik, 
látva azon merényletet, mely ezen százados és tisztán katho-
likus intézet ellen készül, mely a maga nemében egyedül áll 
a világon s Rómának, sőt egész Olaszországnak dicsősége, 
nem lehetnek a legmélyebben meg nem döbbenve és őszintén 
fájlalják azon veszélyeket, melyeknek az általuk védett ügy 
jelenleg ki van téve s azt hinnék, hogy kötelességük ellen vét-
keznek, hahogy ily nyilvánvaló, ily szent jogok, az egész 
kath. világ közös jogai megsértése ellen nem tiltakoznának s 
ugyancsak a nemzetközi jog alapján nem követelnék azt,hogy 
a Collegium Romanum ellen tervbe vett erőszak s igazságta-
lanság foganatba ne vétessék, hanem a gyakran említett 
Collegium azon állapotban hagyassék meg, melyben az 
jelenleg van. 

Egyszersmind kötelességünknek tar t juk ugyan-
ezen tiltakozásunkat s nemzetközi jogaink védelmére kiál-
lított emez okmányt, melyet ezennel excellentiádnak át-
nyújtani szerencsénk vagyon, egyúttal illető nemzeteink 
itt székelő diplomatiai képviselőivel és saját országainkban 
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mindazon püspök u rakka l közölni, kiktől a vezetésünk 
alatt álló i f jak függnek. 

Fogadja stb. Rómában, 1870 nov. 11-én. Steinhuber 
A. a collegium germanico-hungaricum, Callaghan A. O. az 
angol , Grant A. a skót , Roelants E . a belga , Brichet A. a 
f rancz ia , Santinelli A. a Pio-Lat ino-Americanum s Seme-
nenko P. a lengyel collegium rektora. 

BOLOGNA. A b o 1 o g n a i k a t h o l i k u s i f j ú s á g -
n a k f e l i r a t a i a p á p á h o z s V i k t o r E m m a -
n u e l h e z. 

Szentséges a t y á n k ! Mily szomorú napokat é lünk! Ró-
ma, a te Rómád, hol a kath. világnak népei annyiszor s 
oly örömest összesereglettek, hogy lábaidnál hitüket s irán-
tad való kegyeletüket va l l j ák , ezen Róma, melynek kebelé-
ben az apostolok fejedelmének csontjai nyugosznak , azon 
szent város, hol nem régen még az egyetemes szent zsinat 
egybegyűlve tanácskozot t , Róma, a kath . világnak fő-
városa, az olasz kormánynak szentségtörő fegyverei által 
raboltatott el tőled, a szent városnak falai ágyuk által dön-
tettek le, a védelmedre összesereglett ka th . i f júságnak virága 
foglyul ejtetett ! 

Mindezek ellen mi, a b o l o g n a i k a t h o l i -
k u s i f j ú s á g , t i l takozunk, mint olaszok és mint a 
katholikus egyháznak rendületlenül hü fiai. Til takozunk 
a már régebben elkövetett erőszakoskodások ellon nem ke-
vésbbé, mint ezen legújabb ellen, mely által világi birtokod-
nak utolsó maradványától fosztattál meg; t i l takozunk ezen 
legújabb merénylet ellen, melyet Róma megszállásának ne-
veznek. Ti l takozunk azok ellen, kik téged saját palotádban 
fogva tar tanak s kik a többi kétszáz millió katholikus hivőt 
legszentebb apostoli szavadnak meghallgatásában gátolják. 
Addig, szentséges atyánk, míg ezen fogságod tartand, szi-
veink el lesznek telve a legnagyobb szomorúsággal ; de ha 
egyszer a szabadulásnak órája üt, akkor bennünket a leg-
első sorban fogsz látni azok közt, kik védelmedre kelnek. 
Ne hidd, szentatyánk, hogy az olasz nép megraboltatásod-
nak örülne ; ez gyalázatos rágalom s hazugság, melynek 
te sohasem adhat tá l hitelt, ki az olasz nép vallásos mély é r -
zületét jól ismered ! Azért, szentatyánk, áldd meg egyete-
münket , áldd meg az olasz ifjúságot, e szegény olasz népet, 
melynek hazája évtizedek óta a forradalomnak szinhelye s 
áldozata; ismét kérünk áldj meg bennünket, kik legmé-
lyebb hódolattal csókoljuk kezeidet mint szentségednek 
leghívebb s legalázatosb fiai. Bolognában 1870 szept. 22-éD. 
A kath. i f júságnak egylete. 

Ugyanezen egylet Viktor Emmanuel királyhoz a kö-
vetkező feliratot intézte: 

Felség ! A katholikus hivek millióinak lelkiismerete 
nehéz nyomás alatt szenved, mióta közös a ty juk , mesterük 
és vezetőjük, kettő?, tűzből s vasból alkotott, gát által 
el van választva tőlük. Jézus Krisztusnak földi helytartója, 
kétszáz millió katholikusnak lelki atyja, IX . Pius, a pászto-
rok főpásztora, ezer meg ezer szurony által be van kerítve 
székvárosában, melynek falait ellenséges ágyuk fenyegetik. 
S k ik azok, kik ezen merényletre készülnok ? Felség ! olasz 
csapatok ezek. Olasz katonák, kik csak egy intésre várnak, 

hogy Rómának, azon 'Rómának falait vegyék be ostrommal, 
melyet az isteni gondviselés és számtalan kirá lyoknak s né-
peknek biztosítása, állandó menhelyül rendelt a pápák szá-
mára s állandó, megingathatlan, sziklaalapjává az átalános 
szabadságnak és függetl enségnek. 

Olasz hadseregek által fenyegettetik ugyanazon Róma, 
mely elöl a főpap intésének engedve még a vad hunnok is 
hátrál tak. 

Ma is egy agg nyolczvanéves főpap székel Rómában, 
kinek utolsó napjait az olasz hadseregnek támadása keseríti 
m e g egy támadás, mely a savoyi ház zászlaja, azon ház zász-
laja alatt történik, mely felséged dicsőemlékü elődei, az Ama-
deusoks Philibertek kezeiben,mindig a kath.egyház s a szent-
szék védelmére lőn emelve. Rómában honoló a tyánknak fáj-
dalmai a mieink is, az ő megsértése bennünket is sért, a ra j ta 
elkövetett erőszakot mi is érezzük s ép ezért nem tehetjük, 
hogy nyilvánosan s hangosan ne ti l takozzunk ily hallatlan 
merényletek ellen, melyek végveszélylyel fenyegetnek min-
dent, mi a földön még szent és tiszteletreméltó. 

Mint katholikus ok és olaszok kötelességünk ellen cse-
lekednénk, ha bár gyenge hangunkat felemelni elmulaszta-
nék Olaszhon sőt az egész világ előtt ; ha elmulaszta-
nék kijelenteni a z t , miszerint Róma a katholikus ^vi-
lágnak közös bi r toka, szent vallásunk fejének székhelye, 
ugyanennek egyedüli központja s a pápák szellemi hatalmá-
nak megközelíthetlen védgáta . Kijelentjük továbbá az egész 
világ előtt s ki fogjuk je lenteni mindig s bármely körülmé-
nyek közt, hogy a jelenlegi politikai viszonyok közt a pá-
pák világi birtoka az egyedüli eszköz a szellemi hatalom 
szabad s független gyakor lásának biztosítására, kétszáz 
millió katholikus lelkiismeretének megnyugtatására, Olasz-
hon becsületének visszaállítására s valamennyi fejedelem 
legitim jogainak védelmére. 

Ezér t ké r jük felségedet, gátolja meg, míg idő van rá, 
a tervbe vett erőszakot Róma ellen, mert midőn a pápáért,, 
mint a tyánkér t , k é r j ük felségedet, ugyancsak felségednek 
a ty jáér t is kérünk, ki annak legfőbb szolgája itt a földön, 
ki által egyedül ura lkodnak a fejedelmek, ki a koronákat 
adja s ismét leveszi az uralkodók fejeiről, hogy porba sújtsa 
azokat. Bolognában, 1870 szeptember 16 án. A kath. ifjú-
ságnak egylete. 

SPANYOLORSZÁG. A p á p a i e n c y c l i c a va la-
mennyi spanyol lapban közöltetett s ugyanakkor mindnyá-
jan azon táviratot tűzték a lap homlokára, mely ugyancsak 
az encyclicának Olaszhonban, sőt magában Rómában való 
rendőrségi lefoglaltatását jelzé. Ezen tényhez a „Pen-
samiento Espanol" néhány ta r ta lomdús megjegyzést fűz , 
melyeknek végeredménye ebben áll : „Szembeötlő dolog, 
hogy a flórenczi kormány a pápát fogságban t a r t j a " s to-
vábbá, a mi legkivált figyele mre méltó : „Ha a flórenczi 
kormány ma, midőn még érdekében van azt hitetni el a 
külföldi államokkal, hogy a pápa iránt kiváló tisztelettel 
viseltetik, mert ezek máskülömben aligha lesznek haj lan-
dók az ő usurpatióit elismerni , — ha mondjuk ezen kor-
mány ma így cselekszik s JézU3 Krisztus helytartójának 
egyik legtekintélyesebb hivatalos okmányát lefoglalja, — 
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mit fogna majd tenni, ha egyszer ezen tekintetektől meg-
szabadulna" ? Ama küldöttség, mely Viktor Emmanuelnek 
fiáért Fiórenczben volt, megvihetné a választ ezen kér-
désre. 

A spanyol lapok egy értelemben vannak ar ra nézve, 
hogy az olaszoknak a pápa iránti eljárása gyalázatos s a 
legnagyobb megvetésre méltó ; a legközönségesebb név, 
melylyel az olasz államférfiakat illetik, „verdugos," mi 
annyit tesz, mint kegyetlen és embertelen hóhérok s a fent-
idézett „ Pensamiento" felszólítja a spanyolokat , hogy 
egyhangúlag t i l takozzanak a pápa hóhérainak eljárása 
ellen. 

A „Regeneráción", említvén Recared, szent Ferdinand 
és I I Fülöp Spanyolországát s elmélkedvén az ency-
clica felett, úgy ta lá l ja , hogy Olaszországnak s Spanyol-
honnak politikai és társadalmi állapota jelenleg ugyanaz 
s hogy ép ezért mindkét ország polgárainak elegendő 
oka van egymásért az irgalmas Istenhez imádságaikkal 
folyamodni, hogy könyörüljön e szegény nemzeteken. 

IRODALOM. 
„A k a t h o l i k u s e g é 1 y t a n k ö n y ve." Főgymnásiumi 
felsőbb osztályok számára ir ta W a p p 1 e r Antal egyetemi 
tanár . Pest 1870 Hunyady Mátyás nyomdája I. Rész 115 

lap; ára 50 k r . II. Rész 160 l ap ; á ra 60 kr . I I I . Rész 
170 l ap ; ára 60 kr. IV. Rész 201 lap ; ára 60 kr . 

Nyolezadrét. 

Sajonnal tapasztal juk, hogy mióta leszállították a felta-
nodákban a hittani órákat , a hi t tanárok kétségbe esnek tár -
gya iknak tisztességes bevégzése felől. Elesvén néha az egy 
heti óra is, nem tud ják , ha váljon sorba vagy csak válogatva 
ha ladjanak, oly nagy az előadandó tananyag. Hozzájárul j 
hogy az eddig használatban levő tankönyv, Martin Konrád 
műve, bármennyire jeles is önmagában, oly terjedelmes, hogy 
merőben hasznavehetlen volt. Most pedig, hogy megkeves-
bült az óraszám, valóságos lehetetlenség, miszerint gymná-
siumi tankönyv maradjon. Ismételjük, nem valamely benső 
hiány okozta ellenszenvünket Martin Konrád iránt, hanem 
a terjedelem, melynél fogva inkább papnöveldei tankönyvnek 
illett volna be, mintsem gymnásiumba. Mikor pedig a tanár 
igen sok, nem lapot, hanem tananyagot kihágy, azon gon-
dolatot gerjeszti a tanulóban, hogy ez a hittan nem is vala-
mi fontos tárgy, mert hiszen nyalábszámra törlik ki belőle 
a szakaszokat anélkül, hogy aká r szóval, aká r Írásban pó-
toltatnának. Tehát Mart in Konrád kézikönyve nagysága 
miatt nemcsak drága , hanem czélra sem vezet. 

Ennélfogva valódi szükséget pótol a jelezzük fordít 
mány azaz Wappler átdolgozott kézikönyve. Azelőtt is 
jobban tetszett az utóbbi, mert világos a tárgyalása és 
könnyí t i az átnézetet, nincs annyi fejkábitó felosztása, szó-
val, i f j aknak van szánva. Most azonban, hogy a hittan tö-
kéletes mellőzésére az első lépés megtörtént vagyis egy órá-
ra szoríttatott : úgy vél jük , hogy fölösleges részletekbe bo-
csátkozva ajánlani Wappler t elfogadandó tankönyvül. Első 

látszatra kiderül, hogy míg amaz a czélra nézve káros , 
ezzel mégis csak boldogulhatunk. Miután pedig a czél végett 
válogatunk az eszközökben s ami nem alkalmas, tekintet 
nélkül elvetjük, szintazonkép mellőzni kell Martint , amint 
mellőzték néhány év óta Bécsben s elfogadni az ügyesen 
s folyékonyan lefordított Wappler t . Egyébiránt úgy ia tör-
tént ez már hazánk fel tanodáiban nagyobbrészt. Még csak 
azt szeretnők, hogy tömnyomatban adatnék k i ; ilyképen 
valahára legalább ezen egyben állandóságnak örvendhet-
nénk, miután tapasztal ta tot t , hogy a folytonos tankönyv-
vál toztatás sokféle hátránynyal van összekötve. 

Waple rben az anyag felosztása a régi. Az első rész-
ben előad atnak. az alapigazságok, az egély fogalma, a val-
lás kút forrása inak hitelessége és mivolta és a kath . anya-
szentegyház istenisége. A második részben, mely a hatodik 
osztályban adat ik elő, az egyeä hi tágazatok foglal tatnak. 
A harmadik részben tá rgya l ta tnak az erkölcsi igazságok 
s ez a hetedik osztály tankönyve. A negyedik részben, 
mint eddig, a kath. egyház történetének vázlata foglal 
helyet ; itt feltüntetvék azon kiváló események, melyek 
az egyházi élet folyamában u j intézményekre vagy a hit tani 
igazságok szorosabb meghatározására adtak a lkalmat . 
Látni ezekből, hogy habár egészen külömböző a tankönyv, 
elfogadott tanrendszerünkbe egészen beillik s így nincs 
akadály, mely által egyetemes elfogadása gátoltatnék. 

A forditást illetőleg, mely a szerzőnek egészen ki -
javított példánya után készült, meg kell jegyeznünk, hogy 
felette áll Martin Konrádnak. Ezen önmagában jeles dog-
mat ikának e l s ő fordítása ellen nincs is kifogásunk ; hanem 
a második oly gondatlanul történt vagy legalább többen 
Írhat ták, mert oly annyira nélkülözi nemcsak az irály, 
hanem a hit tani műszavak egységét, hogy úgy az előadás 
ennek nyomán, valamint a tanulás, valódi tor tura volt. 
Wappler t egy jónevü, gyakorlot t magyar irónk tette á t 
magyarra s nem akad tunk homályos vagy összecsavart 
mondatra , melyet a tanoncz meg ne érthetne vagy meg ne 
tanulhatna . 

Elég baj t okoz a különféle katekizmus, mert daczára 
a mindenoldalú igyekezetnek, sőt főpapi kezdeményezésnek, 
egységre nem tudunk vergődni ; legyen meg tehát va lahára 
a gymnas iumra nézve az ohajtott egység. Bármennyire 
drasztikus is azon plébános megjegyzése, hogy „ha ördög 
volnék, minden évben más hi t tant hoznék be az iskolába," 
mégÍ3 kétségkivül igaz ; mert nem engedi a folytonos kézi-
könyvváltoztatás, hogy a vallási eszmék, a hitigazságok, 
egységbe kögüljenek össze, amire törekszik a gyermek gon-
dolkodó elméje is. Miután Wappler az esztergomi ordina-
riatus jóváhagyását megnyerte, szabadjon abbeli óha junkat 
kifejeznünk, hogy ez legyen a magyar gymnasiumok áta-
lánosan elfogadott és változtatásnak, önkénynek, többé alá 
nem vetett kézikönyve. 

D r . Súlymos. 
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J ' "VEGYESEK. 
— Személyzeti. Ó felsége V i 11 e c z Ágoston theolo-

gliai tanárt az egri lycumban az egri székesegyház tiszte-
letbeli kanonokává nevezte ki. 

— O 11 e a n u János görög kath. lugosi püspök decz. 
18-án szenteltetett fel Nagyváradon. 

— RI i h a 1 o v i c s József zágrábi érsek ő nm, Zágráb 
város tiszteletbeli polgárává választatott 

— Halálozás. A r o s s y József pápai praelatus, a kas-
sai káptalan nagyprépostja, mult év deezember 29 én a hal-
doklók szentségeinek ajtatos felvétele után élete 74-ik évében 
meghalt. Nyugodjék békében. 

— O r b á n György czimzetes brassói apát, győrszé-
kesegyházi kanonok s főesperes a haldoklók szentségeinek 
ajtatos felvétele után élete 57-ik évében deezember 30-án 
meghalt. Nyugodjék békében. 

— A pestterézvárosi k a t h o l i k u s k a s z i n ó de-
ezember 27-én ünnepélyesen megnyittatott nagy részvét 
mellett. Helyisége eddig Pestterézváros 3 dob utcza 63-ik 
szám. Tiszteletbeli elnöknek Cziráky János gr. választa-
tott. A kaszir.ó részvétfeliratot intéz szentatyánkhoz. 

— A nm. püspöki kar s a káptalanok küldöttei mult 
deczemberben a felett t a n á c s k o z t a k, mily arányban 
adóztattassanak meg a főpapi birtokok az autonomia czéljai-
ra. Az irányelvek kitűzése után a további kidolgozás egy vá-
lasztmányra bízatott. 

— Rómában deezember 8-án gyalázatos kihágások 
történtek az ajtatoskodók elleD. A zavargók vezére Tog-
netti vol t , a justifieált kaszárnya-rombolónak testvére. 
Az egyetemen alig van 400 fiatal ember, míg ekorig az eze-
ret mindig meghaladta; a 400-nak majdnem fele zsidó. A 
tanulók a zsidó tanárokat insultálták s katonaságnak kel-
lett rendet csinálni. Secchi jezsuita atya, a hires csillagász, 
a neki felajánlott tanárságot el nem fogadta. — Boldog 
római állapotok ! 

— Beküldetett : Megrendelési folhivás ilyezimü mun-
k á r a : „A s z e n t i r á s m a g y a r c o n c o r d a n t i á j a." 
Bár azt hiszszük, hogy ha a régiek nyomán járó magyar 
szentirási concordantiát szándékoznánk is közrebocsátani, a 
lelkipásztori karnak hasznos szolgálatot t ennénk: mi azon-
ban a régi concordantiáknál sokkal hasznavehetőbb müvet 
akarunk a magyar papság kezeibe juttatni . Az eddigi con-
cordantiák szorosan véve nem egyebek szótáraknál, melyek 
segítségével a félig feledett szentirási szöveget feltalálhatjuk. 
Több szolgálatot alig fognak tenni. Ha valamely dogmati-
kai vagy erkölcstani igazság felderítésére szolgáló szentirási 
szövegeket együtt akarunk látni, hasztalan forgatjuk a régi 
concordantiát. Példákkal élünk. A fösvényről, fösvénységről 
szolgáló szövegekre van szükségünk. Felütjük a régi con-
cordantiában az avarus, avaritia szavakat s épen a legprae-
gnansabb szövegeket nem találjuk azon egyszerű oknál 
fogva, mivel azokban az avarus, avaritia szó elő nem fordul. 
I ly szöveg például : „Elmúlik az ember, mint az árnykép ; 
kincseket gyűjt és nem tudja, kinek gyűjti azokat." Zsolt. 
38, 7. „Amint mezitelen jött ki anyja méhéből, ugy megy el 
innen és semmit sem visz el magával szerzeményéből." Pred. 
5,14. „Nincs igaztalanabb, mint ki a pénzt szereti, mert az 
ilyen lelkét is áruba bocsátja." Sir. 16, 10. „Esztelen ! az éj-

jel számon kérik tőled lelkedet; amiket tehát szerzettél, k i é 
lesznek? így vagyon, a ki magának kincset gyűj t és nem 
gazdag az Istenben." Luk . 12, 20. 21. Vagy vegyük az ala-
mizsna szót. A szentírásban hány idevonatkozó gyönyörű 
mondat van, melyeket a régi concordantiákban fel nem 
találunk, mer t az eleemosyna szó bennük nem foglaltatik. 
Ilyenek : „A szegények el nem fogynak lakóföldedről ; azért 
parancsolom neked,hogy nyisd fel kezedet szűkölködő atyád-
fiának és a szegénynek, ki veled lakik a földön." IV. Móz. 
15, I I . „Ha sokad leszen, bőven a d j ; ha kevesed vagyon, 
igyekezzél keveset is örömest adni." Tób. 4, 9. „Kenyeredet 
az éhezőkkel és szükölködőkkel egyed és ruházatodból;född 
be a mezíteleneket." Tób. 4, 17. Szegd meg kenyeredet az 
éhezőnek s a szegényeket és bujdosókat fogadd házadba; 
midőn mezítelent látsz, född be öt és ne nézd le a te teste-
det Izai. 58, 7. Fiacskáim ! ne szeressünk szóval s nyelvvel, 
hanem cselekedettel és igazsággal. I. János 3, 18. Az Oltá-
riszentségről szóló tan hitünk egyik sarkpontját képezi, 
melyről a mi concordantiánk 99 szöveget hoz, míg a régi 
concordantiákban egy szóval sincs említve csak azért, mi-
vel az eucharistia szó a szentírásban nem fordul elő. A mi 
concordantiánk betűrendben teljesen hozza mindazon szö-
vegeket, melyek az összes dogmákra és morálra vonatkoz-
nak. Például : alázatosság, áldozat, béke, bizalom, boszú, 
bűn, feltámadás, házasság, Ítélet, kegyelem, keresztség, 
lelkiismeret, nagyravágyás, szegénység, templom, ünnepek 
stb. czimek alatt az olvasó teljesen feltalálja a szentírásnak 
minden dogmatikai és morális idevonatkozó szövegeit. E k -
ként kevesebb téren — concordantiánk legfölebb 40 nyom-
tatott ivet fog tenni — teljesebb müvet adhatunk, mint a 
régi concordantiák, mert míg ezekben némely tárgy 16 kü-
lönféle czim alatt fordul elő, miáltal több mint félmillió idézet 
lesz szükségessé, nálunk amellett, hogy az áttekintés sokkal 
könnyebb, elég egy mondatot egyszer felemlíteni. Ezen mun-
ka alapjául szolgált a franczia Mazeron Károly legújabb 
concordantiája, melyen szerző 30 évig dolgozott s mely Du-
panloup orleansi püspöknek ajánlva, ennek nemcsak hely-
benhagyását, hanem magasztalását is kiérdemelte. Magyar-
ban e munka sajtókészen ál l ; de nyom áittáscif tetemes költ-
séggel járván, azt csak ugy adhatjuk sajtó alá, ha legalább 
annyi megrendelés érkezik, hogy a nyomtatási költségek 
körülbelül fedezve legyenek. Midőn tehát a főtisztelendő 
papság pártfogását kikérem, kijelentjük, hogy nem nyitunk 
előfizetést, hanem csupán (levelezési lapon vagy a hírlapokra 
való előfizetés alkalmával) megrendeléseket kérünk. Ha 
1871-i január végéig annyi megrendelés érkezik, hogy a 
költségek fedezését biztosítva látjuk, a magyar concordan-
tiát legott sajtó alá bocsátjuk s az april végén remélhetőleg 
sajtó alól kikerülendő munkát a megrendelőknek utóvéttel 
küldjük meg. A mintegy 40 ivre terjedő mü ára 3 forint. 
Pest, 1870. decz. 10. F ű s s y Tamás. Lövész utcza 11. sz. 
— Lehetetlen fel nem szólítani t. paptársainkat, miszerint ez 
igen czélszerü munka kiadatását minden áron előmozdítsák. 

Szerkesztői tlzenet. 
— Több példány a nagyváradi I. sz. megyébe a ft. káptalan né-

hány tagjának szives megrendeléséből jár. 
— B. J. Ecséd. A tavali második félévi dij az illető által ideje-

korán bekiildetett. Minden rendben van. 
— E. J. Köszönet szives közreműködéséért. Reménylem folytatni 

fogja. Az utolsót nem lehet , mert darázsfészek ; eljövend az ido 
erre is. 

— G. F. Eresény. Szivesen el fog küldetni ; de váljon beküldetett-e 
e dij valakinek, nem tudjuk. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁND0K. 
Nyomatott Pesten, 1870. K o c s i Sándor saját nymodájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM. Az emberi elme egy ujabb találmánya. 
— Imádság Jézushoz az egyház mostani szorongattatásai-
ban. — Antonelli bibornok államtitkár körlevele. — Egy-
házi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az emberi elme egy ujabb találmánya. 
Mily gazdag a jelen század találmányokban és 

felfedezésekben ! A mit előbbi időkben az emberi ész 
sejteni sem mert, a mi körül azelőtt kételyei támadtak 
vagy amit épen lehetetlennek tartott, mindazt most 
megtestesülve látjuk szemeink előtt. — Az idő halad 
s az ész vívmányai mindinkább többszörözve, a leg-
különfélébb alakban jelennek meg előttünk. 

Meglehet, hogy a szives olvasó is talán egy u j , 
m e g l e p ő vagy épen b o r z a s z t ó találmány be-
mutatását várja tőlem ! Óhaja tökéletesen jogosult ! 
Csak arra akarom a t. olvasót előre is figyelmeztetni, 
miszerint az általam bemutatandó találmány nem 
olyan, melyet síneken lehetne mozgatni, nem olyan, 
mely a puskapor erejével száz számra szórja öldöklő 
s pusztító golyóit, sem nem olyan, melyet a bámész 
világnak közepette gőzerővel lehetne tovább hajtani. 
Nem ! Sokkal egyszerűbb s mégis megfelel mindenben 
a már fentebb említett tulajdonoknak ; mert u j any-
nyiban, a mennyiben e századot vallja születési időül, 
a mai polgárisultságot mondja atyjául; m e g l e p ő , 
a mennyiben, ha közelebbről vizsgáljuk, csudálkoz-
nunk kell azon, hogyan jöhetett az emberi elme ily 
eredményhez s önkénytelenül is azon kérdést intéz-
zük magunkhoz: mily úton és mily módon jutott 
hozzá ? De még b o r z a s z t ó is, mert ha következ-
ményeit fontolóra veszszük s hatását a legnagyobb 
pontossággal és figyelemmel észleljük, lehetetlen fel 
nem jajdulnunk azon állapoton, melyet e találmány 
a jövőben megteremhet. 

Csak türelem! 
Az ész, felkutatva a természet legtitkosabb erőit, 

nem elégedett meg azon eredményny el,mely re a termé-
szetben szert tett, hanem felemelkedett a természetfe-

lettiekhez s folytatva izzasztó munkáját, itt tette 
próbára erejét. De minthogy elvetette azon e s z k ö -
z ö k e t , melyek őt czéljának elérésében segíthették 
volna, e helyett saját erejére támaszkodva haladt előre 
s . . . e l t é v e d t ! 

Visszatért bágyadtan, szárnyszegetten s be-
mutatá uj találmányait : n i n c s l s t e n ! . . . n i n c s 
ö r ö k k é v a l ó s á g ! . . . a z a n y a g o n k i v ü l 
s e m m i s e m l é t e z i k ! . . . m i n d e n v a l l á s j ó ! 
. . . Az emberi elme közelebb akart jutni czéljához 
s attól még odább esett; boldogítani akarta a társa-
dalmat s azt még boldogtalanabbá tette szellemszü-
leményeivel ! 

Sokan és sokat foglalkoztak már e tévtalálmá-
nyok egyikével s másikával is, kevesebbet azonban 
ezek közül azzal, mely szerint „ m i n d e n v a l l á s 
e g y e n l ő e n j ó l e n n e ! " Ez azon zavart elmeszü-
lemény, melynek neve „I n di f f e r e nt i s m u s a s 
melynek zászlójára e tétel van irva: „ m i n d e g y ! " 

Czélunk ez úttal közelebbről megvizsgálni e 
tételt s kimutatni annak alaptalanságát s tarthatlan-
ságát. 

* 
* * 

Bizonyos az, hogy a religio absolute szükséges 
az embernek s igy a társadalomnak is. A religio 
megszenteli a családi kötelékeket; a religio egyesíti 
mindazt, mit a földi érdek szétválasztott, felbontott ; 
a vallás kibékíti egymással az élet legkülömbözőbb 
elemeit s állásait. A vallás legbiztosabb kezesség az 
állam jóléte mellett, ez garantirozza állandóan s 
legjobban a társadalmi jogokat s viszonyos kötel-
meket! A vallás leghathatósabb emeltyűje államok, 
népek s dynastiák jólétének, dicsőségének s nagy-
ságának. 

A történet hatalmas bizonyiték a mellett, mi-
szerint a vallást?lanság természetes oka volt a népek 
felbomlásának, gyengeségének, politikai szerencsét-
lenségének s bukásának. Ez állítás nem fog ugyan 
tetszeni a mai liberalismusnak, de igazságát csak 
akkor tagadhatjátok meg, ha előbb m e g t a g a d -
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t á t o k a t ö r t é n e t e t ! Nem egyes nép, de minden 
népnek történelme a legrégibb kortól a mostanig, 
valamint a mindennapi tapasztalás, hatalmasan bizo-
nyítják, miszerint „az igazság felemeli a nemzetet, 
a bűn pedig szegényekké teszi a népeket."1) 

Mindezen körülmények oda kényszerítenek 
bennünket, miszerint beismerjük, hogy az embernek 
szüksége van vallásra, ha az emberek között mint 
e m b e r akar élni ! 

De váljon mindegy-eaz, b á r mi 1 y e n v a l l á s t 
k ö v e t i s v a l a k i ? M i n d e n f é l e v a l l á s 
e g y e n l ő e n j ó ? 

Kérdések, melyekre az úgy nevezett felvilágo-
sodott nagy tömeg, mint egy pokoli chorus, i g e n t 
kiált. Ez azon tömeg, mely az i n d i f f e r e n t i s -
m u s n a k , a vallási közönyösségnek, mind tettel, 
mind szóval tömjénez s annak valódi rabja. Ez azon 
tömeg, mely részint ismeret-, részint akarathiányban 
vagy épen mindkettőben szenvedvén, nem méltá-
nyolja eléggé a vallásosság hasznát s előnyét s nem 
féli a vallástalanság veszélyeit, következőleg nem is 
akar szakítani végkép a hitetlenséggel. Persze, kö-
zéputat keresnek ; sem a vallásossággal nem akar-
nak tartani, sem a hitetlenséggel elveszni — s így 
jutnak a legborzasztóbb indiíferentismusba, innen 
ismert szólamuk: Szükséges, hogy az ember bizo-
nyos vallásfelekezethez tartozzék, de az teljesen 
„ m i n d e g y , " kinek, mit és hogyan hisz valaki! 

Láthatjuk tehát, hogy ők még bölcselkednek 
is és tanjukat a bölcseség bizonyos mázával von-
ják be, hogy annál tetszetősebb legyen. Azért igen 
helyesen így jellemzi Secondo Franco a közönyös 
embert: „Vallásbeli közönyös az, ki a bölcsészet 
ürügye alatt ép oly keveset törődik a katholicismus-
sal, mint a protestantisrnussal, a protestantismussal, 
mint a zsidó törvénynyel, a zsidó törvénynyel, mint 
a buddhaismussal és (a mivel dicsekszik is) a bra-
mánokat, mohamedánokat, hottentottákat, ép úgy 
tiszteli, mint a keresztényeket, mint a katholiku-
sokat." 

„A közönyös ember az, — folytatja tovább, — 
ki magasztosságának trónjáról és bölcseségének há-
romlábú székéről kicsinylőleg letekintve, szánakozik 
a katholikusok balgasága felett, kik, mint ő mondja, 
— nagyan kizárólagosak, kiknek nincs helyük, mint 
van az ő tágas szivének, a kereszténység minden 
felekezetei s az atheismus számára."2) 

») Péld. XIV. 34. 
2) Lásd „Népszerű feleletek." I. köt. 74. 1. 

Ez igen hű képe azon se hideg, se meleg tannak, 
melyet, miként a dajka altató dalát a gyermeknek, 
ők is egymásnak zengedeznek: „ m i n d e g y ! " 

Azonban, e vallási közönyösséget, — ne mond-
jam, jellemtelenséget, elitéli s kárhoztatja mind a 
j ó z a n é sz , mind a t ö r t é n e l e m . 

I. 

„A kinek egy kis esze van, könnyen beláthatja 
ezt !" — Ily szólammal szoktak élni azok, kik saját 
nézetüket másokra mindenképen rátukmálni igye-
keznek s a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a mái-
jelzett phrásist épen azok használják, kik a legvadabb 
elveket vagy nézeteket szeretnék másokra ráerősza-
kolni. így vagyunk az indifferentistákkal is! „Min-
den vallás egyenlően jó; hiszen mi csakugyan egy 
Istenben hiszünk mindnyájan, a keresztény úgy, 
mint a zsidó, a török úgy, mint a hottentott; egy 
kevés józan ész s ezt kiki beláthatja," —így szól az 
ajánlat. 

Természetesen, ily állitás következményeit egy-
szerre belátni nem könnyű dolog s így sokan, külö-
nösen a felületes, még inkább az egyszerű emberek, 
nem vizsgálván a kérdést alapjában, már csak azért 
is hitelt hajlandók adni neki, nehogy, a józan észre 
történvén hivatkozás, józan ész nélkülieknek lát-
szassanak, ha azt elfogadni nem akarnák. 

Önök tehát uraim! a józan észre hivatkoznak. 
Jól van. Mi is arra hivatkozunk s kimondjuk nyiltan. 
mit dictál a mi józan eszünk az önök állítása elle-
nében. Hallják tehát! 

Az indiíferentismust kárhoztatja a j ó z a n é sz 
és pedig 

1) m e r t i s t e n t e l e n t a n . Minden oly tant, 
mely az isteni tökélyeket és tulajdonokat tagadja s 
e mellett atheismusra vezet, i s t e n t e l e n n e k 
mondunk. Már pedig ilyen araim! az önök tana is; 
mert 

a) t a g a d j a a z i s t e n i t u l a j d o n o k a t , 
p e r f e c t i ó k a t . Ugyanis, önök indifferentismusa 
azt tanítja, hogy akár fogadta el valaki a kinyilat-
koztatott religiót, akár nem, mindkét esetben egyen-
lően kedves Isten előtt; ha elfogadott és hisz valaki 
egy bizonyos dogmát, mint kinyilatkoztatott igazsá-
got, az önök tanítása szerint épen annyira fog tet-
szeni Istennek, mintha nem fogadta volna el. De hát 
azt kérdezzük most, mi a külömbség azon vallások 
között, melyek a revelatiót alapul elfogadják? Csak 
az, hogy az egyik kinyilatkoztatott igazság gyanánt 
hiszi és vallja azt, mit a másik, mint o l y a n t , tagad ! 



De lia az indifferentismus e hi tel veikben egymással 
homlokegyenest ellenkező vallások közül mindegyi-
ket egyenlően jónak tart, eo ipso a legfőbb lénynek, 
a revelatio szerzőjének, tökéletességét tagadja és 
pedig 

a) s z en t s é gé t, mely semmiesetre sem állhat 
meg, lia Isten, mint a kinyilatkoztatás szerzője, he-
lyeselné a tévelyt úgy, mint az igazságot, ha helye-
selné a külömböző vallásoknál elfogadott, egymással 
ellenkező, hittételeket. Vegyük például a katholicis-
must és protestantismust ; mindkettőnek alapja a 
revelatió, ennek pedig okfeje egy, az Isten ! A katho-
likus hiszi a jó cselekedetek szükségességét, Jézus 
jelenlétét az oltári szentségben; a protestáns mindket-
tőt tagadja s elveti. O^iök azt mondják, hogy e hit-
vallások közül mindegyik egyképen jó. De az igaz-
ság csak egy; hogyan helyeselheti hát Isten, mint 
auctora a kinyilatkoztatásnak, e két tételt ? Ha 
ez igy lenne, hiányzanék Istenben a szentség, mely 
minden hamisságot kizár. 

ß) Megtagadja az indifferentismus Isten i g a z 
v o l t á t , mely megszűnnék létezni, ha oly tanokat 
nyilatkoztatna ki nekünk, melyek egymásnak telje-
sen ellenmondók. A már felhozott példiból fiat 
applicatio ! 

y) Megtagadja Isten b ö l c s e s é g é t , mely semmi 
esetre sem állhat meg, ha Isten azt akarná, hogy 
bármily ellentétes véleményeknek hitelt adjunk s 
végczélunk elérésére oly eszközök is szolgáljanak s 
egyenlően jók legynek, melyek a legkiáltóbb el-
lentétben állanak egymással. Lássunk ismét egy 
példát. 

A katholikus imádkozik a sirnál, forrón esdekel 
szeretett övéinek lelki nyugalmáért; a nem katholi-
kus elveti ez imát, kineveti a katholikust s ostobának 
tartja csak azért, mert ő, a nem katholikus, nem hiszi 
a purgatoriumot. S váljon mindkettőnek reménye 
van hát az örök élet birtoklásához? Mikatholikusok 
bizalomteljesen tekintünk Róma, mint az e g y s é g 
k ö z p o n t j a , felé s tiszteljük a szentatyát, mint 
Krisztus helytartóját e földön. Nemkatholikusok 
megvetik Rómát, mint a r é g i B a b y l o n t s úgy 
tekintik a pápát, mint egy megtestesült Antikrisztust. 
S váljon mégis mindketten Jézus szeretetének birto-
kában volnánk-e ? A protestáns elválhat nejétől s uj 
házasságra léphet s talán csak azért, hogy ezt ismét 
tovább küldhesse; a katholikus oltárhoz lép meny-
asszonyával, élethosziglani hűséget esküsznek egy-
másnak s ez é'etben csak a halál választhatja el őket. 
Tehát e mindkét, kiilömben annyira ellentétes intéz-

1 

ménynek, Isten volt szerzője? Ha igen, úgy Isten 
nem lehet bölcs ! — Végre 

S) az indifferentismus tana megtagadja Isten 
l e g f ő b b t e k i n t é l y é t , mely tökéletesen tarthat-
lanná válnék, ha Isten megengedné, hogy épen oly 
érdeme legyen azoknak, kik az általa kinyilatkozta-
tott igazságokat tagadják, mint azoknak, kik azt el-
fogadják ; ha megengedné, miszerint „ m i n d e g y " 
legyen, akár elvetjük, akár megtartjuk parancsait, 
akár tiszteljük őt az általa előirt módon, akár nem! 
Ily eljárás lehetősége megfosztaná Istent tekintélyé-
től s ledobná őt magasságának trónjáról. 

Már most ki gondolhatja azt, hogy Isten közö-
nyös szemmel nézze mind a zsidót, ki Jézust káro-
molja, mind a katholikust, ki őt imádja, a nélkül, 
hogy isteni a t t r i b u t u m a i t meg ne tagadná ? 
Hogyan lehet Isten előtt egyképen kedves mind a 
katholikus, ki erősen hiszi Jézus valóságos jelenlétét 
az oltári szentségben, mind a kálvinista, ki irtózik e 
czikkelytől s hallani sem akar róla? Láthatjuk tehát, 
hogy az indifferentismus „mindegy" elvével megta-
gadja az isteni tulajdonokat s tökélyeket. 

(Folyt, köv.) Udvary Ignácz. 

Imádság Jézushoz az egyház mostani szoroiigatta-
tásaiban 

A szentatya egy október 6-án tartott kihallgatáson 
az alább következő imádságot hagyta helyben, száznapi 
búcsút kötvén hozzá mindenki számára, a ki azt ajtatosan 
elmondja, úgy azonban, hogy ezen bucsu napjában csak 
egyszer legyen megnyerhető. 

Bárcsak ezen szép imát mindenki mindannyiszor 
elmondaná, valahányszor szentegyházunk vagy szentséges 
atyánk ellen bármit hall vagy olvas. 

íme az imádság : 
O r a t i o . 

Clementissime Jesu, salus, vita, resurrectio nostra tu 
solus es. Te ergo quaesumus, ne derelinquas nos in angus-
tiis et perturbationibus nostris, sed per agoniam Cordis Tui 
Sanctissimi et per dolores Matris Tuae Immaculatae, Tuis 
famulis subveni, quos pretioso Sanguine redemisti. 

Az illető congregatiónak kiaérő irata következőleg 
hangzik : 

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX Audientia 
habita ab infrascripto Card. Praefecto Sacr. Congregationis 
Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 6 octobris 
1870 benigne indulóit, ut otnnes utriusque sexus Christifi-
deles, qui corde saltern contrito suprascriptam orationeni 
devote recilaverint, Indulgentiam centum dierum semel in 
die Iucrentur. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla 
Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstanti-
bus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sac. Congrega-
tionis die 6 octobris 1870 A. Card. Bizarri, Praef. 

2 * 
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Antonelli bibornok államtitkár körlevele, 

melyet a legújabb pápai encyclica lefoglalása, valamint a 
Monti és Tognetti kivégeztetésének évfordulóján felmerült 
tüntetések alkalmából a szentszék külföldi képviselőihez 

intézett. 
A Vatikánból 1870. nov. 25. 

Nagyméltóságú úr ! 
Azon loyalitás további bizonyítékául , melylyel a 

flórenczi kormány teljesíteni szándékozik azon ígéreteket 
és biztosításokat, melyeket a kath. világnak tett, midőn a 
szentatyát birtokainak utolsó maradványától is megfosz-
to t ta ; nem külömben annak kimutatása végett, minő legyen 
tulajdonképen azon szabadság és függetlenség, melylyel a 
római pápát vallási hivatásának gyakorlásában felruházzák, 
— jő azon lapok lefoglalása, melyek Flórenczben, Tur in -
ban és Rómában, közölték a szentatya encyclicáját. A leg-
hathatósabb érvet annak belátására, hogy az egyház feje 
íiom lehet alávetve semmiféle külbatalomnak s hogy a bi-
torló kormány által létesített helyzet elviselhetlen, ezen 
eléggé nem jellemezhető önkény nyúj t ja . Ily for mán az ak-
kor táplált aggodalmak, midőn ezen pápai tényt közre kel-
lett bocsátani, nem külömben az a végett alkalmazott elő-
vigyázati intézkedések, hogy kikerülje az olasz hatóságok 
leselkedését, mielőtt még eljutna a püspökök kezei közé, 
teljes igazolásra találnak a kormány eljárásában. 

Ebből következtethetjük, mily sors várna a pápára, 
ha a világi hatalom felfogásával ellentétben kénytelen lenne 
kárhoztatni bizonyos tényeket s Visconti-Venosta úr, ki 
annyira dicsekedett azzal, hogy megengedte azon breve 
terjesztését, mely felfüggesztette a zsinati tanácskozásokat, 
hallgatni lesz kénytelen mostan, nehogy a katholikusok 
ismét azt vessék szemére, hogy csak azért adta meg az 
engedélyt, mert a pápai tény igep ohajtott volt kormánya 
által, moly kancsal szemekkel nézte a püspökök gyűlését 
és az egyházra ebből származó hasznot 

Tegnap volt évfordulója azon napnak, melyen végre-
hajtatott a halálos ítélet a hírhedt Montin és Tognettin, kik 
egy akna segélyével, 20 scudo nyomorult bérért, légbe rö-
pítették a Serristori-laktanyát, mely alkalommal mintegy 
27 egyén esett dühüknek áldozatul. A gondviselés különös 
kegyelmének köszönhető , hogy egy egész zuávzászlóalj 
nem lelte sírját a romok között, mint amely csak kevéssel 
előbb vonult ki szolgálatra a városba. Ezen tényt, mely 
csak vad csordákhoz illik s a műveltség iránti tekintetből 
örök feledés fátylával lenne borítandó, nyilvános tünteté-
sekkel akar ták ünnepelni. 

E czélból a „Népkör" egy nyilvános iratot szerkesz-
tett és ragasztott ki a falakra, melylyel felhivatik a nép, 
hogy nagy számban gyülekezzék össze a két hulla kiásása 
végett, melyeket aztán a „San Giovanni Decollato" teme-
tőből a Campo Varanón levő „San Lorenzo" temetőbe vin-
nének át megfelelő ünnepélyességgel ; jelentették továbbá, 
hogy aláírások nyittattak adományok gyűjtése végett egy 
emlékükre állítandó szoborra. 

Hogy ezen annyira gyalázatos tüntetés elmaradt, a 

« 

sz. Jánosról nevezett jámbor egylet és több tekintélyes 
polgár erélyes tiltakozásainak köszönhető, kik a csapatok 
közbelépését követelték. Elég falemlíteni ezen tényeket an-
nak kimutatása végett, mily erkölcsi műveltségre akar ják 
vezetni a népet. Azoktól pedig, k ik azt merik állítani, hogy 
a pápa személyes szabadsága semmi módon sincs korlátoz-
va, teljes joggal kérdezhetjük, váljon az igazság elveinek 
legfőbb mestere, ezen Róma fejedelme, bántatlanul forgo-
lódhatnék-e azok között, kik magasztalják, ünnepelik és 
egekig emelik összes volt és jelenleg létező legdühösebb el-
lenségeit ? 

A multszázadbeli franczia forradalom, ennek borzal-
mai és orgiái, csupán abban találnak hasonmást, ami ezen 
szerencsétlen városban az olasz csapatok bevonulása óta 
történik. 

Fogadja stb. 
A n t o n e l l i J . 

EGrYHiZÏ TUDÓSÍTÁSOK. 
POZSONY. A z i n f a l l i b i l i t á s e l l e n i o p p o -

s i t i ó n a k j e l e n h e 1 y z e t e. „Azon mozgalom, mely a 
csalatkozhatlansági hitágazatnak az egyetemes zsinat általi 
kihirdetése folytán keletkezett, — így ír az itt megjelenő 
„Monatschrift" 8-dik számában, — vége felé közeledik azaz 
elmosódik. Mi mindjárt eleinte azon véleményünknek ad-
tunk kifejezést, hogy e mozgalom aligha leend veszélyes az 
ogyházra nézve s a végkimenetel nézetünket igazolta." 
Említi továbbá az idézett lap, mily lelkiismeretesen ipar-
kodott mindenkor tisztán tárgyilagoson fogni fel a dolgokat 
az által, hogy részrehajlatlanul nemcsak az egyik pártnak 
nézeteit közölte, hanem az ellenséges táborból jövő hangok-
nak is helyt adott, sőt hogy emez utóbbiaknak a IV—VII 
szám tanúbizonysága szerint kiváló figyelmet szentelt, mert 
azt gondolta, hogy először az okosságnak egyik kívánalma 
ab hoste doceri s hogy ezen részrehajlatlanság másodszor 
azért is szükséges, hogy olvasóinak az egyházi helyzet hü 
képét adhassa. 

„Az említett mozgalom tehát lejárta magát ; ez tény, 
melyen tán mindazok, de csakis azok , fognak haragudni, 
kik azzal Rómának, nemcsak mint a pápa világi birtoka 
fővárosának, hanem mint a katholikus egység központjának 
is, a haláldöfést megadhatni remélték. Ezek már most el 
vannak ütve czéljuktól, minthogy nem sikerült e mozgal-
mat tetszésük szerint kizsákmányolni és általa a hitetlenség 
és tévely számára proselytákat csinálni. 

Tény továbbá az is, hogy a zsinati kisebbségnek azon 
néhány kevés püspök tagja is, kik a hitágazati határozat 
iránti alávetésüket nem mindjárt jelentették be, azt azóta 
már megtették, mint ezt legutoljára egész határozottsággal 
s ünnepélyesen a boroszlói herczegpüspök Förster tette, 
kinek késlelkedése különféle magyarázatokban részesült. 
Sőt Namszanowsky, a porosz hadseregnek katholikus tábori 
püspöke, is minden tábori lelkésztől írásbeli alávetési nyi-
latkozatot követelt, mit kettőnek kivételével mindnyájan 
meg is küldtek ; amaz engedetlen kettő pedig ne reméljen 
semmi támogatást a hadügyminisztertől, mert Poroszország-
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bail — így a „Monatschrift" — az állam nem szokott az 
elöljáró iránti engedetlenségnek kedvezni. 

A németországi püspökök közül még csak Hefele püs-
pök van hátra, ki alávetését még nem jelentette ki. Mün-
chenben, hol a zsinat elleni oppositiónak mintegy gyühelye, 
gyúpontja volt, az érseknek felszólítására Döllinger s Fr ie -
drich tanárokon kivül mindnyájan aláírták az eléjük ter-
jesztett alávetési nyilatkozatot. Döllingerrel alkalmasint 
compromissum út ján fog végeztetni, amennyiben az amugyis 
már jó öreg tudós „tekintettel előrehaladott korára" lemon-
dand tanári székéről, a többit aztán végezze saját lelkiis 
meretével. Friedrich, ha nem akar ja magát alávetni, elmehet 
udvari theologusnak, ha tetszik Szent-Pétervárra. A mi a 
zsinat elleni oppositióból még hátra van, semmi egyéb, mint 
néhány theologiai tanárnak zsembéskedése, például Bo-
roszlóban és Bonnban, illetőleg Kölnben. 

A kölni érsek ugyanis (ki maga is a zsinati úgyne-
vezett ellenzéknek tagja volt) a bonni egyetem mellett lévő 
kath. convictusnak tagjait megintette, tartózkodjanak Hüffer 
tanár egyházjogi s Kampschulte tanár történelmi előadá-
sainak hallgatásától, mert e két úr a csalatkozhatlanság 
elleni tiltakozást aláirta. 

Ebből már jogi vita keletkezett, amennyiben az állam, 
melynek törvényei ellen ezen tiltakozó tanárok ugyan nem 
vétkeztek, ezeket el nem mozdíthatja állami állásukból, 
míg viszont a püspöknek teljes joga van azokat ab ordine 
s a mennyiben azzal birnának, a beneficio is felfüggeszteni, 
miben őket a porosz hatóság époly kevéssé fogja akadá-
lyozni, mint nem akadályozta a boroszlói herczegpüspököt 
Baltzer, Reinkens és Weber elleni eljárásában ; mert Po-
roszországban az igazságnak,a kath. egyház szabadságának s 
belszervezetének a törvények által biztosított épen való 
fentartása sokkal fontosabb és szentebb ügy, mint néhány 
rakonczátlankodó szájhősnek lármája." 

Czikkét a „Monatschrift" ezen szavakkal végzi : mind-
ezeknél fogva úgy látszik, hogy Némethonban a csalatkoz-
hatlanság elleni oppositiónak utolsó maradványai nyomta-
lanul el fognak tűnni a porban ; Roma locuta, causa finita 
est. (—z.) 

D E G G E N D O R F B a j o r o r s z á g b a n . A f ö l d m ű -
v e l ő k e g y l e t i g y ű l é s e . A hazafias földművelők egy-
lete okt. 13-án nagy gyűlését ta r tá itten, melyen egyéb 
folyó ügyeknek elintézésén kivül a következő határozati 
javaslatok tétettek s fogadtattak el : 

Meg vagyunk ugyan győződve, hogy addig, míg a 
háború tart , nincs idő véglegesen érvényes vezérelvek for-
mulázására ; nehogy azonban a széles körökben működő 
poroszérzelmű agitátiókkal szemben bajor hazafias meg-
győződésünket elhallgassuk, a következő határozati javas-
latokban állapodtunk meg : 

1. A háború által s a háború óta nemcsak nem több, 
de még kevesebb oka van Bajorországnak önállósága 
feladását kivánni. Ennélfogva kormányunk a hazafias föld-
müvelök egyletének minden tagjára számíthat, ha és a med-
dig, szemben a fenemlített bajor fondorlatokkal, Bajorország 
számára az önállóságnak legalább azon mértéket fentartani 

szándékozik, mely az 1866-iki események után még fen-
maradt . 

2. Áll ami önállóságunknak nagyobb mértékben való 
feláldozását csak akkor tudnók helyeselni, ha az úgyneve-
zett éjszaki szövetségnek feloszlatása sikerülne úgy, hogy 
aztán az összes Németország a fejedelmek és népek függet-
len szabad közreműködése alapján ogy szövetséges állammá 
egyesülne; egy az éjszaknémet szövetségi törvény alapján 
létesülő egyezkedés ellen azonban határozottan tiltakozunk, 
mivel ez a német népnek s az egyes külön államoknak 
érdekeit sérti s csak a poroszoknak javára van. 

3. A belügyi kérdéseket tekintve, visszautasítjuk a 
mindent elölő irodai igazgatást s józan önkormányzatot kö-
vetelünk. 

4. Az egyházi kérdésekben a véleménynek s meggyőző-
désnek az állami gyámkodás alóli kivonását, illetőleg füg-
getlenitését, követeljük. Tagadjuk tehát, hogy az államnak 
vagy Írástudóinak joga volna a zsinat v a g y a p á p a 
e l l e n f e l l é p n i s ellenkezőleg elismerjük, hogy a katho-
likus emberre nézve hit- és erkölcstani ügyekben egyedül a 
kath. egyháznak tekintélye iránytadó. 

Minden törvényes s mindenek előtt minden kath. kor-
mány szoros kötelességének tar t juk az igazságtalanul bir-
tokától megfosztott szentatyát védelmezni s őt a világi 
hatalom visszaszerzésében segíteni. 

T U R I N . A m i l a n ó i , g e n u a i é s v e r c e l l i i e g y -
h á z m e g y é k f ő p á s z t o r a i a k ö v e t k e z ő f e l i r a -
t o t i n t é z t é k V i k t o r E m m a n u e l h e z és I X . 
P i u s h o z : 

„Felség! Alulírott püspökök nem érezhetik maguka t 
felmentve azon kötelesség alól, hogy az összes keresztény 
világ püspökeivel egyesülten szót ne emeljenek a római 
területnek s magának Rómának egész az apostoli palotáig 
történt megszállása ellen. E feljajdulást nem hazánk iránti 
csekély szeretetünk hozza a jkainkra s jut tat ja felséged 
trónja elé, de mélyen meg vagyunk győződve, hogy az álla-
mok csak ugy virágozhatnak s a trónok csak ugy szilárdul-
hatnak meg, ha igazság és erény példája tündöklik azok 
körül. így merészeljük mi szavunkat emelni hozzád, felség, 
kérvén, hogy kormányod szüntesse meg a katholikus világ 
fejének elhagyatottságát és jelen állapotát. A hallgatás ily 
helyzettel szemben lélekmardosást okozott volna nekünk s 
inkább kell félnünk a vádtól gyávaságunk miatt, mint a 
megfeddéstől merészségünkért. 

Mi külömben tántoríthatlan hűséggel ragaszkodunk 
ezután is felséged trónjához, melyet az ég védjen minden 
nyilt fenyegetés és minden titkos ármánykodások ellen. 
Turin, 1870. nov. 25." 

A pápához intézett felirat imigyen hangzik : 
„Legboldogabb atya ! 
A világ minden részéről érkeznek hozzád szentatyánk 

igaz és lelkes kath hangok a szomorúság ez órájában , mert 
az atya szenvedése egyszersmind a gyermekeké is. Mi alul-
irt püspökök szintén osztjuk veled a keserű pohárt, melyet 
ajkaidhoz kell emelni azok hálátlansága folytán, kik sajná-
latra méltó dicsőséget csinálnak abból, hogy nevedet gya-
lázzák, szándékaidat gyanúsítsák s egészen ellenkező dol-
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gokat hitetnek el a világgal, mint a miket gyötörtetésedre 
véghez visznek. 

Mi azonban hiszünk az isteni kegyelemben, mely 
szentségedet rövid időn fel fogja szabadítani; addig is buz-
gón imádkozunk éretted híveinkkel együtt, jól tudván, hogy 
az ég, ha szükséges leend, hozzád is el fogja küldeni meg-
szabadító angyalát, mint elküldötte volt hajdan elődödnek, 
az apostolok fejedelmének. E bizalomban csudáljuk bátorsá-
godat szentatyánk, melylyel a szenvedésekkel szembe szál 
lasz s buzgón imádkozva szabadulásodért térdre borulva 
kér jük atyai áldásodat. Turin, 1870. november 25." 

LYON. 0 s z e n t s é g e v á l a s z a a l y o n i f e l -
i r a t r a az ottani „Decentralisation" szerint következőleg 
hangzik : 

Kedves fiainknak, a jó s tiszteletreméltó lyoni polgá-
roknak, üdvöt és apostoli áldásunkat. Azon meleg szeretet, 
őszinte buzgalom és valóban fiúi tisztelet, melyet ezen szent-
szék iránt tanúsítani még szomorú sanyargattatásaitok közt 
sem feledtetek el, épezért sokkal tündöklőbb fényben mu-
tatja hitetek s jámborságtok nemes voltát s annál becsesebbé 
teszi azon ragaszkodási nyilatkozatot, melylyel szivünket 
legújabban megörvendeztetni iparkodtatok. Ha azon nehéz 
körülmények, melyek közt jelenleg vagytok, nem is enged-
ték meg, hogy, mint kivánjátok, testvéreitekkel egyesüljetek, 
feliratotok mégis azt mutat ja , hogy a katholikus szellem-
ben egyek vagytok azokkal. S ép ezért nem kisebb mér-
tékben mondunk nektek köszönetet nemes buzgalmatokért 
s hozzánk való szeretetetekért, nem kisebb mértékben dicsér-
jük s magasztaljuk ezen nemes érzelmeiteket, melyeknek 
ékesen szóló tanúbizonyságát leveletekben megkaptuk. 

Hallgassa meg az Isten kivánságtokat, vezérelje lép-
teiteket úgy, hogy miaden az ő nagyobb dicsőségére s szent 
vallásunk előnyére s minél nagyobb terjesztésére szolgáljon. 
Ez t kérjük mi az isteni malaszttól, melynek zálogául s jó 
indulatunk jeléül apostoli áldásunkat adjuk rátok. — Ró-
mában, sz. Péter sirja mellől, 1870 nov. 28 án, uralkodá-
sunk 25 esztendejében. Pius P . P. IX. 

Mily nemes hangulat vonul végig ezen apostoli le-
iraton, melynek fenkelt jellemű írója saját keserves szenve-
dései közepette is vigasztaló szavakat talál szerencsétlen 
fiai számára ! 

IRODALOM. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz. Kaulen. — 

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thlr. 10 sgr. 

A napról napra nagyobb, óriási lépéseket tevő, a józan 
ész jogait teljesen összezavaró és a szomorú tapasztalás sze-
rint feneketlen vészörvénybe sodró rationalismusnak idejé-
ben egy becses, tudományos munkára, mely egy részről 
alapos, tisztán gondolkodó főre mutató világos előadás által a 
kebelben és hitbuzgó érdeklettekben való igaz örömet keltve, 
mindenképen tekintetet, méltatást érdemel, másfeiől döntő-

bizonyítékú tanuja levén annak, hogy a hittudományi iro-
dalom a munkabíró kath. ker. Némethonban folyton-folyvást 
avatottszellemü művelőkkel rendelkezik, meghazudtolja 
szent egyházunk esküdt elleneit s hallatlan vakságukban 
elfogultak és félrevezetettek táborának azon gyakori állítá-
sát, mintha a katholicismus a tudományokat nem fejlesz-
tené és gyümölcsözővé nem tenné, hívjuk fel az illető tudós 
közönség combináló figyelmét. — Alig van, minden teker 
vény nélkül, egész nyíltsággal, mondjuk ki már egyelőre is, 
alig van a szóban forgó tárgyra nézve manap vitatottabb 
kérdések közül egy is, melyre ki ne terjeszkednék és melyet 
dr. Kaulen ezen „Geschichte der Vulgata"-jában, felhasz-
nálva lehetőleg és ugyan czélszerűen, az adatokat, az ok-
szerű és következetes nyomozásokon sarkalló irományokat, 
meg ne beszélne. . . Nem sikamlik ő át hallgatással a máso-
kat is megrontani kivánó gazság éâ ezzel határos hitbuli 
könnyelműség által támasztott nehézségeken, sőt ellenkező-
leg, készakarva keresi fel az állítólagos ellenvetéseket, ösz-
szevetve a meg nem czáfolt, a kétségtelen, adatokkal vagy 
megczáfolja és gyengíti azokat vagy legalább valódi ér té-
kükre szállítja. 

De, mielőtt ezen nagy theologiai és történeti tanul-
mányt feltüntető és, eleve bátorkodunk kinyilatkoztatni, 
egy kissé hosszasabban ismertetendő, dolgozatot rendre 
vennők, legyen szabad azok közül, mik olvasás közben 
lelki szemeink előtt lebegtenek, egyetmást mindjárt érin-
tenünk. 

Midőn a tizenhatodik században, mirigyes elvek által, 
a valódi és boldogító civilisátio nem csekély kárára, előidé-
zett vészteljes idő, ama gyászos, minden helyes ok, higgad-
tabb megfontolás és eszélyesség nélkül, csupán csak az ős-
egyház iránti ellenmondásból (miért soha sem nyomhatja 
el az igaz kath. keresztény szíve mély fajdalmát,) szülemlett 
és széltében a rombolás elvét (már aztán átgondolt tervvel-e 
vagy a nélkül, mindegy, az a dolog lényegén nem változtat.) 
imádó, a korunkban oly sokszor emlegetett önállóság és 
független itéletű, (?) hitszakadást hozá létre, mely hatalmas 
erőszakkal, az elvek roszasága és azok követésérei készség 
mellett, törekedvén leszakítani a valódi üdvintézetnek, a 
kath. ker. egyháznak, gazdagtejü emlőiről a fiakat, kiket 
édesanyai gonddal ápolt karjain az örök élet részére, fel-
dúlva ugyanennek békéjét, egész Európát, mely akkorban 
szélvészhányta tengerhez lőn hasonló, annyi világot rengető 
rosznak szomorú forrásául két ellenséges táborra hasitá 
(jól tudván azt : „Vedd el a világosságot és sötétség lesz ; 
rontsd meg a rendet és zavar lesz ; zavarban pedig könnyű 
halászni 1") az igazság elárulása, a katholicismus elleni gyű-
lölet és a mosdatlan piszkolódásra vetemedett ellenszenv 
kifejezésére főleg három jelszó leve a destructio, erkölcste-
len és embervadító irány zászlajára kitűzve és mintegy élet-
törvénynyé emelve ! 

I t t is igazoltatott, miszerint a mozgalmas, az ellen-
mondások hinárzatos korának mintegy természete hozta 
magával, hogy akkor különféle jelszavak jőnek forgalomba 
olyanok részéről, kiknek hiú önteltségükben — abból is 
„tabula rázát" akarván csinálni, a mire a létrehozó isteni 
kéz a maradandóság bélyegét üté vala, — mint a vészma-
daraknak, eleme épen a vihar; mely jelszavak, ha a tények 
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történeti igazságának nem is felelnek meg, sejteni engedik 
az ugyanakkor lábra kapott gondolkodásmódot és érzel-
meket ! . . . Mindannak, kinek lelki szemei tiszták, lehetet-
len észre nem vennie, hogy valamint azelőtt a megváltást, 
mely nem más, mint béke és egyesülés, oly jól előtüntető 
egység volt az élet törvénye : akként most a bűnből eredt 
és a bün által ápolt egyetlenség, szakadás, elválás, lőn az 
élet főelemévé ! 

Bizonyára tanulta a t . olvasó a mohácsi vészt meg-
előzött és azt nagyrészt létrehozott vallási megoszlás törté-
netét; emlékezik a protestantismus azon gyászos korára 
édes hazánkban, melyben a nemzeti béke, egyetértés, helyét 
az üdvtelen elvek uralmának kedvező, vallási, nemzeti vi-
szály váltotta fel; nem kerülhette ki a mélyebbre pillantó 
történész agyában méltán felmerült azon fájdalmas észlelet 
figyelmét, hogy a törököt szintén a vallási meghasonlás 
hozta nyakunkra és játszotta el nemzetünknek csak nem 
rég némileg visszahelyezett függetlenségét! . . . Hisz a ma-
gyar nemzet egy ezredéven át nagyszerű és jól felfogott 
hivatásában dicső dolgokat müveit, tagadhatlanul, legin-
kább azon korban, midőn vallási és politikai egysége vá-
gyainak erőt, szavának tekintélyt adott és mégis épen talán 
az alig háromszázados protestantismus volna egy némely 
elfogult iró szerint a magyar nemzetiség megmentője?! 
Csudálatos ezen eljárás. Ugyanazok a német tanok és ter-
vek iránt, melyeket a nemzetiségek ellen irányzott beol-
vasztási törekvésekről vádolnak, félénkek, gyanakodók és 
körültekintők; de, mihelyt a protestantismusról, ezen álta-
luk mai napig tartó, bámulattal fogadott, eredeti német rend-
szerről van szó, minden félelem, gyanú és gond megszűnik, 
vizsgálat és kegyelet nélkül szakítnak a félezredéves múlt-
tal s az uj tan ingatag rendszerének bizonytalan irányú 
folyamán elbizakodottan nemzetiségünk megmentőiül tolják 
fel magukat ! Azonban ezen hiú dicsekvőket már a józan 
ész szava elnémítja . . . . A józan ész azt mondja : mi a 
testvéri erőket megosztja és ellenséges irányú törekvésekre 
ösztönzi, mi a multat a jövővel, az ősök intézményeit az 
utódokéival, meghasonlásra vezérli, az a nemzedéknek nem 
üdvös, hanem káros . . . A protestantismus nálunk a luthe-
ranismus, a kálvinismus ellentett és tényleg fenálló rend-
szereit szülte, az addig félezred év folyamlásán át tömör 
nemzetiséget felekezetekre osztotta s ez által napjainkig 
tartólag gyengítette . . . A józan ész azt mondja, miszerint 
a népnevelésnek, a családi és társadalmi életnek, pályáján 
egyöntetű elvekre, egyesített erőkre, közösen állítandó is-
kolákra és intézetekre van szükség. E szükség kielégítését 
nálunk nagyon megnehezítette a protestantismus, mert ennek 
következtében történt, hogy hazánk községeiben három 
négy egymás mellett s ellen álló templom és iskola ugyan-
annyi pappal, tanítóval s felekezetekre oszlott csekély számú 
polgársággal nagyobbrészt a szegénység rémképével küzdve 
tengődik. S ezen a protestantismus által okozott szomorú 
valóság lenne a magyar nemzet megmentő szelleme! ? Egye-
sülne csak, mint régen egy volt a kath. hitben a magyarhoni 
városok és községek vallási meggyőződése, rövid idő alatt 
megszűnnék az egyházi és iskolai állapotok szegényes sín-
lődése. . . Valóban csak hiú beszéd az is, hogy a protestan-
tismus a magyar nemzeti szokásokat, a nyelvet, az irodal-

mat fentartva, megőrizte. . . Inkább mondhatnád, meghason-
lásba hozta az atyát a fiúval, a testvért a testvérrel, a nyu-
godtan virágzásnak indult irodalmat hittani heves vitatko-
zások terévé tette, a nemzet vallási egyetértését összetörvén, 
széthinté a meghasonlás magvait, melyek, valljuk meg 
őszintén, nem estek kősziklára és rövid idő alatt megtennék 
fanyar gyümölcsüket ; a templomok és iskolák tanszékeit, a 
magános és nyilvános életet, a multat és jelent, a régi és u j 
intézvényeket, tartós ellenkezésbe hozták és oly gátakat 
emeltek, melyeknek nagyságát ma sokan csak azért nem 
látják, mert a keresztény hit iránti közönyösség vakító láza 
nem engedi. . . És, hogyha így áll a dolog, nem lenne-e hig-
velejüség okulást, tanúságot, nem meríteni a múltból ? ! 

S már ha higgadtan meggondoljuk ezen oly hallatlan 
subversiot, egyetemes felfordulást, az erkölcsi világrend 
elleni, előre alig sejtett, lázongást előidézett szomorú ese-
ményt, melyet egynémelyek (többnyire a szelid érzés-, tiszta 
erkölcs- és testvéri szeretettől megválni akaró elvtelenség 
barátai) „reform"-nak kereszteltek, (csak úgy olvadozván 
ajkaikon egyéb nagy szavak között, hogy Luther a fen-
kürtölt nagy reformátor;) úgy találjuk, miszerint ama há-
rom forgalomba lökött jelszó közül kettő negativ, egy pedig 
positiv. — Az első az egyház csalhatatlan tanitó tekinté-
lyének megvetése ; második az isteni szóhagyománynak 
teljes mellőzése, tagadása; a harmadik pedig, hogy az ó- és 
újszövetségi szentkönyvek a kinyilatkoztatott igazságokat 
teljesen és tökéletesen tartalmazzák. 

íme, ez átalánosságban véve az új, a fenérintett, a fel-
szított gonosz szenvedélyek parázsán kivül kebelében még 
más emésztő lángot hordozó, a pusztítás rémangyalának 
— tekintve a számtalan áldozatot — szárnyait feloldott, a 
kath. ker. egyház, mint az igazság egyedüli letéteményese 
irányában! jogosságon- és méltányosságon magát teljesen 
túltett kor bálványainak hódoló tábor állásos csatazász-
lója, jelszava ; ez végelemzésben azon idő vallási harczainak, 
— melyeket mindamellett a katholicismus, illetőleg annak 
örök igaz elvei (ellentétben az annyiszor emlegetett kor-
eszmékkel, melyek, mint a politikai phantomok folyvást 
hullámoznak s egymást oly közvetlenül váltják fel, hogy 
a haladó civilisátiónak egészséges és tartós alapjául nem 
is szolgálhatnak) és rendíthetlen alapja túlélt, — gyúpont-
ja ! . . . Imez volt az indó-mozzanata az ujabb szabású tu-
dományosság és műveltség irányának, téveszméktől duz-
zadozó kereszténytelen elveinek ! ! 

A jelzett századbeli vallási — és az európai művelt 
ségnek nem hasznára, hanem kárára (mit, ha másképen 
nem tudnánk, honi és külföli protestáns tudósoktól kellene 
megtanulnunk) szolgált forradalom azon hibái között , 
melyekbe esett volt, van tehát egyebek mellett az is, hogy 
a szellem mezején nem tudta becsülni a tekintély jogait, 
nem mondjuk, a kényszerítő hataloméit, de a tisztán er-
kölcsi hatalom jogait sem, mely egyedül a szellemekre és 
csupán a befolyás útján hat. Dr. Csősz. 

(Foly. köv.) 
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VEGYESEK. 
— A T . L.-ban olvassuk, bogy „Magyarország prí-

mása, Simor János ő herczegsége, nem hallgatni, hanem 
inkább beszélni akar t a királyi placetummal szemben s az 
egész püspöki karral egyetemben apostoli bátorsággal és 
bölcseséggel t i l t a k o z ó i r a t o t nyújtott át ö fel-
ségének." 

— Dr. Káplár Mihály esztergomvizivárosi káplán j e -
lenti,hogy a z s i n a t i v é g z é s e k e t m a g y a r n y e l v e n 
kiadta, azoknak vélvén szolgálatot tenni, kiket a vatikáni 
szent zsinat Jézus Krisztus szerelmére kér s kiknek ugyan-
azon Isten és Üdvözítő tekintélyével meghagyja, hogy buz-
gón igyekezzenek a tiszta hit világát terjeszteni. A füzet 20 
krér t kapható Sartorinál. 

— A bécsi „Volksfreundnek" Rómából i r ják , hogy 
M a r é t surai püspök a csalatkozhatlansági dogmát elfo-
gadta s ezt egy szép levélben adta tudtára a szentatyának. 
Hasonlót tetteti a metzi s dijoni püspökök is. 

— A majlandi, genuai s vercellii főpapok f e l i r a t o t 
intéztek a szentatyához s az olasz királyhoz Róma elfoglal-
tatása miatt. 

— A pestterézvárosi szürkenénikék intézetében a k a -
r á c s o n y f a felállítása alkalmával körülbelül 200 leányka 
ruháztatott fel jótékony adakozók bőkezűségéből. Karácsony 
ünnepén pedig a szürkenénék szegényei megvendégeltettek. 

— Beküldetett : W e c k s t i m m e n für das kath. Volk 
I. Jhgg. 12 Heft : Die traurigen Folgen des Verlustes des 
Kirchenstaates von Dr. Georg M ö s i n g e r Professor der 
Theologie. 

— Beküldetett : Weckstimmen für das kath. Volk I I . 
Jhgg. I. Heft : V o r t h e i l h a f t e r A n t r a g v o n A l b a n 
S t o 1 z. Es ezzel egyszersmind előfizetés hirdettetik 1 fttal 
ezen igen helyes vállalatára a kath. irodalomban nagyérdemű 
Sartori Károly könyvkiadónak s kereskedőnok. Ajánl juk 
figyelmébe t. olvasóinknak a Weckstimment, melyekben 
Stolz, Brunner Sebestyén, Greuter, Wiesinger és mások dol-
goznak s mely füzetek igen előmozdították Ausztriában az 
üdvös lendületet a katholikusok között. Valamint legújabb 
kis röpiratait : G e i s t l i c h e M e d i c i n f ü r K r a n k e 
von einem geistlichen Doctor (Alban Stolz) ára 1 kr és 
E i n G e s p r ä c h m i t a r m e n L e u t e n von Alban 
Stolz ára 2 kr. 

— A müncheni liberális úgy nevezett müveit katholi-
kusok a pápai csalatkozhatlanság ellen következő tiltako-
zást köröztetnek aláirás végett, melyben nem tudni, váljon 
a tudatlanság nagyobb-e vagy a szemtelenség, melylyel az 
egész katholika egyházat akar ják tanítani. „A római főpap-
nak a vatikáni gyűlésen hozott határozatai folytán régi 
katholikus vallásunkon lényeges változtatás történt. A mi 
régi vallásunk azt tanítja, hogy az egyház azaz a pápa össz-
hangzatban a püspökökkel, mint az apostolok utódaival, nem 
tévedhet a hittanokban és hogy csak a hittételeknek, melyek 
mindenkitől, mindig és mindenütt hiendők, egyetemes szabad 
zsinatokon morális közakarat folytán szabad dogmákul fel-
állíttatniok. A vatikáni gyűlés azonban a fentebb elősorolt 
határozatokban a püspökök kizárásával egyedül a pápának 
Tulajdonítja a csalhatatlanságot a hit- és erkölcstanban és 
üzen tételt dogma gyanánt állítja fel, bár nyolczvannyolcz 
főpap ellene szavazott, százkettő pedig nem vett részt a 

szavazásban ; bár ezen tan eredetétől kezdve tizenhárom 
századig folytonosan a legkülönbözőbb ellenmondásokra 
talált az egyházban és ezfm oknál fogva zsinatilag tárgyalni 
nem is lehetett; bár 680-ban a konstantinápolyi közzsinat 
Honórius pápát mint eretneket kiátkozta, a pápák a tizen-
harmadik századig megválasztatásukkor eretnek elődeikre 
ezen átkot mindig megújították. Ezen tény ellenében tehát 
mellőzhetjük a számtala i bizonyítékot arra, hogy a vati-
káni gyűlés jogtalanságát kiderítsük és ezennel kinyilat-
koz ta t juk : hogy mi a Rómában 1870. julius 18. felállított 
határozat törvényességét nem ismerjük el, hogy a mi régi 
katholikus hitünkhöz, melyben atyáink éltek és meghaltak, 
hívek maradunk és minden történhető kísérletre, hogy 
reánk u j tant erőszakoljanak vagy minket az egyházból 
kiszorítsanak, activ és passiv ellentállást fogunk kifejteni." 

— Manning érsek papságához a zsinat felett nagy-
szerű p á s z t o r l e v e l e t intézett, melyben főleg a csalat-
kozhatlanság kimondatásával foglalkozik s e kimondásnak 
minden phazisát leírja. 

— A porosz királynak tehát sikerült1 Németországot 
egy kalap alá húzni. A még nem oda tartozó részek alkal-
milag szinte oda fognak annektiroztatni. Az alkalom nem 
fog soká magára váratni. A király pedig felvette a n é m e t 
c s á s z á r czimet. 

— Regensburgbau deczember 8-án a katholikusok 
nagyszerű g y ű l é s t tartottak a szentatya ügyében. Az 
egybegyűltek sz. Emmeranból a székesegyházba körmene-
tileg mentek. A körmenet egy óráig tartott. Az ünnepélyes 
szent misét a pápai nuntius Meglia tartotta, a szent beszé-
det pedig Zach székesegyházi szónok. Az ajtatoiság végé-
vel a nuntius a szentatya nevében s meghagyásából a jelen 
voltakat apostoli áldásban részesítette. A gyűlés délutáni 
2 órakor a domonkostemplomban tartatott. Elnökök voltak 
Walderndorf gróf s Pustet Károly könyvkereskedő ; jegy-
zők Reichling-Meldegg báró s Wächter . Beszédet tar tot tak 
a püspök, az első jegyző, Gruben báró, Walter törvényszéki 
tanácsos, dr. Steyrer ügyvéd s Eder országgyűlési képvi-
selő. Feliratot határoztak intézni a szentatyához s a k i -
rályhoz. 

S z e r e t e t a d o m á n y o k a s z o r o n g a t o t t s z e n t a t y a 
számára. 

Wéghső Mihály g. k. esperes, szentszéki ülnök a n. váradi egy-
házmegyéből. . . . . . . 100 frank. 

A „Religio" szerkesztője . . . . 1 0 forint. 
A nagyváradi 1. sz. egyházmegyéből. 365 frt. 26 kr, 

„ „ . 3 es. k. arany. 
„ „ . . 1 db kétfrtos, 
„ „ . . 10 db egyfrtos. 
„ „ 2 db. félfrtos. 
„ „ . . 3 db húszas, 
„ n . . 1 db ezüstpénz. 

Az oslii hivek (a Religio 52. szám.) . . 6 frt. 
A győri Zalud-féle leánynövelde 3- s 4-ik osztályának több növen-

déke a kis Jézus nevében . . . . 2 ft. 20 kr. 

Kegyes adakozás. 
A nváradi I. sz. egyházmegyéből a keleti keresztények, az afrikai, 

amerikai missiók és a szent sír őrei számára . . 4 frt. 
A szent gyermekség társulatának . . . 1 0 ft. 12 kr. 
Az abaligeti hivek a Szent-László-társulatnak , 10 frt. 
Khál József bozsoki plébános az oltáregyletnek . 3 frt . 
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TARTALOM. Az emberi elme egy ujabb találmánya. 
— A fm. herczegprimásnak legújabb szózata Róma elfog-
laltatása felett. — Egy német protestáns szózata a német 
katholikusokhoz. — Egyházi tudósirások. — Vegyesek. 

Az emberi elme egy ujalDlj találmánya. 
(Folytatás.) 

Továbbá, istentelen az indifferentisták tana azért 
is, mert 

b) A t h e i s m u s r a v e z e t . 
A hitközönyösség elve szerint senkit sem kell 

háborgatni vallásában ; nincs reá szükség, miszerint 
valaki a miatt aggódjék, váljon e vagy ama vallást 
kövesse-e vagy sem. Az indifferentismus minden 
oly vallást egyenlően jónak hisz, melyet kinek kinek 
esze és belátása javai. Igen, de az ész külömböző 
embereknél külömböző,előitéletektől és szenvedélyek-
től legkevésbbé sem ment s épen ezen okok miatt a 
hitelvekre, cultus- és morális- szabályokra nézve egy-
mással nagyon is ellentétes és külömböző fogalmakat 
alkothat magának s valóban alkot is ; e szerint min-
denkinek szabad leend e vagy ama hitczikkelyt, a 
mennyiben eszével megegyeztethető vagy nem, 
hinni vagy tagadni; e vagy ama módját az isteni 
tiszteletnek, a mint az épen valakinek tetszik, elfo-
gadni vagy elvetni ; ilyen vagy olyan erkölcstant 
ad libitum követni vagy nem követni. Ily értelemben 
természetesen nincsen h a e r e t i c us, nincs h i t e t l e n , 
mert hiszen az indifferentismus tana szerint mindegy, 
bármit higyen valaki, következőleg az indifferentis-
ták semmi esetre sem kárhoztatják az istentelent, ki 
az istenbeni hitet az üdvösségre szükségesnek nem 
hiszi, hacsak önmaguknak ellenmondani s így követ-
kezetlenségbe jutni nem akaruak.1) 

') Nem fölösleges munka ide iktatni Secondo Franco-
nak azon állítását, mely szerint a közönyösség csakugyan 
t é n y l e g e s atheismus. „A közönyösség — mondja ö — 
. . . . t é n y l e g e s atheismus és hogy ne volna az ? ki min-

idé járul még az is, hogy a hitközönyösség, 
miként már előbb láttuk, tagadja az isteni tökélyeket ; 
már pedig lehet-e Istentvéghetlen szentség, a legna-
gyobb igazmondóság, kimeríthutlen bölcseség s min-
dent felülmúló tekintély nélkül képzelni? az indiffe-
rentismus pedig ezek nélkül gondolja őt, tagadván e 
tulajdonokat; a ki ily tulajdonok nélkül állít magá-
nak Istent, annak nincs Istene, az nem hisz Istenben, 
mert a már említett attribútumok nélkül legfőbb 
lényt képzelni lehetetlenség ! Világos tehát ezekből, 
miszerint a közönyösség tág kaput nyit az atheis-
musnak. 

Mivel tehát megtagadja Isten tökéletességeit s 
ezen kiviil nem egyéb, mint egy nyitott ajtó, melyen 
át az atheismushoz juthatni, méltán neveztetik az 
indifferentismus tana i s t e n t e l e n n e k . 
den vallást egyenlően jónak tart, egyiket sem tisztelheti 
úgy,mint kellene s illő módon egyiket sem gyakorolhatja,nem 
győzhoti le a nehézségeket, melyekre gyakorlásánál akad ; 
hisz ez alig sikerül akkor is, midőn lelkünk annak igazsá-
gáról s üdvösségünkre irányzott szükségességéről meg van 
győződve ; oly nagy az akadály, melyet az emberi szenve-
délyek, az élet ügyei, bajai s gyengeségei eléje gördítenek. 
Gondold meg csak, váljon egy meggyőződés nélkü'i lélek, 
egy szeretet nélküli szív, véghez tudna-e vinni valamely 
nehéz ügyet ? ilyesmit hinni annyit tenne, mint önmagun-
kat készakarva megcsalni." 

„Ha még valami szükséges volna arra, hogy csaló-
dásodból kiábrándulj, a tapasztalásra hivatkozhatnám, mely 
legfényesb világosságba helyezné előtted azt, hogy a közö-
nyös tettleg semminemű vallást sem gyakorol. Nem gya-
korolja a protestantismust, mert hogy valaki ezen árny-
vallást is gyakorolhassa, némi bizalmának kell lenni, hogy 
benne az igazságot birja. Valóban jól jegyezték meg, hogy 
a protestánsok közt is azok, kik még némi tényleges val-
lásgyakorlathoz ragaszkodnak s részben még tekintélyre 
támaszkodnak, — távol vannak attól, hogy minden vallást 
jónak tar tsanak. A közönyös továbbá nem gyakorolja a 
katholicismust, mert . . . . a közönyösség elve azt világosan 
tagadja ; nem marad tehát más hátra, minthogy tényleg 
minden vallás nélkül él." 

„Mi most mindebből a következés ? — folytatja tovább, 
—*az, hogy a közönyös ember ama rendkivüli szörny, mely 
a földön úgy él, mintha s e m m i i s t e n s é g s e m v o l -
n a . " — Lásd „Népsz. feleletek." 70 és 71. 1. 

3 
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De a közönyösséget nemcsak ezen okból kár-
hoztatja a józan ész, hanem egyszersmind azért is, 
mert 

2) E l l e n s é g e az m i n d e n á l l a m i r e n d -
n e k és k o r m á n y z á s n a k . 

Az indifferentismus „mindegy" elve által a tár-
sadalom lételveit vonja kétségbe. Az államot, elte-
kintve itt másegyébtö'l, csak a törvények pontos 
megtartása, a polgárok szigorú engedelmessége s az 
egymásközti béke tarthatja fen, ezek lévén minden ál-
lami rend kellékei. De ha az indifferentismus elve sze-
rint mindegy a törvényeket meg vagy nem tartani, a 
törvényes felsőbbségnek engedelmeskedni, a békét a 
polgártársakkal fentartani vagy megzavarni, midö'n 
e kellékek az állami rend és kormányzás szükséges 
tényezői s biztositékai és ezeket követni épen úgy 
érdem, mint nem követni, hogyan állhat fen ily mó-
don a társadalom ? Alapjában zavartatik az meg s a 
legnagyobb bonyodalmakat idézi elő. 

Azonban alkalmazzuk csak e „mindegy" elvet 
a közönséges, a mindennapi életre, fordítsuk csak 
tekintetünket egészen szokásos dolgokra s látni fog-
juk, hogy sehol sem mutatja magát e tan oly tart-
hatlannak, annyira veszélyesnek, mint épen a min-
dennapi életben. Ugyan uraim! indifferentisták ! mit 
mondanának, ha igy szólna valaki önökhöz : „Ej! 
hiszen az tökéletesen mindegy, hogy mi az ember, 
szolga-e vagy úr? egykor csakugyan mindnyájan 
meghalunk, szállj le tehát te magas lakodból s hagyj 
egy kevéssé engem is uralkodni!" Vagy ha önök 
közül egygyel igy beszélne valaki: „ugyan miért 
halmazasz kincset kincsre, miért gyűjtőd pénzedet, 
hiszen az mindegy, több van-e neked, mint másnak? 
oszd szét tehát pénzedet s adj nekem is!" Mit mon-
danának önök, ha igy szólana valaki egy szegény 
napszámodhoz : „ugyan miért fáradozol éjjel és nap 
pal, miért küszködöl folyton ? hiszen mindegy bár-
mennyit dolgozzál is, végre is csak egy nyomorult 
féreg fogsz maradni s elveszni, mint a falevél !" Vagy 
ha azt mondaná valaki : „miért hivatsz orvost be-
tegségedben s miért használsz orvosszert, hiszen 
mindegy, előbb vagy utóbb csakugyan meg kell 
válnod ez élettől !" S aztán az annyira hiu hölgy 
miért fárad annyit ruhája csinosításán, hiszen az 
mindegy, egyszerű lepel vagy pedig testéhez szabott 
s felczifrázott öltöny fedi e termetét. — Uraim! mi 
a felelet ily kérdésekre ? egyszerűen semmi. Öaök 
ily kérdésekre rendesen adósok szoktak maradni 
a felelettel. — S már ebből kitűnik, hogy követke-
zetesen alkalmazva mennyire csalékony s mily fur-

csán hangzik a „hiszen az mindegy"-féle szólam. — 
íme ! a takarékosságnak, szorgalom- és munkának, 
a polgári erények- és tevékenységnek, mindennemű 
forgalomnak s üzletnek, semmi becse, semmi értéke 
az indifferentista előtt; reá nézve ez „mindegy," — 
így vonja kétségbe minden társadalmi rend jogosult-
ságát, — igy teszi kérdésessé vagy épen megtagadja 
az államkormányzat jogait.2) 

S mégis ugyanezen indifferentismus, mely kü-
lömben józaneszű embert barátjául nem birhat s biz-
tos alapja épen nincs, akar érvényre emelkedni a 
religió terén is. Ezen hitközönyö^ség, melyet a kirá-
lyok s mindenszabad államok ellenségüknek kellhogy 
ismerjenek, hacsak könnyelmüleg önmaguknak sirját 
nem akarják megásni ; ezen indifferentismus, melyet 
mindennemű államszerkezetnek mint árulót s nép-
jogsértőt kell tekinteni, akar teljes erővel uralkodni 
a vallásos életben, az igazság birodalmában. Tehát 
e tétel: „nekem mindegy," mely miként egy éles kés 
minden földi köteléket kettémetsz, ez volna hivatva 
az emberek s a mindenható között levő köteléket 
megerősíteni, megszentelni? Ily állítástól, ha a fen-
tebbieket jól meggondoljuk, ki ne borzadna vissza ? 
A józan ész épen ezért mindig ellensége marad az 
indifferentismusnak, mert ellensége ez az állami 

' o 
rendnek és kormányzásnak. 

Végre, kárhoztatja a józan ész az indifferentis-
must azért is, mert 

3) v e s z é l y e s az a l e g n a g y o b b f o k b a n . 
„A közönyösség olyan tárgy iránt, mely mellett a 
legnagyobb figyelmet igénylő tények és tanuk ho-
zatnak fel, melyet emberi természetünk és rendelte-
tésünk lényegébe vágónak mondanak, melyet milliók 
ideigleni és örökös üdvfeltételének hisznek, mondom, 
ilyen tárgy iránti közönyösség csak olyan emberhez 
férhet, a ki nem tudja, hogy emb3r." Igy nyilatko-

2) Erre vonatkozólag Sicondo Franco így nyilatko-
z ik : „E cselfogást (mely az indifferentismusban rejlik) 
még jobban felismered, ha a jelen esetet a világi dolgokra 
átviszed. Képzelj magadnak egy férjbt, ki nejének azt 
mondja, hogy neki mindegy, akár vele, akár más nővel 
éljen ; képzelj magadnak egy fiút, ki a tyjának azt mondja, 
hogy becsüli őt ugyan, de csak úgy, mint bárkimást ; kép-
zelj magadnak egy alattvalót, ki azt mondja : ő n e k i 
m i n d e g y , s a j á t f e j e d e l m é n e k e n g e d e l m e s k e -
d i k - e v a g y a z ő e l l e n s é g é n e k ; váljon e közönyös-
ség oly csekély véteknek tűnnék felelőtted? Hogyan? E g y 
atya a szeretetben egy idegennel, egy fejedelem az ő vetély-
társával, egynö a nyilvános kéjhölgygyei, egyenlően oszto-
zik ? S te nem kevesebbet mondasz vallásboli közönyössé-
geddel." „Népsz. fel. I. k. 69. 1. 
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zett egy ismert hittanár3) és jogosan, mert az indif-
ferentista nem akarja megvizsgálni, mi ő, mi czélja 
van s mi által érheti el czélját, mert neki mindegy, 
akár teszi ezt, akár nem ! így veszti el örök üdvös-
ségét, mely végczélja volna s melyhez csak a vallás 
hő érzete s folytonos gyakorlata juttathatja el. Az a 
legkülönösebb, hogy nem vizsgálja meg a külömböző 
vallásokat, nem kutatja, melyik képes őt végczéljá-
nak elérésében leghathatósabban segíteni és mégis 
azt mondja: „mindegy," tehát i t él, miként „coecus 
de colore." Ugyan, uraim, mondják meg, van-e ebben 
logica? Helyesen tesznek-e? Önök félnek a vizsgálat, 
a kutatás eredményétől, mert jól tudják, hogy ha a 
különféle vallásokat vizsgálnák, bizonyára akadna 
egy, mely önöket az igazságról meggyőzné s melyet 
aztán követaiök kellene s önök épen ettől tartanak 
s hogy azt kikerülhessék, megszöknek saját eszük 
elől s kimondják, hogy „mindegy/ ' a nélkül, hogy 
megfontolnák, mennyi veszélyt rejt ez egy szó ma-
gában! Pedig közönyösség által az igazság nem 
szűnik meg igazság lenni és a tény nem változik 
semmivé. „A nap nap marad, mondja a már említett 
hittanár, habár szememet bekötöm is világa elől és 
az idő folyását meg nem á'lítom, habár tagadom is, 
hogy az idő halad."4) Ez életnek egykor vége lesz s 
mi leend azután, . . . gondoltak-e önök, hithidegek, 
erre? — De térjünk vissza s lássuk, mennyire veszé-
lyes az indifferentismus tana 

a) ö n m a g á b a n . —Van az indiíferentistáknak 
két főelvük, melyeknek alapja tulajdonképen magá-
ban a tanban rejlik. Ok ugyanis azt mondják : 

«) h o g y a r e l i g i ó m i j ó t s e m s z e r e z 
az e m b e r n e k , épen azért elég, ha v a l a k i 
b e c s ü l e t e s e m b e r ! Természetesen ezzel sanctio-
nálva van az ugy nevezett „becsületes ember" hit-
vallása. 

A religió tanítja mindazon kötelezettségeket, 
melyekkel az ember tartozik Isten, embertársa s ön-
maga iránt ; mindezeket a religió a legvilágosabban 
s biztosan adja elénk; ezt az ész tenni nem képes, 
mert korlátok közé van szorítva azaz véges s gyakran 
oly hitigazságokkal van dolga, melyek felülmúlják 
a már külömben is elfogult észt. 

Most, lvi a religió hatásátvizsgáljuk az életben, 
azt tapasztaljuk, hogy akkor volt a társadalom leg-
boldogabb, akkor volt annak anyagi jóléte legna-
gyobb, midőn vallásos volt; míg ellenben a vallás-

a) Márkfy Sámuel. Lásd „Hitkételyek" 130 1. 
4) Hitkételyek 131 1. 

talanság az erkölcstelenségnek, a fensőbbség iránti 
engedetlenségnek s a társadalmi jólét megzavarásá-
nak volt okozója. Csak egy szempillantás a történet-
be s erről kiki meggyőződhetik ! Azért mondja a 
költő is : 

„ . . . Minden ország támasza, talpköve, 
a tiszta erkölcs, mely ha elvész, 

Róma ledől s rabigába görnyed."5) 

Hogyan lehet tehát azt állítani, hogy a religió 
mi jót sem ad az embernek? Az egymásközti béke s 
a társadalmi rend nem legfőbb kincse minden pol-
gárnak, minden egyénnek ? S épen ezeket biztosítja 
a religió mindenkinek egyaránt. 

Udvary Ignácé. 
(Folyt, köv.) 

A fin. Iierczegpriinúsnak legújabb szózata Róma clfog-
laltatása felett. 

Mox atque Italiae Regis milites Romám invaserunt, 
velut in sentinam profundae navis colluviones, sic in illám 
Urbem vitia omnia fluxerunt ; fervet illa omnium malorum 
genere, estque plena turbis atque turpitudinibus, quae antea 
tam erat pacata, tam fervens pietate ac virtute, tam illus-
trÍ3 civium suorum urbanitate, quae tantam praebuit secu-
ritatem non his tantum, sed innumeris etiam omnium orbis 
partium hominibus, qui in Urbe illa vitám traducere, aut 
majori saltem anni parte commorari sunt soliti. Collecta 
undique ferocissima plebs vias implet, obstrepens et minax, 
nec Deum timens, nec homines reveren3, atque ad omnem 
audaciam projecta, per quam, ut cum Salviano loquar, „in 
hoc scelus res devoluta est, ut nisi quis malus fuerit, salvus 
esse non possit." Usurpatores his hominibus opus habebant, 
quos ex universa Italia iccirco Romain accersebant, ut habe-
rent, per quos pacatis et suo Principi Papae addictissimis 
civibus Romanis metum incuterent ; ut porro haberent, per 
quos laudarentur et ad quos provocarent, id demonstraturi, 
quod Urbem e populi voto in suam redegerint potestatem. 
Est nempe usurpatoribus in more positum spuriam suae 
dominationis originem populari voluntate honestare. Legi-
timus Urbis Dominus Summus Pontifex ad Vaticanas aedes, 
nondum sibi ereptas, redactum se videt, cui linquere illas 
cautum est, n'si vitam suam discrimini, dignitatis suae 
Majestatem opprobrio, velit objicere. Aedes alias — Palatium 
Quirinale dictas — saluberrimo positas loco, quas Summi 
Pontifices non aere a tubditis accepto, sed e munificentia 
catholicoruin populorum collecto, acquisiverunt et aestivo 
tempore incoluerunt, cum aedes Vaticanae fervido aestatis 
tempore immunem a febribus commorationem haud tribu-
ant, Regis Italiae satellites, violentia adhibita, pro suo Do-
mino occupaverunt, moxque iis in suos usus transformandis 
manus admoverunt. Palatii sacellum, in quo novi Pontifices 
primuin inaugurari solebant, in oecum saltantium convertere 

5) Berzsenyi. 
2 * 
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et Sanctorum miro artis opere depictis ibidem imaginibus 
abrasis mythologicas obscoenorum deorum dearumque ra-
praesentationes sub3tituere placuit. His occupatis aedibus 
ilia quoque conclavia Sedi Apostolicae erepta sunt, in qui-
bus demortuo Papa novus Pontifex oligebatur. Ad Vatica-
num restricti Summi Pontificis Encyclicae ad mandatum 
regiorum procuratorum confiscantur, quemadmodum factum 
est cum Encyclicis, quas nuper pro jurium defensione edidit 
Beatissimus Pater . Quod vero non impedit, quominus guber-
nium usurpatorium perfricta fronte asserat liberam se velle 
Ecclesiam in libero statu. Ecclesiastica mandata Cardinalis 
urbis Vicarii a foribus Ecclesiae abraduntur; Sacerdotes,etiam 
dum muneris sui partes obeunt, alii lapidibus fustibusque im-
petuntur, alii maledictionibus contumeliisque afficiuntur, alii 
denique etiam mactantur, ut ne hoc quidem in illis de pagano-
rum olim persecutione deesse dignoscatur, quod habuit perse-
cutio ipsa postremum. In ipsa Ecclesiarum sanctuaria irru-
unt, Daum et ejus Ministros blasphemantes, hosque dum 
verbum Dei praedicant, interrumpentes, nemine existente, 
qui haec impediret, aut vindícaret facinora. Sanctissimum 
Eucharistiae Sacramentum, dum illud solemniter, prout 
Romae semper fit, ad infirmos defertur, contumeliis, male-
dictionibus, sacrilegiis afficiunt, eos autein, qui illud defe-
runt, Sacerdotes, quive comitantur fideles, cachinnis, ac 
t-ibilis, quasi taureis caedunt. Imprimis in Sacratissimum 
Jesu Nomen furore et odio se accensos comprobant usurpa-
tores, eorumque socii. Nomen illud, de quo scriptum est, ut 
in eo flectatur omne genu coelestium, terrestrium et infer-
norum, do frontispicio Collegii Romani scalpri adhibitis 

i ctibus sublatum, dejectumque est, regis nec quidquam reluc-
tante aduiinistro, qui in gentilitio suo scuto haec inscripta 
legit psaltis regii verba: „non nobis Domine, non nobis, sed 
nomini tuo da gloriam." Ipsum autem hoc Collegium, a tr i-
bus saeculis celeberrimum scientiarum athenaeum, in quo 
So rii, Bellarmini, Toleti cum summa nominis sui gloria et 
baud minori catholicae religionis emolumento docuerunt, 
in praedam cessit Magistris, qui jam alibi comprobaverunt 
se esse inimicos crucis Christi et infensissimos Ecclesiae 
catholicae hostes, qui, ut dicit S. Augustinus,*) propterea 
putant vel putari volunt, Christianam doctrinam utilitati 
non convenire Reipublicae, quia nolunt stare Rempublicam 
firmitate virtutum, sed impunitate vitiorum. 

Sed nonne gubernium Italicum lege lata cavere vult 
de Summi Pontificis personali inviolabilitate, in exercitio 
muneris plena libertate et assignanda illi ex aerario publico 
pensione, nonne sartum tectumque esse vult Papae jus pro 
custodia suae personae, suaeque domus adhibendi quos 
voluerit, cogendi porro synodos et convocandi ad illas uni-
versi orbis Episcopos, immo siculam monarchiam, atque sic 
dictam appellationem tamquam ab abusu potestatis eccle-
siasticae cassare, atque id etiam indulgere intendit, ut Capi-
tula suos libere celebrare possint conventus. At vero quis 
non videt hac in lege majorem latere injuriam, ac in ipsa 
invasione, quam velut violentiam fortioris pati cogitur Sum-
mus Pontifex, qui profecto nunquam patietur, ut usurpatio 
qualicunque lege sanciatur. Sane actum esset de Capitis 
Ecclesiae juribus, si ilia firmiorem radicem, securioremque 

*) Epist. ad Volusian. 

vadem non haberent, quam legem italicam. Qui potestatem 
ecclesiasticatn Summi Pontificis civili lege tutam reddere 
vult, is indirecte divinam illius potestatis originem negat. 
Quanti vero ipsi illi legumlatores conditas abs se leges faci-
ant, quomodo illas observent, injuriis Catholicae religioni 
illatis, neminique ignotis, sat superque comprobaverunt, 
quam religionem lege fundamentali pro status religione 
declarare placuit. Summus Pontifex ditionibus suis exutus 
eleemosynam a fideli catholico populo recipere potest, pen-
sionem ab usurpatoribus acceptare non potest; noquit enim 
unquam in praedam consentire, nequit divinitus sibi delati 
muneris libertatem mammonae consecrare. Non indiget Sum-
mus Pontifex alia personae domusque suae custodia, quam 
populi romani amore, cuius is luculentissima semper prae-
buit specimina. Synodos autem teste história celebraverunt 
Pontifices vel in catacombis sub Deciií, Severis et Diocle-
tianis, ut adeo in exercitio hujus juris ab usurpatoribus im-
pediri possint, jus tarnen ipsum e natura ipsius primatialis 
potestatis promanans amittere nequeant. Illud dein Siciliae 
Regni tribunal, quod monarchiam siculam compellaro placuit, 
tamquam foecundissimam malorum in ilia Ecclesiae parte 
matrem ac scaturiginem, jam Clemens XI. iterumque Pius 
IX. Constitutione „Multis gravissimis" sub 28. Januarii 
1864. édita sustulit. Appellationos autem ita dictas ab abusu 
potestatis ecclesiasticae ad fora civilia Ecclesia semper re-
probavit. E t profecto judiciaria Ecclesiae potestas tam a 
Christo ipso descendit, quam omnis alia potestas. Quod si 
verum est, est autem verissimum, Ecclesia in judiciariae 
potestatis exercitio tain sit independens est necesse, sicut 
est in exercitio alterius sibi competentis potestatis, imprimis 
cum in Ecclesia Catholica non sit dominatus hominis in 
hominem, sed legis sive juris in omnes ; nec quidquam pro 
nudo arbitrio agere liceat, sed sua cuique sint ju ra et offi-
cia, nec desint in illa remedia ad reparandam jurium nefors 
laesionem ordinata. Caeterum, ipsum gubarnium Italicum 
amplr-simam occasionem habuit expariendi, non ab aliis 
idmodi appellationes interpositas fuisse, quam a maleconten-
tis hominibus, Ecclesiae jurium proditoribus, quibus velut 
instrumentis aliquando contra Ecclesiao praepositos Civitas 
utebatur, sed quos mox ipsa quoque abs se abjectos suae 
borti reliquit. Jus denique, quod nunc primum asserere Capi-
tulis volunt, conventus capitulares celebrandi, clare loqui-
tur Ecclesiae servitutem, cui ilia adusque in illis oris man-
cipata fuit. Quis vero nescit Capitula in Italia bonis omni-
bus fuisse privata et vix non funditus eversa. Nunc iis non 
ereptas facultates restituere, sed indulgere solummodo inten-
dunt, ut non tantum in choro, sed secus etiam capitula-
rium negotiorum gratia congregari possint. NuHusJpenitius 
novit, quam ipsa Sedes Apostolica, quid pretii promissioui-
bus illius gubernii ^tribuendum sit. A viginti annis videt, 
jura tam Pontifici fidem a dicto gubernio aenea fronte per-
rumpi, Ecclesiae leges dissolvi, videt per illud excommuni-
cationem sperni, episcopos excommunicationis societatem 
repellentes in carceres atque in exilia detrudi. Videt deni-
que gubernium illud tendere ad absolutam a quocumque 
divino et humano jure emancipationem, spirare] Ecclesiae 
odium, contemptum, ac persecutionem. Nullum profecto in 
orbe existit gubernium, quod tantam S. Sedi Apostolicae 
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injuriaro irrogare, nullum quod sacratissima eius jura tarn 
cynico modo violare, nullum quod inermem Papam bello 
aggredi, eius principatum et Urbem invadere non abhor-
ruisset. Hoc illud est gubernium, de quo jam in Allocutione 
17. Decembris 1860. habita postquam recensuisset mala 
occupatis jam tunc pontificiae ditionis provinciis illata, sic 
questus est Beatissimus P a t e r : „Haec autem malorum con-
geries ab iis maxime repetenda, qui ut suam per Italiae 
fines ditionem extendant, liumana quaeque jura ac divina 
audacter pervortunt, qui publicae se felicitatis auctores jac-
tant ac praedicant, quocumque tamen pervaserint, ibidem 
saevissimae veluti tempostates impressa relinquunt furoris 
excidiique vestigia." E t hoc Gubernium non veretur Summo 
Pontifiei pensionem offerre ex aerario suo semper vacuo, 
conces?ionem instar proponere cessionem sacerrimorum, 
quae usurpât, ecclesiasticorum jurium, quibus Ecclesia ubi-
que locorum et terrarum ultro gaudet ; audet denique prae-
tendere, ut Catholici circa sortem Ecclesiae suae Capitis 
conquiescant, quod in tam rapaces, viscosasque manus inci-
disse norunt. Ceterum dubitari nequit, quin usurpatores 
dignum iniquitate sua, dignum pontificia Majestale respon-
sum accipiant. 

Haec ad Vestram notitiam perferre volui VV. F F . et 
F F . in Christo Dilectissimi, qui in districtualibus Yestris 
Congregationibus tam clare enunciavistis cum Vestram in 
S. Sedem Apostolicam et SSmum Dominum Nostrum filialem 
pietatem ac fidelitatem, tum Vestrum dolorem Vestramque 
indignationem ob iniquissimam Urbis, cuius ill© legitimus 
Dominus est, invasionem conjunctique cum eadem princi-
patus direptionem et calamorum venalium nequitiam, qui 
pro scopo sibi praefixerunt conscribere mendacia, conge-
rore calumnias in Summum Pontificem, venenum denique 
nspidum, quod erat sub labiis, effundere in Sedem Aposto-
licam. Quae Vestra sensa Beatissimo Patri innotescent, 
patcrnoque eius cordi magnam adferent consolationem. 

Pergite haec porro quoque fovere sensa ; „oportet enim 
nos tamquam membra inhaerere Capiti Nostro Romano 
Pontifiei et throno Apostolico," seribit S. Cyrillus Ale-
xandr.*) Sed et hoc ipsum postulat amor, quo prosequimur 
Eccles'am nostram, „quam quantum quisque amat, tantum 
habet Spiritum Sanctum" teste S. Augustino.**) Nemini 
namque dubium esse potest Ecclesiae Catholicae rem hie 
agi, non solius Summi Pontificis. 

Interim indesinenter a nobis orandus est Deus, ut 
tanta haec pericula ab Ecclesia sua avertat, neque patiatur 
a tam exitiosa calamitate sponsam suam diutius vexari. 
Ipsum vero Summum Pontificem nostrum Pater Misericor-
diarum in brachio ssncto suo protegere et consolari digne-
tur, ut sicut abundant passiones Christi in ipso, ita et per 
Christum abundet consolatio ejus. 

Strigonii, die 24-a Decembris, 1870. 
J o a n n e s m. p. A r c h i-E p p u s. 

Egy német protestáns szózata a német katliolikiisokkoz.*) 

Németek, keresztény testvérek, legyen szabad annak, 
ki néhány év óta nyilt harezban áll azon sötét hatalmakkal , 
melyek a mi urunk Krisztus és a német nép között ütötték 
fel táborukat, hozzátok a világtörténelem e nagy órájában 
ogy pár keresztény szót intézni. Nagy a németek öröme s 
dicsősége ez évben. Éjszak és dél mint német sereg egyesül-
tek és bámulatra méltó bátorságuk és vitézségük által biro-
dalmunk rég elvesztett határait visszaszerezték. Ki csügged 
és e dicső győzelmek hiro kit nem bátorit fel azon éltető re-
ménységre, hogy a világ sorsának intézője népünk számára 
még nagyjövőt tartott fen? De ejövő nem hull önkényt ölünk-
be, mint valami tündérajándék, magunknak kell azt kivív-
nunk és kiküzdenünk. A ki azt véli, hogy a német államok 
határainak visszaállítása és a szükségből létrejöttegyesülés 
után bátran hagyhat juk közügyeinket saját mentükre, az 
balga, ki az ég nagy jeleit teljesen meg nem értette ! Sőt 
fegyver alatt levő testvéreink fegyelmezettsége, önmegtaga-
dása és a halállal daezoló bátorsága esett mintakép, mely 
után minden németnek törekedni kell a béke öltönyében és 
munkájában. 

A béke munkája, melyet különösen kiemelek, ugyanaz, 
melyet már ti magatok a háború közepette megkezdettetek : 
a mi német nagyságunk belellensége elleni harcz, a keresz-
tény egyházban levő szellemi Róma ellen folytatandó küz-
delem. Igen, nemcsak chassepotok és mitrailleusök roma-
nismusa van, melyet Isten és jó kardunk lábaink elé vetett, 
hanem van romanismus a főpapi főveg és a papi ruha alatt. 
Es e szellemi romanismus azon ellenség, mely belül fenye-
getőleg leskelődik, mely, ha le nem győzzük, külgyőzejmeinlc 
minden vívmányát meg fogja semmisíteni idővel. Es mily 
távol vagyunk e belellenség feletti győzelemtől ! Sőt még a 
harezot komolyan meg sem kezdettük. Még milliónyi azon 
német testvérek száma, kik e belellenség létezését sem sejtik, 
kik velo játszanak és őt, a kígyót, keblükön melengetik ! És 
mégis o belellenség a folyó évben fejét az egész világ előtt oly 
fenyegetőleg ütötte fel, mint nem századok óta. Volt idő, 
midőn a pápaság a nyers tömegekre nézve szellemi, nevelési 
eszköz volt ; de régen kinőttek a népek e fegyelem alól és 
azóta a komolyabb lelkek előtt mind bizonyosabbá lesz, 
hogy a pápaság a hazugság bűnével terhelt jogbitorlás. A 
helyett azonban, hogy keresztény férfiak intő és fenyegető 
szózataira magát megjavítani engedte volna, a pápaság 
mindig tovább haladt hazug cselszövényei és zsarnoki igé-
nyei pályáján, míg a jelen évben dölyfös őrjöngésénelc tető-
pontjára hágott. A pápaság jelen év jul. 18-án egy ünnepé-
lyes nyilatkozat által a hivők minden szabadságát, a papok 
és püspökök minden önállóságát, megsemmisítette és e szerint 
trónját az égig emelte fel és azt kivánja az örök átokkal 
való fenyegetődzés mellett, hogy minden keresztény térdet 
hajtson és imádkozzék csalhatatlan t rónjának szavára. Ez 
visszaesés a bálványimádásba és veszélyesb, mint a tiszta 
pogányság ; mert a bálványimádó cultus a látszólagos ke -

*) in thesaur. 1. I . e . 21. 
**) tract. 23. in Joann. 

*) Közöljük t. olvasóinkkal e felhívást, hogy ismerni tanuljuk az 
irántunk protestáns oldalon mutatkozó jó (l)indulatot. Szerk. 
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reszténység leplébe van takarva. Ó ja j , minő mélyen sülye-
dett alá a jelen kereszténység a babonában és a gyávaság-
ban. Ki szaggatta meg ruháját , ki hintett hamut fejére azért, 
hogy arra volt kárhoztatva, miszerint Rómából amaz isten-
káromló szózatot kelle hallania ? 

Némelyek reményeltek valamit a német püspököktől, 
de nem gondolták meg, hogy ezek rég elveszték előbbi fér-
fias jellemüket, hogy már igen mélyen fonattak be a jezsui-
ták romlásteljes terveibe. A zsinaton kimondott nagy ha-
zugság ellen csak ugy tanusithattak volna kellő ellenállást, 
ha elég szilárdak lettek volna saját bűneiket jóvá tenni. De 
mikor tett valaha püspök bünvallomást, hacsak azért nem, 
hogy magát a pápa előtt megalázza ? Igy történt aztán, hogy 
a mélyebb belátással bíróknak félniök kellett. Egy évvel 
ezelőtt a némát püspökök egy nyílt pásztori levélben hallat-
t ák szavukat, hogy hiveiket bizonyos „félelmek," „vádak" 
és „gyanúsítások" iránt megnyugtassák. Ezután elmentek 
Rómába és ott a hely szinén győződött meg köztük a több-
ség, hogy azon katholikus hívek, kik a zsinat iránt ama 
félelmeiket kifejezték, jobban voltak értesülve, mint püspöki 
mestereik. „Azon tudat, hogy a vatikáni zsinat egy régóta 
szőtt, csalárdsággal és erőszakkal előkészített cselszövény 
volt, áthatotta az egész világot," ezt i r j a e g y kegyes katho-
likus, ki szemtanuja volt a Rómában történt dolgoknak. És 
a német püspökök többsége nyilvános nyilatkozatai által 
Rómában e kárhoztató Ítéletet megerősíté ; Rómában emelt 
panaszai és vádjai, szavazatai és tiltakozásai által ő ma-
ga bizonyítá a világ előtt, hogy a tavali megnyugtató ful-
dai körlevél vagy tudatlanságon vagy ferdítésen alapult. 
És mit tesznek most e német püspökök ? Ismét elmentek 
Fuldába és anélkül, hogy véleményük változtáról számot 
adtak volna, nyakukat gyáva némasággal ha j ták a pápai 
csalhatatlanság járma alá, ezáltal püspöki önállóságuk végső 
maradványát az u j keresztény Dalai-Láma oltárán felál-
dozták és e magukon elkövetett szellemi öngyilkosság után 
a hívektől átokkal való fenyegetéssel követelik, hogy ők is 
a keresztény ember szabadságát, melyért a világ Megvál-
tója vérét ontá, a bűnös ember örökös szolgaságáért ad ják 
el ! Igaz ugyan, hogy nem mindnyájan követték el e szellemi 
bűntényt; de senki sem találkozott, ki ezen a német nép 
millióinak keresztény joga ellen elkövetett merénylet ellen 
bátran fellépett volna. Még azon német püspök is, kinek 
lelkiismeretéhez lord Acton oly kihívó szózatot intézett, a 
jelen pillanatig semmi jelt sem adott lételéről. Sokan tekin-
tettek a rottenburgi püspökre. De épen most ír ják a lapok, 
hogy az u j pogány dogmát Ulmban is kihirdették. (E hir 
később megczáfoltatott. Szerk.) A német püspöki ellenállás-
nak végső menedéke is a legújabb keresztényellenes sötét-
ség ellenében elesett! „A jó pásztor az ö életét adja a juho-
kért . A béres pedig, látván jőni a farkast, elhagyja a juho-
kat és elfut." (János 10, 11, 12.) 0 mint éget e szégyen és 
gyalázat, hogy a német püspöki kar ily mélyen sülyedett 
alá! Ki a német szellemnek ezen az eddigi történelemben pél-
dátlan leveretését érzi szivében, annak igen le lesz hűlve a 
német sereg diadalai felett való öröme. 

Valóban égbe kiáltó e szükség és ki fog rajta segíteni. 
Némelyek ugy vélekednek, hogy a kormányoknak kell fel-
lépni. De örülnünk kell, ha a német fejedelmek népképvise-

leteikkel végre valahára felállítják az egységes német biro-
dalmat; a lelkiismeretek szellemi szükségén azonban a v i -
lági hatalom kar ja nem segíthet. Ha az egyházközségek 
magukat az elpártolt püspököktől akar ják vezettetni, ha 
keresztény elsőszülöttségi jogukat egy tál lencséért s a 
bűnbocsánati czéduláért készek eladni, akkor az állam nem 
képes szentélyüket megoltalmazni. 

Da van még a német földön egy szellemi hatalom, mely 
egyedül bir méltán és igazságosan azon jogczimrael és di-
csőséggel, hogy képviselje a meghamisított papság ellenében 
a keresztény szabadságot és igazságot. Igen, létezik egy 
protestáns theologia és egyház és ha e magas szellemi hata-
lom hü maradt volna emelkedett forrásához, akkor nem ke-
letkezhetett volna a lelkek most fenforgó nagy szüksége és 
veszélye. De ó fájdalom ! Rég megrozsdásodott Luther kard-
jaj a consistoriumok és lelkipásztorok igen sokat elsajátí-
tottak és meghonosítottak lassanként a római mesterségek-
ből és csalásokból. Szellemi hazugság és zsarnokság prote-
stáns alakokban is tudott öltözködni és már annyira haladt 
elő, hogy a legtöbben már hozzá szoktak és ez által meg-
tompult protestáns öntudatuk. Igy köztünk is nagyon elter-
jedt bizonyos babonás, beteges kereszténység és ez ismét 
kételyt, hitetlenséget, közönyt és könnyelműséget idéz elő. 
A mi jelenlegi kereszténységünk tökéletesen képtelen, sze-
retett testvérek, veszélyetekben és szükségetekben segítsé-
getekre jőni. 

És mégis van még remény. Valamint a külellonség 
vérlázitó merénye a szendergő hazafias érzületet minden 
német törzsnél felébreszté: ugy azon reményt táplálhat juk, 
hogy a belellenség hallatlan merénye a német kereszténysé-
get is felkelti hosszú és mély álmából. 

Szeretett testvérek ! legközelebbről fenyeget titeket egy 
minden szellemi szabadságot elfojtó lelkiismereti kényszer s 
ha püspökeitek el is árultak, de már egy év óta köztetek 
bátor tudósok szállottak síkra szellemi fegyverekkel a leg-
újabb hazugság ellen és néhány laicus erőteljes tiltakozást 
emelt az angyalalakba öltözött ördögi csábítás ellen. Mi 
részünkről a római és fuldai események tükörében saját 
egyházi életmódunk képét lát juk kicsinyített alakban és 
fájdalmas szégyenpír szökik arezunkba és köztünk is min-
dig sűrűbben emelkednek szózatok, melyek az ős keresztény-
ség alapján uj reformatiót kívánnak főben és tagokban. De 
a mennyi ellenállás mind ez ideig egyik vagy másik oldalon 
mutatkozott a lélekölő veszély ellen, korán sem elegendő. 
Mint éjszak és dél egységes népsereggé alakult át a kül-
ellenséggel szemben : igy kell a német protestánsoknak és 
német katholikusoknak a szellemi ellenség megsommisitéséro 
„szövetséget kötni." Mint a schweicziak a 14-ik században, 
így nek ünk, protestánsok- és katholikusoknak egyesülve 
kell írnunk egy német „papok levelét," melyben mint 
hivő keresztény és elhatározott férfiak i r tóháborút izenünk 
a kereszténység minden meghamisítása ellen a papi álnok-
ság és erőszak által. S valamint az Úr isten hajdan egy 
szerzetes által segített a német kereszténységen, így fog ő 
annak jelen szomorú helyzetében keresztény laicus rend 
által segélyt nyújtani, hogy omladéka eltakarittassék, mely 
az egész kereszténység örök közö3 alapját régóta befedte. 
Ez a mult romjai alá rejtett, embari toldásokkal eltakart 
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alap a következő : „Egy az Ur, egy a hit, egy a keresz-
ténység, egy az isten és mindezeknek atyjuk." (Éphez. 4. 
5. 6.) Ez isteni alap valódi alapelve a német népegyháznak, 
azon egyháznak, mely megtisztulva a katholikus valamint 
protestáns papuralomtól, a kereszténységet azon helyzetbe 
állítja vissza a népélethez való viszonyában, melyet Krisz-
tus jelölt ki. E német népegyház nélkülözhetlen megszen-
telése a német egységnek és szabadságnak. l ia a római 
méreg a német egyház testében marad, akkor a politikai 
egység csak összetákolt férczmü ; és ha a keresztény lelki-
ismereti szabadság ismét vissza nem nyeretik, mindig hiá-
nyozni fog az erkölcsi erő a politikai szabadság formáit életbe 
léptetni. 

Szeretett testvérek a Krisztusban ! a protestáns éjszak 
távolából mélyen megindult szivvel üdvözöllek titeket, az 
egy német törzs közös vérére, mely ereinkben foly, a szent 
keresztség vizére, mely a Szentháromság nevében ömlött 
fejeinkre, kérlek t i teket, fegyverkezzetek Róma gyalázatos 
lánczai széttépésére ; irtsátok ki kebletekből mindazt, mi 
szétválaszt és elkülönít, fontoljátok meg lelkiismeretetek 
előtt testvéri szózatomat és ha az lelkiismeretetekben vissz-
hangra talál, akkor „ne tanácskozzatok a testtel és vérrel," 
(Gralat. 1, 16.) hanem ha nektek közösen ajánljuk fel a jogo-
kat, adjatok rá kezet, hadd kezdjük meg Isten nevében az 
egyesülést ! 

Rostock 1870. okt. 25. 
Baumgarten M. 

theologiai tanár és tudor. 

E&YHÁZI tudósítások. 
PEST, K a t h o l i k u s k a s z i n ó . A kaszinó meg-

alakulását a M. A. így írja le : 
Deezember 27-én délután 5 órakor több százra menő 

kaszinói tag és meghivott elvrokonok tölték meg az egylet 
helyiségét, melyben szentséges atyánk IX. Pius gyönyörű 
arczképét koszorúval körülfonva találtuk. 

Képviselve volt a társadalom minden osztálya. A főurak 
közül megjelentek gr. Cziráky János ő exeiája, gr. Győry 
L. és gr. Apponyi Albert ő méltóságaik; képviselve volt 
számos tag által a világi és szerzetes klérus, az egyetemi 
tanári kar, az irodalom és katholikus publicistika, az ügy-
védi kar, legszámosabban az iparos osztály, moly e kaszi 
nót létrehozta, végre a földművelők s munkások osztálya. 

Az óbudai lelkes katholikusokat képviselte tizenöt-
tagú küldöttség, melynek tagjai többnyire az óbudai pol-
gári lövészegylethez tartozván, jórészben nemzeti vitéz-
kötéses festői szép magyar egyenruhában jelentek meg s 
beléptükkor lelkes éljenzéssel fogadtattak. 

Félhatkor lépett be zajosan éljeneztetve gr. Cziráky 
János úr ő exeiája. 

Az egyleti tagok által ideiglenes elnökül és szónokul 
felkért Viola Károly úr megnyitván a gyűlést, szűnni nem 
akaró éljenzés közt indítványozta, hogy a gyűlés vezeté-
sére tiszteletbeli elnökül gr. Cziráky János úr ő nmlga 
kiáltassék ki, amit ő exeiája tekintettel arra, hogy az egy-

leti tagok s különösen az iparos osztály nagy része német-
ajkú, magyar és német nyelven, ékes és épületes szavak-
ban, megköszönvén, forrón üdvözölte az első pásti kath. 
polit, kaszinót s a programm értelmében felolvastatta ma-
gyar és német nyelven a felsőbb helyen megerősített alap-
szabályokat. 

Következtek az előadások. 
Legelőször Viola Károly úr lépett a szószékre. Meleg 

szavakkal üdvözölte az óbudai katholikus kaszinó és lövész-
egylet képviselőit, aztán a kath. kaszinók feladatáról, a 
katholikusok szorosabb egyesülésének fontos okairól, a 
katholicismus valódi haladási szelleméről stb. helyeslő nyi-
latkozatok kitörése mellett szónokolt. 

L o n k a y Antal magyarul üdvözölvén az első pesti 
kath. politikai kaszinót s nagy dolgok kezdeményének 
nevezvén azt, határtalan örömét fejezte ki a felett, hogy 
ezen egylet nem egyszerűen kath. olvasókör, hanem kath. 
„ p o l i t i k a i " kaszinó. Felsorolta a gyűlésnek a hazában 
már eddig létrejött kath. kaszinókat, különösen a komáromi 
katb. „politikai" kaszinót s inditványozta, hogy a pesti kath. 
politikai kaszinó a hazai rokonegyletekhez önmagát bemu-
tató üdvözlő iratot intézzen s így a kölcsönös érintkezésnek 
kezdetet adjon. 

C z i r á k y János elnök ő exc. németül is kifejtvén 
ezen iudítványt, az a nép?s gyűlés által egyhangúlag elfo-
gadtatott. 

Főt. Z s i h o v i c s Ferencz t. kanonok s papnöv. al-
igazgató úr kiemelte alkalomszerű beszédében, hogy a pesti 
katholikusok első polit, kaszinója, ezen szeretetteljes egye-
sület, épen a szeretet apostolának, azon sz. János, evangé-
listának napján nyittatott meg, kinek tanítványaihoz mindig 
oz volt kérése és intelme : F i a c s k á i m, s z e r e s s é t e k 
e g y m á s t . 

H e g y e i megindulás közt tette azon inditványt, 
hogy az egylet, midőn létesülésének örvendetes ünnepélyét 
tartja, meg ne feledkezzék a fájdalmak közepett ellenségei 
kezeiben szenvedő fejről, IX. Pius szentséges atyánkról, 
kihez ezen ünnepélyes gyűlésből minél előbb részvétirat 
elküldését óhajtja. 

Kitörő lelkesedéssel fogadtatott ez indítvány ; a rész-
vétirat fogalmazásával közfelkiáltással T ö r ö k János bí-
zatott meg, megállapítására pedig C z i r á k y gr., K l e m p a 
prépost, L o n k a y , R u z s i c s k a egyetemi tanár, T ö r ö k 
János és Viola K. urak választattak. 

Jövő hétfőn vagyis 1871-iki jan. 2-kán választó 
közgyűlés fogván tartatni, hogy a kaszinó ügyei jó s erő-
teljes kezekbe tétessenek, Viola K. indítványára öttagú 
bizottság küldetett ki, hogy a kaszinó igazgató és választ-
mányi testületére nézve kijelölést készítsen. 

Végül Cziráky János úr ő exeiája igen tapintatos és 
zamatos beszéddel zárta be az ünnepélyes ülést, az óbudai 
huszáros kinézésű derék lövészekhez fordulva, mint külö-
nös lelki díszt emelte ki, hogy nem fér szivükhez félelem, 
nem félnek az embertől, nyiltan, szivvel lélekkel katholiku-
sok, de egy félelmet mégis irigyelni lehet e fegyverkezelő 
derék férfiakban, az — istenfélelmet. (Kitörő tetszés.) A 
nemes gróf most felemlítvén a katholikusok szentháromsági 
hitét, felhivá az egyletet, hogy egy földi háromság éltetésé-
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vei fejezze be első ünnepélyes gyűlését, éltesse a keresztény-
ség közös atyját , Krisztus helytartóját, IX . Piust, éltesse 
az apostoli király ő felségét, I. Ferencz Józsefet s éltesse 
a dicső, forrón szeretett magyar hazát — Éljen a haza ! ! ! 

(Szűnni nem akaró éljenzés s tetszésnyilvánítás.) 
Ekkor vidám társalgás váltotta fel a gyűlés szónok-

latait, de csak azért, hogy a nagy és szép eszme, mely ma 
megvalósíttatott, végnélküli pohárköszöntések közt is to-
vább fejtessék és dicsőíttessék. 

Édes, feledhetlen élvezet napja volt ez a résztvett ka-
tholikusokra nézve. Köszönet gróf Cziráky János ő nmlgá-
nak, hogy a haza közügyeiben megőszülve s három évti-
zeden át fáradva haza-, egyház- és a katholikus művelő-
désért, most ezen első kath. politikai kaszinótól sem tagadta 
meg hatásos, lelkesítő jelenlétét s a szép ügy dicső felvirág-
zását eszközlendő nemes részvétét. 

Január 2-án az ideiglenes elnök, Viola K., hat óra táj-
ban megnyitván az ülést, a decz. 27-én kiküldött kijelölő 
ötös bizottság jelentését olvastatta fel,mely után megtörtént a 
választás az igazgató választmány 12 rendes és 6 póttagjára. 

Megválasztattak rendes vál. tagokul : Török János, 
Klempa Simon, gr. Győry László, Lonkay Antal, Kraemer 
Jakab, Hegyei Ferencz, Pauer György, Bauer György, 
Schaeffer Erasmus, Januska Simon, Amorth József, Germani 
Frigyes. Póttagokul : Muderlak Vincze, Lutz János, Dorner 
Antal, Week A., Hilbricht György, Fiszter György. 

Ezen uj választmány a maga köréből titkos szava-
zattal megválasztotta elnökül Török Jánost, alelnökül Pauer 
Györgyöt, jegyzőül Lonkay Antalt, pénztárnokul Bauer 
Györgyöt, könyvtárnokul Hegyei Ferenczet. 

Az uj elnök éljenzések közt foglalván el az elnöki 
széket, meghatottan mondott köszönetet a benne helyzett 
bizalomért s kijelenté, hogy csak ideiglenesen foglalhatja 
el az elnöki tisztet, addig t. i., míg az egylet megerősödve 
nagyobb mérvű tevékenységhez foghat. 

Határozattá emeltetett, hogy ő herczegségéhez, Ma-
gyarország prímásához, nemcsak üdvözlő felirat, hanem 
tisztelgő küldöttség is menesztessék, melynek vezetésére, 
mihelyt ő hgsége Buda-Pestre jő, Cziráky gr. ő excája fog 
felkéretni. Déry Mihály indítványára a küldöttség az egész 
választmányból fog állani s a ki azonkivül óhajtja, csatla-
kozhatik. 

V a d á s z N. tíatal polgártársunk lelkes előadást tar-
tott arról, hogy a kath. kaszinók ne rettegjenek a demokra-
tiától, melynek biztos jövője van, hanem mentsék meg inkább 
az elfajulástól. És hogy mily téren fejtsük ki munkásságun-
kat , t. i. a társadalom, a közoktatás, a szabad sajtó és az 
egyesülés terén. 

J a n u s k a Simon visszapillantást tart az egylet ala-
kulási idejére és az azalatt kifejtett tevékenységre. 

Déry Mihály különösön az előtte szólónak és a vele 
ideiglenesen működött választmánynak érdemeit emelte ki. 

V i o l a az ezutáni összejövetelek napjait meghatároz-
tatni kívánja. Hétfő és csütörtök fogadtatik el. 

VEGYESEK. 
— Beküldettek : 1) Der Mensch, eine Reihe anthro-

pologischer Predigten von P. Vinz. Thuille. Sartori. 2) Die 
dogmatische Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit in 
ihrer geschichtlichen Entwicklung von C. H. A. P lant i t r 
Bischof von Nimcs. Sartori. 3) Der Raubzug nach Rom in 
seiner Bedeutung für die katholische Welt in 7 Predigten 
von Heinrich v. Hur ter . Sartori. 4) Das Concil und di Un-
fehlbarkeit, ihre Wahrheit und Bedeutung für die k. Welt 
in 8 Predigten von H. v. Hurter . 2 Auflage. Sartori. 5) 
Unterricht über den Vincenz-Veroin von Alban Stolz. 
Sartori. 

— Beküldetettt: Megrendelési felhivás ilyczimű mun-
k á r a : „A v a t i k á n i s z e n t z s i n a t a s z ó s z é k e n . " 
E mű egy egész egyházi évre szóló vasár- és ünnepnapi 
rövid s népszerű szentbeszédeket tartalmazand. A szent-
beszédek tárgya a vatikáni sz. zsinat két dogmatikus hatá-
rozata : „de üde catholica" és „de Ecclesia" lesz. Szólni 
fogunk tehát a mindenek teremtőjéről és fentartójáról, az Ui* 
Istenről, különösen az ő létéről, szellemisége- és egyéb töké-
lyeiről; továbbá a kinyilatkoztatásról, a szentírás- és ha-
gyományról ; a hitről s ezzel kapcsolatban a csudák- és jö-
vendőlésekről ; a hit és ész közötti viszonyról. Nem külöm-
ben szólandunk a primátusról, különösen annak megala-
pittatása-, örökös fenmaradásáról és hatásköréről s végre az 
egyház fejének csalhatatlan tanitói hivataláról, stb. Az el-
lentáborból mind közelebb hallatszik a puskatüzelés, köz-
ben-közben ágyúdörgés is; itt az idő, hogy „armati virtuíe 
Spiritus S." az Isten igéjének kétélű pallosával lépjünk az 
egy, szent, római közönséges keresztény anyaszentegyház 
ellenségeinek elébe s az örök igazság vakmerő megtámadóit 
diadalmasan visszaverjük. E szempontból kiindulva bátor-
kodom t. paptársaimnak figyelmébe ajánlani fenérintett 
rövid és népszerű szentbeszédeimet, melyekre megrendelési 
határidőül ezennel a jövő 1871-ik évi Máriahó utolját tűzöm 
ki. A t. megrendelők e határnapig egy o. é. fr t jával utóvét 
mellett bérmentetlenül nyerendik e művet ; ezentúl csak 
1. 50-jávai lesz kapható. Megjelenik a mű két füzetben: az 
első Máriahó utolján, a másik mindszenthó végén. T . gyűj-
tőimnek minden 10 példány után egy tiszteletpéldánynyal 
szolgálni kedves kötelmemnek ismerendem. Alsó-Szemeréd, 
(u. p. Ipoly- S igh-, Hont- megye) karácsonyhó 27. 1870» 
Fábián János alszem. plébános. 

S z e r e t e t a d o m á n y o k a s z o r o n g a t o t t s z e n t a t y a 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 383 fit. 46 kr. 100 frank. 3 cs. k_ 
arany. 1 db kétfrtos. 10 db egyfrtos. 2 db. félfrtos. 3 db húszas. 1 db 
ezüstpénz. 

Mahács Mihály pestterézvárosi káplán 2 db egyfton. 
Czobor Gyula pestterézvárosi káplán 1 db egyforintos, 

5 db régi húszas. 
Dr. Csősz Imre kegyesrendi fó'gymn. igazgató 5 frt . 
Gasperini Ilona asszonyság 10 frt. 
Lipthay-Fekete Julia asszonyság 20 frt-
Puchs Sándor 1 frt. 
Gróz Erzsébet 1 frt. 
Kovács Anna 50 kr. 
Bihari Rozália 2 frt ezüst. 
Bona Eozália 50 kr. 
Balázs Anna 20 kr. 
Gróf Györy 2 frt.. 
Gróf Szapáry Géza 5 frt. 
Györy Terézia grfnö 5 frt. 
Luise Mortot 11 frt. 
Forgách J. 2 frt. 
Hröslingi A. 5 frt.. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1870. K o c s i Sándor saját nymodájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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déssel 5 f. 
RELIGIO. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
póstakivatalnál : Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s K i e s i 
Sándor nyomdai i; ódájá-
ban, (haltér és aldnnasor 

sar.), 9. sz. 

Pesten, január 14-én. 4. I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Az emberi elme egy ujabb találmánya. 
— Igaz-e, hogy a vatikáni zsinat u j hitigazságokat állít fel. 
— Egy titkos emlékirat. — Egyházi tudósitások. — Ve-
gyesek. 

Az emta i elme egy uja"b"b találmánya. 
(Folytatás.) 

A mi az ugy nevezett b e c s ü l e t e s em-
b e r h i t v a l l á s á t illeti vagyis: „nem szükséges 
vallás, elég ha az ember becsületes," erre nézve sokat 
mondhatnánk; most azonban csak a következőkre 
szorítkozunk. 

A világ nagyon is különös érteményben veszi 
e becsületességet. O ugyanis morált akar religió nél-
kül vagyis becsületességet erény nélkül! Pedig lá-
tott-e valaki fát gyökerek nélkül ? gondolhat-e valaki 
épitményt alap és folyót forrás nélkül ? Bizonyára 
nem! Es a világ mégis igy érti a becsületességet. O 
morált akar, minden vallási ismeretektől ment és a 
minden jónak s igaznak kútfejétől, Istentől, teljesen 
emanczipált morált, oly becsületességtant, melyet 
mindenki saját izlése és gondolkodásmódja szerint 
tágabb vagy szűkebb korlátok közé szoríthat, oly 
morált, melyet kiki tetszése szerint változtathat. 

„Az élvvágy barátai, — mondja Sailer, — nem 
akarnak minden moral nélkül élni; csakhogy ez nem 
lehet szigorúbb, mint minő épen élvvágyuk, mely 
kezdet óta minden rend dühös gyűlölője bensőleg s 
minden szeméremnek kegyetlen ellensége külsőleg. 
E moralisnak nagyon finom és kíméletes módon kell 
némi gyenge korlátokat vetni a véghetlen érzéki kéj 
elé, mely korlátok által az élvezetnek biztositva s e 
biztosítás által a maga nemében megörökítve kell 
lennie. E moral ily módon az életszabály legalsóbb 
fokára esett, mely abban áll, hogyan maradhasson 
az ember minél hosszabb ideig e földön mint á l l a t 
s minél kevesebb ideig mint e r k ö l c s i l é n y ! " 

Ha nem loptál, nem gyilkoltál, meglophattad 

ugyan lelkedet s megölhetted azt a testiség undok 
eszközeivel, te mégis becsületes ember vagy s ez 
tökéletesen elég? Csak ne légy gyújtogató, nyilvános 
bűnös, káromolhatod Istent s minden szenteit sza-
badon, megrabolhatod embertársad ártatlanságát, — 
te azért becsületes ember maradsz? Ha nem voltál a 
világi fenyitőtörvényszék által elitélve, te becsületes 
vagy s ez elég, mert hiszen ki vonna téged felelős-
ségre e földön erkölcstelen s kéjittas hajlamaidért s 
tetteidért? De jegyezzétek meg, hogy Isten Ítélete 
b i z o n y o s a n a túlvilágon leend! 

Ilyen a világ Ítélete a becsületesség felől ! Lát-
hatjuk tehát, hogy a vallás nélküli becsületesség csak 
a s y l u m , melyben a legkicsapongóbbéletmód, min-
den bűnös és elvetemült, nemcsak menedéket, hanem 
tetteinek mentségét és szépítését, ne mondjam, szen-
tesítését találhatja. Ha kizárjuk a becsületesség fo-
galmát az isteni hit szentélyéből s elválasztjuk azt 
annak létokától, Istentől, nem leend az elvetemült-
ségnek és gonoszságnak más korlátja, mint a rendőr 
fenyítő korbácsa, de ez is csak némely esetekben s 
gyakran — soha ! 

Hogy pedig mennyire elit élte e modern becsü-
letességet annak legbuzgóbb hive, felhozom megsziv-
lelésül a következő esetet. 

Az 1853-ban őrültségben elhalt L e n a u , a mo-
dern felvilágosultság egyik legünnepeltebb s remény-
teljes költője, tisztább perczében így szólott egyik 
bizalmas emberéhez : „Isten nagyon jó, hogy nem a 
törvény, hanem a természet által büntet engem, ha-
bár mindkettő ellen vétkeztem ; tehetségemet föléje 
tettem az erkölcsi törvénynek, pedig ez a legnagyobb, 
legfőbb. Mondja meg ön neki is, hogy az erkölcsi 
törvényt ő sem eléggé tartotta meg s nem tisztelte." *) 

E nyilatkozatát Lenaunak, ki önmagát vádolja, 
nem lehet eléggé nem méltányolni s nagyonvilágo-

') Ez utóbbi szavak egy elvetemült férjezett nőre vo-
natkoznak, kinek társaságában 12 éven át élt Lenau s ki 
részben oka is azon katastrophának, mely a költő életében 
előfordult. 

4 
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san állítja elénk a modern becsületességet. O nem 
lopott, nem gyilkolt és mégis becsületes ember volt!? 
Csakhogy fentebbi nyilatkozatával nem állította ezt 
magáról. Ne higyétek tehát, hogy a ki vallását a 
nem lopásra, nem ölésre redukálja, már becsületes 
ember; mert még ezeknél százszorta borzasztóbb 
módon bánthatja meg Istenét. De menjünk tovább. 

Az indifferentismus veszélyes önmagában véve 
azért is, mert az állítja s hirdeti, hogy 

ß) m i n d e n v a l l á s e g y e n l ő e n j ó ! s ez 
egyszersmind második fő el v ü k az indifferentis-
táknak. 

Eltekintve azoktól, miket már fentebb mondot-
tunk, nyiltan állítjuk, miszerint ez a l e g h a z u g a b b , 
l e g á l n o k a b b t a n ! Hogy Isten előtt minden re-
ligió egyképen kedves és jó volna csak azért, mert 
egyaránt a legfőbb lény tiszteletét tűzték ki czélul, 
a legvakmerőbb állítás, melyet bebizonyítani semmi-
képen sem lehet. Hogyan lehet azt mondani, hogy 
épen oly jó legyen a Mindenható előtt azon vallás, 
mely önmagában a legellentétesebb tanokat foglalja 
s mely káros következményű a társadalomra, mint 
az, melynek tanai észszerűek, következetesek s épen 
azért a józan ész által is ajánltatnak? 

Vannak külömböző vallások, t*ielyek isteni ere-
detüeknek mondják magukat s melyeknek tanai 
egymással mégis homlokegyenest ellenkezuek; de 
ezek között csak egy lehet igaz, mert az igazság 
osztatlan, következőleg Isten előtt is csak ugy religió 
lehet jó, lehet kedves. 

Egyébiránt nagyon rövid gondolkodás után is 
beláthatjuk, hogy nem lehet az mindegy, ha az igaz-
ságot vagy a tévelyt követem, ha elmémnek igazság 
utáni szomját csakugyan igazsággal vagy pidig ha-
zugsággal csillapítom ! Ez lehetetlen, ez ellenkezik 
az emberi természettel! Nem lehet „mindegy" a val-
lásos ismereteket akár a könyvek könyvéből, a 
szent Írásból, akár Mahomed Koránjából avagy 
Zoroaster Zendavestájából vagy a zsidók Talmudjá-
ból meríteni ! Nem lehet „mindegy" imádni az 
egyptomiakkal a krokodilt, a perzsákkal a napot s 
csillagokat, a görögökkel Zeust, a rómaiakkal Jupi-
tert s egész családját vagy pedig imádni a kereszté-
nyekkel egy Istent három személyben. Lehetetlen, 
hogy halhatatlan lelkem igényeit egyaránt kielégít-
hessem a pogány, mahomedanus és zsidó hitbeli 
tanokkal ugy, mint a keresztény tanitmánynyal és 
szokásokkal. Nem lehet egyenlően jó rendezni lelki 
életünket a s t o i c u s o k , p l a t ó 11 ok vagy egy 
R o n g e n a k szabadoncz erkölcstana szerint, akár 

az u j szövetség két legfőbb parancsa szerint. Nem 
lehet egyképen jó a musulmannal hangoztatni a 
moscheeban: „hatalmas Allah és Mohamed az ő pró-
fétája" vagy pedig egy nagy üres épületben kiáltani: 
„mert tied az ország, hatalom s dicsőség" vagy pedig 
zengedezni Rómával : „Dicsértessék az Ur Jézus 
Krisztus." Nem lehet mindegy isteníteni az észt vagy 
pedig elvetni a tekintélyt, melyet egy f e n s ő b b 
k e g y e l e m támogat. Nem lehet mindegy részesülni 
a katholikus kereszténynyel a sz. misében, annak ál-
dásaiban s kegyelmében, osztozkodni a lelket üditő 
kegyszerekben vagy pedig megvetni s gyűlölni azo-
kat a nem katholikusokkal s ugy tekinteni, miut 
babonaságot. Nem lehet tehát mindegy a sárban fet-
rengeni, mint egy földheztapadt féreg vagy pedig 
felemelkedni a felhők felé, mint bérezi sas! 

„Mit tesz az már most, — kérdi Secondo Fran-
co, — m i n d e n v a 11 á s j ó ? az épen annyi, mintha 
mondanánk: az i g e n ép oly jó, mint a n e m . " 

„Ebből láthatja mindenki, hogy ezen képtelen 
állítás is nem egyéb, mint az ész, a józan emberi ér-
telem, ellen elkövetett súlyos sérelem ; mert csak egy 
őrült képzelheti magának, hogy az emberiség minden 
nemzedékei csalódtak, midőn hitbuzgalmuk, műkö-
désük, sőt vallásharczaik által nyilvánították abbeli 
meggyőződésüket, hogy nem minden vallás lehet 
egyenlően jó. Ha az igazság magában csak egy lehet, 
ha Jézus Krisztus csak egy kinyilatkoztatást adott 
s csak az lehet jó, mit ő kinyilatkoztatott, akkor azt 
kell mondanunk, hogy csak egy az igazság, csak egy 
jó vallás van."2) 

Az indifferentisták tana végre veszélyes: 
b) k ö v e t k e z é s e i b e n . — Semmi sem érdekli 

közelebbről az ember halhatatlan lelkét, mint a túl-
világ, az örökkévalóság! Sokan azonban ezzel már 
törődni sem akarnak, azért találnak ki oly tanokat, 
melyek figyelmüket e n a g y o n is f o n t o s t á r g y -
t ó l egészen más irányba fordítják. 

Ma a kéj- és haszonvágy, a legnagyobb anyagi 
önzés, uralkodik. Aki testi kéjben vagy sok értékben 
leli boldogságát, annak az i g a z h i t e l v e i terhére 
vannak, mert azok a földi örömök múlandóságát és 
semmiségét hirdetik s elodázhatlan érvekkel kény-
szeritik az embert azoknak élvezéséről lemondani. 
Az az édes önámitás a kéjrabot könnyen azon gon-
dolatra vezeti, miszerint az ijesztő igazságok, melye-
ket kézzel fogni nem lehet, t a l á n b i z o n y t a l a -
n o k s ekkor az érzékiség s egyéb földi érdek arra 

2) Népszerű feleletek I. köt. 46 és 49. 1. 
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csábitja, bogy a b i z o n y o s é l v g y ö n y ö r t eléje 
tegye a b i z o n y t a l a n j ö v e n d ő n e k . —Ezér t 
találnak ki uj tanokat, melyeket a természetes ész 
okoskodásainak rendszeres következményei gyanánt, 
tehát t u d o m á n y o s színben, mely külömben csak 
máz, külszin, akarnak feltüntetni ; tanítnak oly elve-
ket, melyek a túlvilágot felejtetik az emberrel. 

Azért mondja sz. Ágoston:8) „Magam elé helyez-
tél. (úgymond Istenhez beszélve) hogy látnám, mily 
rút vagyok, mennyire eltorzított, szennyes, mocskos 
és fekélyes. Láttam és elborzadtam, de nem volt hely, 
hová futnék előlem. . . A tudatlanok megindulnak és 
a mennyországot magukhoz ragadják ; mi pedig szív-
telen tanulmányainkkal ime hol fetrengünk testbm 
és vérben ! . . . szokatlant beszéltem s többet szólt 
kedélyemről az arcz, szem, szin és hang, mint ki-
mondták szavaim." 

Az indifferentismus tana, e torzszüleménye a 
mai tudákosságnak, elfordítja az embert végczéljától 
s igy nem törődve a túlvilággal, nem is igen gon-
dolnak követői azon borzasztó következményekre, 
melyek őket hitközönyösségük következtében o t t 
érhetik. 

„Nincs sajnosabb állapot, — mondja Balmes, — 
a hitközönyösökénél; mert, ha szorosan veszszük, 
roszabb ez annál is, ki teljesen vallástalan s a vallást 
teljes erejéből ostromolja. Mivel azon ember, ki a 
vallás igazságait tagadja, ostromolja s oda iparkodik, 
hogy azoknak hamisságát megmutassa, legalább fog-
lalkozik a vallással, a körül kutat s talán jöhet majd 
idő, midőn valamely könyv vagy valamely okos 
emberreli társalgás által hibáitól megszabadul s a 
vallás igazságáról meggyőződik. De ki komolyan 
feltette magában, hogy a vallással nem törődik és 
annyira ment, hogy elhitette magával, miszerint 
mindegy, akár igaz, akár hamis a vallás, minthogy 
sem olvasás, sem társalgás által nem tanul, helyze-
téből soha sem menekül, olyan lesz, mint azon ember, 
ki a tátongó mélység szélén nyugodtan alszik."4) 

Ily vészes következményeket rejt magában az 
indifferentismus. A hitközönyös már ez életben a 
„tátongó mélység szélén alszik," a honnan a mély-
ségbe, a veszedelembe, maga a halál dobja őt s mi 
volt a gyászinduló, mely őt az örök kárhozatba ki-
sérte? . . . saját altatódala, a „mindegy." 

Balmes az indifferentismus veszélyes következ-
ményeiről még ezeket mondja: „Az ember a religió-

3) Augustini Confess. 1. 8. 
4) Balmes „A legfőbb hitigazságok" 16 1. 

ban találja azt, mi őt legközelebbről érdekli, azért 
azon túl nem adhat senki, hacsak a legnagyobb ve-
szedelemnek nem akarja magát kitenni. Valóban, 
bármennyire kételkedjék is a hitetlen a más világ 
létéről, hol a jók megjutalmaztatnak, a gonoszak 
megbüntettetnek, azt még sem tagadhatja, hogy e 
dolog fontos s hogy annak vizsgálása megérdemli 
fáradságunkat. Mert az ész és tapasztalás tanitja, 
hogy jőni fog egy nap, melyen meg kell halnunk. 
Akkor aztán szükségkép saját tapasztalásunkból tud-
juk meg, van-e más világ vagy nincs s azon pilla-
natban, midőn majd az utolsó sóhajt is kiadjuk s 
midőn azok, kik halálos ágyunkat veszik körül, 
mondani fogják, m e g h a l t , mondom, azon pillanat-
ban fogjuk majd tapasztalni, hogy áll a dolog a más 
világgal. És ki lenne oly balga, hogy odavetné ma-
gát az örök kárhozatnak a nélkül, hogy meggondol-
ná, mekkora ott a veszedelem, hol az ember boldog-

' O 
talan lesz örökre a szabadulás minden reménye 
nélkül?" 

„Mondhatja ugyan a hitközönyös: talán a lé-
lek is meghal a testtel; de mi lesz akkor, ha az, mit 
a vallás tanít, igaz, ha az istentelen téved, ha halá-
los óráján kényszerül majd beismerni, hogy bizony 
igaz az mind, mit a religió tanít és van mennyország 
a jók s van pokol a roszak számára? Hová juthat 
az, ki életében még azzal sem törődött, igaz e vallása 
vagy sem ? Remélheti-e, hogy bejut a mennyország-
ba, ki még tudni sem ohajtotta, van-e mennyország 
vagy nincs? Váljon megállhat-e tisztán Isten előtt, 
ki magá: ól annyira megfeledkezik, hogy eltölti életét 
a nélkül, hogy kutatná, van-e Isten, ki őt teremtette, 
kell-e azt szeretnie, kell-e neki szolgálni s van-e oly 
törvény, mely által a legfontosabb dolgokban az 
igazságot feltalálhatjuk ? Panaszkodhatik-e azután, 
ha őt Isten az örök büntetés helyére kárhoztatja?" 

„Majdnem hihetetlen, hogy lehessenek oly embe-
rek, kik ekkora vakságban élnek; fáj az embernek 
szive, midőn őket e rettenetes örvény szélén gondta-
lanul járni látja."5) 

Balmesnek e szavai eléggé jellemzik s feltárják 
a szomorú következményeket, melyeket a hitközö-
nyös doctrina rejt magában s melyek közvetlen kifo-
lyásai ez őrült s kárhozatos tannak. 

Az eddig elősorolt okoknál fogva méltán kár-
hoztatja tehát a józan ész az indififerentismust. Kü-
lömben szilárd meggyőződésem az, hogy ha hitéhez 
hu zsidót, protestánst vagy katholikust megkérdez-

5) Legfőbb hitigazságok 18. 1. 
2 * 
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nénk : mindegy-e az élni és cselekedni bármily hittan 
vagy erkölcstan szerint? — ezek mindnyájan nem-
mel válaszolnának s ez eléggé arczul csapná a mai 
indifferens doctrinaireket. Egyébiránt, ha az egész 
világ igent kiáltana is, a józaneszű ember akkor is 
nemet mondana. 

Udvary Ignácz. 
(Folyt, köv.) 

Igaz-e, hogy a vatikáni zsinat nj hitigazságokat 
állít fel? 

Ezen kérdésre válaszol Dr. Zwerger bgpüspök jeles 
röpirata : „Mit tanit az egyetemes vatikáni zsinat a pápai 
tévmentességröl ?" egyik részében, mely megérdemelné, hogy 
szóiul szóra jelenjék meg magyarul, annál is inkább, mivel 
népszerűségét máskép visszaadni alig lehet; szivesen is ten-
ném ezt, — de kinek ? Sajátságos, hogy azon nyelven, me-
lyet nagyobbrészt katholikusok beszélnek, még par excel-
ldnce kath. és elismert becsű műveket sem lehet kiadni. 
Legalább tehát kivonatban közlöm a jeles röpiratot, telje-
sen ugyan, de mellőzve a népszerűsítés végett történt bőví-
téseket; vagyis a teljes tárgyat kivonva a népszerű előadás-
ból, melyet a lelkész urak netáni felhasználáskor saját mo-
doruk szerint pótolhatnak. 

E l ő s z ó . 
Valamint Jézust születésétől kezdve, úgy az egyházat 

is mindig üldözik. „Ha engem üldöztek, titeket is fognak 
üldözni." (Ján. 15, 20.) De mivel az egyházat jogosan bán-
tani nem lehet és a becsületes emberek jogérzetét sértené a 
raj ta elkövetett méltatlanság : az egyház ellenei azt akarják 
elhitetni, hogy ők korán sem az egyházat ostromolják, 
hanem csak bizonyos intézményt és tanokat, azokat is tel-
jes joggal. így rágalmazták a zsinatot és a pápai tévmen-
tesség tanát, a hazugság nagymestere szavait követve : Rajta 
barátaim, hazudjunk (az egyház ellen), hazudjunk folyton, 
vakmerőn és szemtelenül ; hazudjunk mint az ördög ! Ha 
nem is hisznek el mindent az emberek, valami csak raj tuk 
ragad." — Fájdalom, sok is az, a mi ragadt és azért jónak 
láttuk az igazság barátait lehető népszerűen e kérdések 
szerint felvilágosítni : 1. igaz-e, hogy a zsinat uj hitágaza-
tokat állít fel? 2. mit tanit a zsinat a pápai tévmentesség 
felöl? 3. honnét mérité a zsinat e tan t? 4. mit szól az ész e 
tanhoz ? 

A zsinati hitvégzetek nem állítanak fel u j tant. 
Az egyház ellenei azt mondják, hogy a római zsinat 

uj tanokat hoz be és bizonyítékul a pápai tévmentesség kö-
rül oly dolgokat állítanak, melyek ujak ugyan, de nem a 
zsinattól, hanem gúnyból, elferditésből vagy tudatlanságból 
származnak. — így tudatlanság- és rosz akaratból eredt 
gúny volt az : hogy ha a pápa mondaná, azt is hinnünk 
kellene reggel, hogy este van. Gyakrabban történt, hogy 
a tant hozzáadás vagy csonkítás által szándékosan eltor-
zítva teszik dühös ostromaik czéljává, hasonlag azokhoz, 
kik a gyermekeket rágalom által idegenítik el gyengéden 
szerető szüleiktől. — Legtöbb tudatlanságból jő ; így bizo-

nyos nagy hivatalos lapban: hogy a pápa Istenné lesz, 
minden szava hitvégzet, tette bűnös nem lehet, hitigazsá-
gokat találhat fel és változtathat kénye szerint, leteheti a 
császárok- és királyokat, a zsinatok pedig teljesen fölösle-
gesek . . . — Hogy valaki a legutolsó kézművet is gyako-
rolhassa vagy csak az ábcét taníthassa, előbb tanulnia koll ; 
a legfőbb ügyeket pedig minden készület nélkül tárgyalják 
azok, kiknek járatlanságát jól ismerik a saját és mások 
vesztére hiszékeny olvasók milliói. — Világosság végett így 
teszszük fel a kérdést : igaz-e, hogy a vatikáni zsinat olyas-
mit határozott, a mit Isten nem jelentett ki és az egyház 
eddig nem hitt és nem tanított ? — Mindenki tudja, hogy 
ezt sem a pápa, sem a zsinat, nem teheti, hanem igenis hatá-
rozottabban és világosabban kifejezheti azt, a mit Isten 
nyilvánitott és az egyház eddig is hitt. Ezt tevé valameny-
nyi zsinat a mostanival együtt. A kimondott hitigazság tehát 
nem uj, hanem csak oly uj alakban lőn kifejezve, mely leg-
alkalmasb arra, hogy a tévelyek ellenében mindenki jól 
megismerhesse. — Lássuk ezt néhány hasonlatban. — 1) 
Váljon a 60 év előtt ültetett almafa nem ugyanaz-e most 
teljes kifejtésében, a mely volt 60 év előtt? — így a Jézus 
által ültetett tévmentesség tana ugyanaz marad akkor is, 
midőn u j ágakban és gyümölcsökben fejlik. — 2) Váljon a 
20 éves testileg és lelkileg kiképzett ifjú nem az-e, ki 20 
év előtt tehetetlen gyermek volt ? — Tehát a hit is a régi 
marad, habár életerejénél fogva növekszik és gyümölcsöt 
hoz. — Sőt épen ez által marad a régi; mert ha életét veszti, 
mint a pápától elvált g. nem egyesülteknél, akkor hasonlag 
a fáról leszakadt ághoz, a testről levágott karhoz, elszárad, 
elrothad. — Tehát épen az életfejlödés által marad azonos 
a hit, nélküle pedig megszűnik. 3) Ha valamely családi jog 
felett vita támad,a családfő előmutatja az okmányokat, melye-
ket még a tagok som ismertek mindnyájan, kik pedig a jogot 
folyton élvezék ; a vita befejeztével uj okmányt állítanak 
ki, mely nem ad u j jogot, hanem a réginek határait, értel-
mét sat. jelöli ki. — így az egyház családi javai a hitigaz-
ságok, törvények, roalaszteszközök, melyek által sokan 
üdvözülnek a nélkül, hogy azokat mind ismernék. De ha 
valamelyiket feledik vagy kétségbe vonják, a pápa, mint 
családfő, azt a szentírás- és hagyományból kimutatja és u j 
okmányt ad ki, mely a régi tant szorosabban meghatározza 
és világosabban megmagyarázza. Mily külömbség van a 
jogok tüzetes ismerete és birtoka közt, mutatják a gyer-
mekek, kik épen nem és más családtagok, kik csak kevéssé, 
ismerik az élvezett jogokat. — Hasonlag vannak az egy-
házban is, kik mit sem tudnak az általuk birtokolt és hasz-
nált javakról. — Midőn a gyermek eszével kezd élni é3 
tudja, hogy hinni tesz igaznak tartani azt, amit Isten kije-
lentett és egyháza által elénk terjeszt, a teljes hitet indít-
hatja fel magában, mely aztán mindig ugyanaz marad, 
bármennyire változzék is a hitigazságok ismerete. — A hit 
teljes ismeretére csak kevesen és nagy fáradsággal jutnak ; 
de ez nem is szükséges az üdvösségre ; elég a hitkészség 
és azon hit- és erkölcstanok ismerete, melyek a kátéban 
foglalvák. — A nagy többség ily teljes hittel és korlátolt 
ismerettel bir és ha még nem tudott igazságot tanul meg, 
nem hite, hanem csak ismerete változik. Ez az u. n. fejlet-
len hit vagyis tulajdonkép a hitigazságok fejletlen ismerete. 
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Nincs tehát külömbség az iskolás fiúk és az egyháztudósok 
hite közt. Es így a ki még nem hallott volna a pápai tév-
mentességről, az által, hogy most azt is tudja és hiszi, nem 
hite, mert azelőtt is mindent hitt, a mit Isten kijelentett, 
hanem csak ismerete növekedett. — 4) Ha valamely orszá-
gos törvény kétessé lesz, a legfőbb hatalom azt megmagya-
rázza a nélkül, hogy u j törvény keletkeznék. így a pápák 
és zsinatok sem hoztak be u j hitet vagy törültek el régit, 
hanem csak kifejték és megmagyarázák a szentirás és a 
hagyomány tartalmát. Az egyház nem tehet valamely tant 
isteni kijelentéssé, hanem C3ak azt eszközli, hogy mindenki 
bizonynyal, könnyen és tévely veszélye nélkül ismerhesse 
az isteni kijelentést. Megtörténhetik az is, hogy valamely 
átalán ismert igazság századok folytán sokaknál feledékeny-
ségbe megy ; ezt ujabb meghatározás által kell ismét fel-
ujítni és így a 15-ik századbeli constanzi zsinat után ké r -
désessé vált pápai tévmentesség kimondása nem uj hitet, 
hanem csak u j ismeretet okozott. — Az első keresztények 
teljesen ugyanazon kijelentést bir ták, melyet mi. — Kü-
lömbség csak a zsinati kimondásokra áll, mert mi már 20 
zsinat kimondását birjuk, mit elődeink, különösen az első 
századokban, nélkülöztek. Azért, ha az első keresztények 
kezükbe vennék káténkat , saját hitüket találnák benne. 
A zsinatokon történt ujalaku kimondásnak pedig oka az, 
hogy a régi hit életerejénél fogva folyton fejlődik, miként 
a csemete, miként a gyermek és — a pápa, mint kertész, mint 
tanitó, a zsinatok közreműködésével a legalkalmasb alakot 
jelöli ki. — Vagy mivel a vallás lelki javai és jogai kétségbe 
vonatván, a pápa mint családfő a szentirás és hagyományok 
nyomán a zsinaton vagy azon kivül világos és határozott 
kifejezés által biztosítá a megtámadott hitigazságot. Vagy 
mivel a hittétel, hasonlag valamely törvényhez, egyik-másik 
részében nem lévén elég ismeretes, a zsinat azt újra kihir-
dette. így az 1-ső zsinat Niceában 325-ik évben kimondá, 
hogy Krisztus Isten F i a és pedig valódi, örök, ugyanazon-
természetü az Atyával ; a 2-ik Konstantinápolyban 39l-ben, 
hogy a Szentlélek, a harmadik isteni személy, igaz Isten; a 
3 - ik Efezusban 431-b3n, hogy Jézus Krisztus csak egy, 
t. i. isteni személy és azért a b. sz. Mária Isten anyja ; a 
4 l ik Chalcedonban 451-ben, hogy Jézu3 Krisztusnak két 
egész természete van, isteni és emberi ; a 6-ik Konstanti-
nápolyban 681-ben, hogy Krisztusnak két akarata van, 
isteni és emberi; a 19-ik több mint 300éve Trientben, hogy 
mely könyvek tartoznak a szentíráshoz, hogyan juthatni a 
bün állapotából a kegyelem állapotába, mit kell tartani a 
hit- és a jó tettekről, a szentségekről, a sz. miséről, a tisz-
tító tűzről, a szentek tiszteletéről, búcsúról stb. — Ezek 
mind régi hitigazságok. Hasonlag a jelen zsinat első hatá-
rozatában sem találhatni semmi ujat és a tévmentességet 
se mondaná senki újnak, ha oly nagy zajt nem ütöttek 
volna ellene. Ezt tanítja szent Bonaventura : két értelemben 
lehet mondani, hogy 'a hitczikkelyek szaporodnak ; egyik 
igaz, a másik hamis ; azon érteményben, hogy az egyház 
uj igazságokat terjeszt elénk hit végett, hamis ; hogy az 
előbb fejletlen tanok kifejlődnek, igaz. A hit idővel öregbe-
dik, de csak annyiban, hogy az előbb egy tételben foglalt 
igazságokat idővel több tétel által fejezik ki. Ez egyszers-
mind az egyház tana. Az isteni kijelentés nem egy hittétele 

zár magában sok igazságot, melyek idővel részenként mind 
kifejlődnek, de melyek nem tesznek többet annál, sem az 
kevesebbet ezeknél. — Az ékszerek értéke sem változik, 
akár a szekrénybe zárvák, akár pedig sorban k i rakvák , 
csakhogy ez által részletesen láthatók. — Isten minden 
alapigazsággal ily szekrényt adott az egyháznak; a zsinatok 
nem változtatták, hanem csak ki tár ták azok tartalmát. A 
zsinatok tehát és így a mostani is nem állítottak fel u j hit-
igazságot, hanem csak kifejtik a régit. Dr. K. 

Egy titkos emlékirat. 

Egy szerencsés véletlen által, — ir ja az „Augsb. 
Pz tg" tavali 55 számában, — jutot tunk a következő érde-
kes okmánynak birtokába, mely nem egyéb, mint egy titkos 
emlékirat, mely Visconti-Venosta tavali aug. 29-éröl kelt 
ismeretes körözvényének mellékletét képezte. Ezen emlék-
iratban a miniszter constatál ja , miszerint „Olaszhon s a 
pápa szabadságának biztosítására" szükséges a római te-
rületnek néhány „hadtanilag fontos" pontjait fegyveres 
erővel megszállani. Ezen okmány mutatja, mily gyalázatos 
utakon közeledett az olasz kormány régen kitűzött czél-
jához. Tán nem is szükséges arra figyelmeztetnünk ol-
vasóinkat, hogy mindaz, mi ezen iratban az olasz kor-
mány s a római udvar közti alkudozásokról mondatik, 
semmi egyéb puszta hazugságnál, mi abból is kiderül, hogy 
az ezen alkudozások alkalmával használt ágenseknek neveit 
oly szorgosan titkolják, mi szükséges nem volna, hahogy 
mindezen ügyek egyenes utakon folytak volna le. Mellesleg 
legyen mondva, a franczia diplomatia is igen különös 
világosságban mutatkozik, legalább amennyiben ez ezen 
iratból kiderülni látszik. 

íme itt következik az 

E m l é k i r a t . 

A déli tartományoknak a királysággali egyesítte-
tésével ( 1860—iki okt. 21-én) egy időben Róma Goyon tá-
bornok csapatai által szállatott meg, míg ugyanakkor a 
a királyság s Francziaország közti viszonyok mindinkább 
feszültebbekké lettek, minthogy a császár egyfelül szerfelett 
késlelkedett az uj rendnek elismerésével, másfelül pedig a 
franczia hajóhad Gaëtânak ostromzárolását akadályozta. 
Cavour gróf akkor két ügynöke által aziránt alkudozott 
Párisban , hogy a noninterventio elve Olaszországban is 
alkalmaztassák. 1860-ben egyetértésben a szentszékkel egy 
javaslatot dolgozott ki, mely a pápa világi hatalma feladá-
sának alapján annak tökéletes függetlenségét biztosította 
volna. A franczia kormány, melylyel ezen közös javaslat 
közöltetett, egy ellenjavaslatot küldött Turinba, melynek 
vezérelvét a pápa birtokának visszaadása s a pápai ha ta -
lomnak egyszerű souverainitássá való átváltoztatása képezte, 
(decz. 27-én 1860.) Ezen ellenjavaslatot Cavour gróf egy-
szerűen visszavetette s egy másikra nézve, mely a pápa 
fenhatóságát a leoni városrészre szorította, a végleges véle-
ményadást fentartotta magának. 

1861-iki januárhó 10-én egy más javaslat terjesztetett 
a szentszék elé, molynek czélja volt egy külön egyez-
kedést hozni létre ugyancsak e szentszék és Olaszország 
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közt. Ezen javaslatnak szerzője Cavour gróf volt s Santucci 
bibornok által mutattatott be a szentatyának, ki általa 
meglepetett, de egyszersmind helyesvoltáról meg is győze-
tett. (!!!) A turini udvarnak ajánlatai Rómában engedmé-
nyeknek tekintettek (!) s a pápa akként nyilatkozott, hogy 
miután a hatalmak nem mutatnak semmiféle hajlandó-
ságot őtet fegyveresen támogatni, Santucci és Antonelli 
bibornokokat fel fogja a bíbornoki eskü alól oldani, hogy a 
világi birtok átengedése iránt Turinban alkudozhassanak. 
Ugyanazon időben a francziák császára is, ki eddig azon 
nyilatkozatra szorítkozott, hogy a megkezdett alkudozá-
soknak minden sikert kivánt, (jan. 13, 1861.-ben) a miniszteri 
tanácsban kijelentette, hogy azokat támogatni fogja s egy-
úttal Rómában tudatta, hogy az ottani kormányt, ha az 
alkudozások ismét meghiúsulnának, magára hagyandja. 

Míg ekként Rómában a dolgot folytonos elnapolások 
által húzni s halasztani iparkodtak, addig Cavour gróf u j 
concessiókkal toldotta meg eredeti javaslatát, melyek az 
egyházi javakra vonatkoztak, míg másfelül azon követelés, 
hogy a pápa végképen mondjon le világi hatalmáról, állha-
tatosan fentartatott. A franczia kormány akkor azon aggo-
dalmát fejezte ki, hogy a bibornokok anyagi érdekei képe-
zendik azon szirtet, melyen az alkudozások hajótörést szen-
vedni fognak; másfélül a turini udvar jól tudta, miszerint 
azon nehézségek, melyeket az egyháznak Olaszhonban való 
tökéletes felszabadulása az egyházi kormányzat számára 
Francziaországban teremteni fogna, azon szomorú követ-
kezményt vonhatnák maguk után, hogy az ezen országgal 
való jó viszonyok egyidőre felfüggesztethetnének. Egy e 
tekintetben hozzá intézett kérdésre a francziák császára azt 
válaszolta, hogy ránézve átalában csak az bir érdekkel, mi-
szerint valami egyezkedés létre jöjjön. Ezen nézetben a fran-
czia kormányt továbbá azon körülmény is megerősíté, hogy 
ugyanakkor a franczia kamarák kedvezően voltak Olasz-
ország iránt hangolva s hogy ugyanazon időben a porosz 
képviselőház is az olasz egység mellett nyilatkozott, az orosz 
kormány pedig kijelentette, miszerint semmi kifogása sincs 
az ellen, ha Róma fővárosunkká lesz. De épen ezen politikus 
viszonyokat használták fel Rómában arra , hogy az Olasz-
országgali egyezkedést halogassák s ujolag a külbonyodal-
makból hasznot húzzanak. A római kormány arra figyel-
meztette a franczia és angol kormányokat, miszerint ez 
utóbbiaknak épen nincsen érdekükben, hogy Olaszország 
egyesüljön és független állammá legyen, utalván Ausztriá-
nak példájára, mely az országnak előbbeni zilált állapotát 
folytonosan a maga érdekében zsákmányolta ki s a Gior-
nale di Roma éles hangon hazudtolta meg az alkudozások 
létezéséről szállongó hireket. A francziák császára a maga 
részéről Cavour grófot a pápa késedelmezéséről s Anto-
nelli bibornok nézeteiről tudosította s arra hivá fel, ta-
láljon ki egy eszközt, mely által ő szentsége államtitkárá-
nak ezen ellenzését legyőzni lehetne. Billault miniszter a 
senatusban azt mondta, miszerint az egyezkedésnek létre-
jötte Róma és Olaszhon közt valószínű ; Persigny gróf pedig 
egy röpiratot adott ki a végből, mint a császár egyik 
o'.asz ügynök előtt nyilatkozott, hogy az alkudozásokat 
megkönnyítse. Ezen pillanattól fogva a mi ügynökeink 
Rómában hivatalos utasításokat s felhatalmazásokat nyer-

tek. De I I Ferencznek letelepedése Rómában, melylyel egy 
nagy reactionarius központnak képzése ugyanott egyidejű 
volt, karöltve franczia, spanyol s osztrák befolyásokkal, ismét 
emelni kezdé a külinterventióra való reményt s Antonelli 
bibornok az olasz ügynökkel azt tudatta, miszerint a pápa 
addig, míg vendége Rómában lakik, nem alkudozhatik. 

Márczius 19 én a pápa egy allocutiót mondott, mely-
ben kiemelte, miszerint a katholicismus s a liberalismus, 
valamint a modern polgárisodás állítólagos alapelvei közt 
lehetetlen a kiegyezkedés s egyszersmind Olaszország egye-
sülése ellen is tiltakozott. Er re Cavour gróf egy parlamenti 
beszédben válaszolván azt mondta, miszerint a pápának s 
az egyháznak méltóságát s függetlenségét jobban nem le-
hetne biztosítani, mint a két hatalomnak különválasztása s 
a modern szabadsági elvnek az egyházi s polgári társadalom 
közti viszonyra való alkalmazása által. A parlament ezen 
érvelést Buoncompagni napirendének elfogadása által hely-
benhagyta, mely napirend azt mondta ki, miszerint a kép-
viselőház erősen meg van győződve arról, hogy a pápá-
nak függetlensége és az egyháznak teljes szabadsága biz-
tosíttatni, hogy a közbenemjárásnak elve, egyetértve Fran-
cziaországgal, Olaszhonban is alkalmaztatni s végül Róma, 
melyet a nemzetnek önérzete fővárossá nyilvánított , az 
országnak visszaadatni fog. — Ezen 1861 bői származó 
napirendet a parlament mindannyiszor helybenhagyta, vala-
hányszor a római kérdéssel foglalkozott, utoljára az alsó- s 
felsőháznak augusztus 20-iki, illetőleg 24-iki üléseiben. 

Ezek alapján Cavour gróf azt irta a római olasz ügy-
nökökhöz, hogy az ő kamarai nyilatkozatai tökéletesen ké-
pesek arra, hogy feltüntessék, mily kedvezők azon enged-
mények, melyeket Olaszország az egyháznak tenni akar s 
hogy ő ennélfogva azt hiszi, miszerint azok a római udvart 
a megkezdett alkudozások hasznos voltáról meggyőzhetnék 
s hogy a királyi kormány ennek folytán nemsokára azon 
helyzetben leend, hogy egyrészt a szentszéknek kivánatait 
teljesítse, másrészt pedig Olaszország egyházi ügyeit vég-
eredményesen rendezhesse. (1861-ik aprilhónapban.) 

April 5-én Antonelli bibornok akként nyilatkozott 
az egyik olasz ügyvivő előtt, hogy a szentszék mindig kész 
lévén a körülmények nyomásának engedni, a szentszéknek 
kérdését nemzetközi kérdésnek tekinti, melyre nézve egy-
maga nem alkudozhatik s midőn erre ügyvivőnk azt jegyezte 
meg, miszerint a katholikus hatalmak kivánata köztudomás 
szerint arra megyen ki, hogy az olasz belügyek közbenjá-
rás nélkül intéztessenek el, — azt válaszolta : Spanyolország 
ellenzi a turini javaslatokat s a római udvar ezentúl kizá-
rólagosan figyelő állást foglaland el. 

Míg Olaszország ekként azon volt, hogy a római kér-
dés tárgyalásától a pártszellemet s mindent, mi azzal némi 
rokonságban áll, távol tartsa, addig a római udvar épen 
erre támaszkodott s ennek segítségével a kiegyenlítést le-
hetleníteni iparkodott. Ennek folytán Cavour gróf, meg 
lévén győződve arról, miszerint szükséges, hogy a római 
kérdés tárgyalásától minden idegen beavatkozás távol tar-
tassék , azon alkudozásokba bocsátkozott Francziaország-
gal, melyek későbben az 1864-iki szept. 15-én aláirt con-
ventióban végleges alakot nyertek. Ezen szerződés Olasz-
ország számára a cselekvés szabadságát tar tá fen azon 
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esetre, ha a római udvar a rendetlenségek kútforrásává vál-
nék vagy másféle veszélyeket okozna vagy ha a külföldi 
önkénytesek valami titkos interventióra készülnének ; to-
vábbá a közlekedés szabadságát állapította meg a fegyver-
telen polgárok számára. Egyút ta l pedig azt is ismételte, 
miszerint Rómának bir toka Olaszországnak egyesítésére s 
a monarchiai elvnek ugyanottani biztosítására elkerülhet-
lenül szükséges , de egyszersmind ki is mondta azt, hogy 
a királyi kormány ezen czél elérésére csak békés eszközö-
ket használni s a pápának szellemi tekintélyét , a szentszék-
nek méltóságát s a vallásnak érdekeit, tiszteletben tartani 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , j anuár 8. „ E g y h á z i r e f o r m e g y l e t . " 

Örvendezz ó Hunnia, örvendezzetek mindazok, kik ez ideig 
a dogmák vasbilincseibe verve rabszolgákként nyögtetek, 
mert a szabadulás pillanata megérkezett és csak tőletek 
függ, hogy a kedvező alkalmat megragadjátok ; szabadelvű 
alkotmánynyal már birtok, mely az absolutismus jogtipró, 
szabadságfojtó légköréből kivezetett és visszaadta őseink 
vérén szerzett függetlenségünket é3 lehetővé tette, hogy az 
ember valósággal ember legyen ; de ez nem elég, hanem, ha 
korunk méltó képviselői akar tok lenni, úgy szükséges oly 
vallással és birni, melyet „tudományos eszeteken és drága 
véreteken szerzett polgári szabadságtokkal is ki tud ja tok 
egyeztetni," melyben, ha épen úgy tetszik, bátran megval-
hassátok, hogy a majomtól származtatok — és hogy örömötök 
teljes legyen, megsúgom, hogy Kovács Albert úr gondossága 
folytán ez is meg lesz, az emberi nem boldogságát czélzó e 
feladat megfejtése fogja az „egyházi reformegylet" t á r g y á t 
képezni. Minő kimondhatlan boldogság lesz az ! Ezentú l 
nem kell hinnünk egyebat, csak amit tudományos eszünkkel 
megegyeztethetünk és ha történetesen nem egyeztethetünk 
meg vele semmit, nagyon természetes, hogy akkor semmit 
sem kell hinnünk. Mennyi ember fáradozott korunk e nagy 
problémája megfejtésén és egyszerre csak azon veszszük 
magunkat észre, hogy ennél könnyebb valami „az ég alatt 
a föld szinén" nem is létezik; annyi t hiszek, a mennyi t e t -
szik é3 ha épen semmi sem tetszik, semmit sem hiszek és a 
probléma meg van fejtve, t. i. oly vallással birok, melyet 
tudományos eszemmel kiegyeztethettem ; mi köze hozzá 
valakinek, ha ezt „az evangeliumi keresztyénség alapján 
álló egyházi reformegylet" magas beegyezésével szentesíti ? 
Ne vélje azonban t. olvasóim közül senki, mintha az „egy-
házi reformegylet" eszméje, mint deus ex machina, jö t t volna 
a világra ; megvan ennek a maga történelmi fejlődése és 
okszerűsége, mit a dolog megérthetése végett ime ezennel 
elmondandók vagyunk. — Régen bebizonyított igazság, leg-
alább K. A. úr és felvilágosodott társai előtt , hogy a római 
hivatalos egyház, mely alatt csak a papság értendő, kaszt-
uralmat szervezett és a népet lenyűgözte ; „minthogy pedig 
a tudomány és szabadság terjedése a kaszturalomnak nem 
kedvez," mi természetesebb, mint hogy „a római papság 
ellensége lett a tudomány- és szabadságnak," csakhogy ural-

mát fontarthassa ; sőt fantasticus hittételei is, melyek ellen-
tétben vannak a tudomány és az egyén jogaival, mind oly 
czélzattal készít tettek, hogy a papi uralmat támogassák ; de 
a szellemi zsarnokságnak ütött órája , a nagy és „kedves 
Lu the r " széttörte a rablánczokat , meggyújtot ta a szellem-
világ szabadságfáklyáját , visszaadta az egyén jogát és az 
emberi nem az u j szabadság légkörében u j életet, szabad 
teremtményhez méltót, kezdett élni ; így élt a világ három 
századon keresztül, követve az u j világosság vezérfényét, 
melyet azonban követői a haladó tudományossággal egy 
a rányban nem fejthettek ki, részint mert folytonos üldözés-
nek voltak kitéve, részint mert „a romanismusból megtar-
tott régi foszlányok eredeti rendeltetésétől eltérő utakon 
meghurczol ták" és így nem elégíthette ki a kifejlett tudo-
mányosság által fölvilágosodott ú j v i l á g o t ; mert mi tűrés 
tagadás benne, hogy a tudományosan kiképzett ember a mi 
(protestáns) dogmáink nagy részén épugy e lszörnyüködik , 
mint az ostya átváltozásán és a pápa C3alhatatlanságán ; de 
ime,politikai szabadságunk megvan, üldöztetésünk megszűnt, 
tehát itt a kedvező idő, hogy a három századdal ezelőtt 
feltűnt és részben már kifejtett világosságot még jobban 
kifej tsük, hogy a haladó korral egy színvonalra emelkedve, 
a világnak oly vallást adhassunk, melyet az tudományos 
eszével meg tudjon egyeztetni. Ez t legjobban tehetjük úgy, 
ha még meglevő dogmáinktól is búcsút veszünk, mert a vi-
lágnak ma már „a lelkiismereteken uralkodó dogma nem 
kell." Hogy pedig e czélra közös erővel működhessünk közre, 
alapítsunk egyházi reformegyletet. „Nálunk ugyan nincse-
nek változhatlan hittételek," de azon régi elvünkhöz még 
is hivek maradunk, hogy ma sem fek te tünk súlyt ar ra , vál-
jon mindazok, kik az egylet tagja i aka rnak lenni, egyenlő-
képen fogják-e fel az evangeliumi igazságokat vagy sem ; 
ez erős oldalunkat eddig sem képezte, ettől eddig is távol 
állottunk, azért ily czélt ma sem tar tunk szemünk előtt ; 
jöjjön hozzánk bá rk i is, legyen az kath. a tyánkfia vagy 
zsidó, nazarénus, nap- és tüzimádó, az mindegy, mi minde-
niket örömmel fogadunk ; az egyletet azért vél jük jelenleg 
megalapítandónak, mert kath. atyánkfiai között az észelle-
nes pápai csalatkozhatlansági dogma miatt ügyünknek leg-
több proselytát jelenleg szerezhetünk. 

Ez történeti kifejlődése az „egyházi reformegylet"-nek. 
így olvastuk ezt ki körülbelül, némi hézagok kiegészítésé-
vel, egy kis füzetkéből, mely jelöntőségteljesen rózsaszin 
boritékba fűzve a legújabb világosság hajnalpir já t előre 
látszott jelezni, annyival is inkább, mert r a j t a K. A. úr 
neve díszeleg és mint t. olvasóim láthat ják, nem is csalat-
koztunk, mert oly problena megfejtését találtuk e füzetben, 
mely után sok felvilágosodott elme epedett. Eddig csak 
szórványosan találkoztunk hazánkban az u j világosság fé-
nyével, ma már K. A. úr indí tványára tömörülni fognak 
mindazok, k ik azon nem irigylendő czélt tűzik ki maguk 
elé, hogy lelkesítsék egymást minél kevesebbet hinni. Őszin-
tén megvall juk, hogy mi nemcsak meg nem lepettünk ily 
egylet alapítási szándéka által, hanem protestáns részről 
nagyon is természetesnek ta lá l juk. Vagy miért ne dobhatná 
el K. A. úr „a romanismusból átvett foszlányokat," miután 
a „kedves Lu the r " hasonlót cselekedett ? Ugyanazon jog-
alapon állnak mindketten. Luther kiszórta a kath. dogmák 
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egy részét csak azért, mert neki nem tetszettek ; K. A. úr 
meg utána dobja a többit is csak azért, mert neki már ezek 
sem tetszenek ; ez a protestans^vallási fejlödhetés következ-
ménye. Reformálnak és ismét reformálnak, míg egyszer azon 
veszik magukat észre, hogy tökéletesen tisztában vannak 
és már nincsen többé mit reformálni. Azok az oktalan ka-
tholikusok nem akarják átlátni, hogy „ha a vallás ügye 
hibás irányzatot vett, ha régi alakja összeütközésbe jött a 
tudománynyal és a társadalommal", természetszerű dolog, 
hogy a vallást a csalhatatlan tudomány szerint kell alakí-
tani vagyis a kinyilatkoztatott igazságot a tudománynak 
nevezett agyrémekért fel kell áldozni. Megteszi ezt a pro-
testantismus, nem sokat törődve vele, hogy saját vetemé-
nyes kertjében gazdagon fog kihajtani a hitetlenség vi-
rága ; ez kérdésbe nem jön, csak az emberiség oly vallást 
nyerjen általa, melyet tudományos eszével kiegyeztethet; 
váljon józan eszével ki tudja-e egyeztetni és ez uj világos-
ság mellett nem fog-e még mélyebb sötétségbe sülyedni, ez 
azon feladatok közé tartozik, melyek a protestantismus 
reformátori szerepén kivül esnek. 0 halad, fejlődik, míg csak 
talál magán valami lefejteni valót a positiv kereszténység-
ből és ha azután követői azon veszik magukat észre, hogy 
a hitetlenség teljes meztelenségében áll előttük, azt maguk-
nak tulajdoníthatják. Reméljük, hogy az egyházi reform-
egylet szintén ide fog kifejlődni, ámbár örvendenénk, ha e 
nem épen kedves reményünk teljesedésbe nem menne. I t t 
csak a csalatkozás lehetne kedves ; de félünk, hogy óhajtott 
csalatkozásunkban csalatkozni fogunk. Egyébiránt bizto-
sít juk K. A. úrat, hogy az egylet működése kiváló gondunk 
tárgyát fogja képezni, szorgalmasan fogjuk tanulmányozni 
havi közlönyét, hogy hiven feljegyezhessük mindazon pha-
sisokat, melyeken keresztül oda fog jutni, hol már —semmi 
sem létezik, mit hinni lehetne és kellene. 

Halmai. 

VEG-YESEK. 
— Megjelent s beküldetett A kath. lelkipásztor, szer-

keszti Zádory János Esztergomban. Jan.—febr. füzet. Tar-
talma 16 szentbeszéd, egy a fm. herczegprimástól, újévtől 
böjt első vasárnapjáig. Előfizetési ár egész évre 3 ft. — Is-
mételve ajánljuk a lelkipásztort a ft. papságnak. 

— Beküldetett : Előfizetési felhívás a „Népiskolai la-
pok" czimü népnevelési és oktatásügyi hetilapra. Szerkeszti 
ZafFéry Károly{Szatmárott. Ara egész évre 4, félévre 2, ne-
gyedévre 1 ft. Eddigi rövid pályafutásával kiérdemelte ma-
gának a további pártolást s ezt neki kívánjuk. 

— Beküldetett a vallási s közoktatási m. k. miniszter-
nek az országgyűlés elé terjesztott jelentése a népiskolai 
közoktatás állapotáról 1870-ben. —Vissza fogunk reá térni. 

— Beküldetett az irgalmas nénék által gondozott ka -
locsai szent kereszti kórháznak kimutatása 1870 ről. Gyógy-
kezeltetett 140 szegény beteg. Felgyógyult 87, javulva el-
bocsáttatott 29, meghalt 14, ápolás alatt maradt 10. 

— Megjelent a Civiltá Cattolicának 493-ik füzete 
Flórenczben. A szerkesztőség tudatja, miszerint ezentúl 
Flórenczben fog a lap kiadatni, minthogy ott nagyobb sza-
badságot élvezhet, mint a felszabadított Rómában. Az elő-
fizetőknek az elmaradt negyedév 1871-re fog betudatni. 

— Rómában nagy a nyomor, mert a Tiberia több vá-
rosrészt elöntött. Az olasz király az alkalmat felhasználta, 
hogy Rómába rándulhasson, hol egy napot töltött. Oda ér-
keztekor a szentatyának levelet irt, melyben tudatja, hogy 
Rómában van, de őt meg nem látogathatja, mert tudja, hogy 
el nem fogadtatik. Az árviz által károsultaknak néhány ezer 
frankot adott s kétszáz ezeret igért ; de váljon meg fogja-e 
adni, az más kérdés. ígért ő a velenczeieknek is, de nem 
adott semmit. A szegények most mind a szentatya felé for-
dulnak s ez szegénységéhez képest adott is már nekik 
többet, mint a felszabadító király ; de hogy többet adhasson, 
a világ katholikusainak kell őt segíteni. 

— Beküldetett a „Magyarerdélyországi kegyes-tanitó-
rend névtára 187%-ik tanévre." Rendfőnök Somhegyi Xav. 
Ferencz. Van a rendnek 27 háza, 213 áldozára a 9 aranymi-
séssel együtt, 1 szerpapja, 106 növendékpapja, 19 ujoncz-
növendéke, 1 rendtársa. A mult iskolai évben oktatásban 
részesítettek 7136 tanítványt. A 27 ház közül 3 alapíttatott 
a 17-ik, 3 a 19-ik, a többi a 18-ik században. 

S z e r e t e t a d o m á n y o k a s z o r o n g a t o t t s z e n t a t y a 
számára. 

100 frank. 3 cs. k. 
8 db húszas. 1 db 

100 frt. 
1 db cs. k. arany 

30 kr. 
30 kr. 
40 kr. 
30 kr. 
20 kr. 
20 kr. 
50 kr. 
20 kr. 
5 frt. 

50 kr. 
25 kr. 
20 kr. 
30 kr. 
1 frt. 

30 kr. 
30 kr. 
40 kr. 
50 kr. 
30 kr. 
1 frt. 

50 kr. 
1 frt. 
1 frt. 
1 f r t . 

az előbbi számból : 441 frt. 66 kr, 
arany. 1 db bétfrtos. 15 db egyfrtos. 2 db. félfrtos. 
ezüstpénz. 

Márki Ig-nácz nagyprépost 
Klinger István m. k . egyetemi hittanár 
Hefler Jozefa 
Nagel Anna 
Lavór Zsófia 
Hadas Erzsébet 
Földy Katalin 
Fikelserer Jozéfa 
Kozma Julianna 
Kovács Julia 
Schulcz Katalin 
Balogh Genovéva 
Balogh Teréz 
Markula Mária 
Fürst Erzsébet 
Bóta Teréz 
Tóth Mária 
Majer Ilona 
Hering Anna 
Klein Mária 
Tiszka Mária 
Bene Ferencz 
Györgyi Amália 
Halitzky Mária 
Wieser Antonia 
Nuss Borbála 

Kegyes adakozás. 
Márki Ignácz nagyprépost az afrikai, amerikai, chinai, 

szentföldi missiókra egyenkint 25 ft, összesen 100 f r t . 

Felelős szerkesztő CsELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1870. K o c s i Sándor saját nymodájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Az emberi elme egy ujabb találmánya. 
— A munkások kérdése. — Egy titkos emlékirat. — Egy-
házi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az emberi elme egy ujab"b találmánya. 
(Folytatás.) 

ír. 
Helyes érzületünket az indifferentismus tekin-

tetében meggyö'zőleg igazolja a t ö r t é n e l e m is, 
mely megmásithatlan tényeivel s az események sza-
kadatlan sorával örökre elkárhoztatta az indifferen-
tismust. Lássuk 

1) a r é g i b b k o r t ö r t é n e t é t . 
A mult századok mitsem tudtak az indifferen-

tismusról, ezt a mi jellemtelen századunk szülte. 
Ismeretes dolog, miszerint a kereszténységet e földön 
elterjeszteni nem volt könnyű feladat, sőt oly véres 
küzdelem támadt, melyhez hasonlót a történet nem 
mutathat fel. Értem itt azon borzasztó harczot, mely-
ben folyókként ömlött a keresztények vére s melyet 
kinzó s embertelen eszközeivel együtt feljegyzett a 
történet. 

Három századon át küzdött a pogányság s ke-
reszténység életre halálra ; a pogányság tizszer es-
küdött össze a fiatal csemete ellen s a császárok a 
keresztények holt testén át jutottak trónjaikra s 
örökségül hagyta mindegyik utódjára a keresztények 
kiirtását. E harcz, mely oly borzasztóan dúlt a ke-
resztények között, a büszke s világot uraló Rómában 
úgy, mint Kisázsiában, Görögországban, Afrika 
éjszaki partjain, a régi Britanniában, Galliában, 
egyenlő' gyűlölettel a Rajnánál, a Dunánál s minde-
nütt, hova a római birodalom határai kiterjedtek, e 
harcz csattanós válasz e modern thesisre : „mindegy." 
Nem több s nem kevesebb jelentőségű volt a kérdés : 
váljon a kereszténység vagy pogányság álljon vagy 
veszszen-e el? Ha mindegy kereszténynek vagy po-
gánynak lenni, mi okozta a borzasztó dühöt s elke-

seredettséget a keresztények ellenei között ? vagy mi 
birhatta a császárokat oly borzasztó embertelensé-
gekre, milyeneknek szégyenteljes emlékét birjuk a 
történetben? Ha mindegy kereszténynek vagy po-
gánynak lenni, ki fog egykor Isten Ítélőszéke előtt a 
borzasztó gyilkolás- s vérontásról számot adni ? A 
keresztény-e vagy a pogány? 

Erre tessék felelni! 

A történelem megörökítette az apostolok és 
martyrok emlékét. Ritka példányai ők a lemondás-
nak. az önmegtagadásnak s egy nagy eszme iránti 
lelkesültségnek. A történelem elismerőleg s tisztelet-
tel nyilatkozik róluk s a kereszténységgel együtt a 
civilisatió terjesztőinek mondja s hirdeti őket. 

^ D e hát hogyan lehet ez? Hiszen ha áll a „mind-
egy" elv, akkor az apostoloknak és a martyrseregnek 
mi érdeme sincs, tehát hazudik a történelem, mely-
nek pedig annyira szeretnek hinni. S nem voltak ők 
egyebek, mint vak fanatikusok, kik nem tudják, mit 
és miért tettek'! Ok ily módon a legnevetségesebb 
szinben tűnnek fel, midőn semmiért életüket, vagyo-
nukat, áldozták fel, midőn elmentek mindenfelé s 
gúnynak, megvetésnek s annyinemű üldöztetésnek 
tették ki magukat! Hiszen mindennek semmi értéke 
sincs, ha a pogány épen olyan közel áll az üdvös-
séghez saját bálványaival, mint a keresztény Jézus 
keresztjével ! 

Valóban, ha áll a „mindegy:" ligy az apostolok 
és martyrok nem voltak egyebek, mint lelkiis-
meretlen rendháboritók s békezavarók, kik csak 
méltó jutalmukat vették el akkor, midőn halálra 
kínoztattak. Ez azonban nem úgy van. Jól tudták 
ők miért tűrnek s szenvednek annyi meggyaláztatást 
s oly iszonyú kínokat, jól tudta ezt az utókor, mely 
hálájával s elismeréssel adózik nekik ; épen azért, a 
hány ezer vértanú halt meg Krisztusért, a hány 
apostol ment a világba s a hány missionarius fog 
még ezután a világ mű veletlen s vadon részeibe siet-
ni, mindannyian elitélői s kárhoztató! a vallási kö-
zönyösségnek. 

3 



34 

Az igaz, hogy a mái' fentebb mondottakat nem 
szokták elhallgatni az indifferentisták s az ő részük-
ről kész mindjárt az ellenvetés is s azt mondják : a 
régi rómaiak természetesen mit sem tudtak arról, 
hogy az mindegy, váljon pogány-e vagy keresztény 
az ember, ü k még nem birtak kiemelkedni pogány 
s barbár nézeteikből, az idő még nem volt odafej-
lődve, a humanitás még akkor bilincsekbe volt verve, 
azon idő csak kezdete volt a keresztény világszá-
mitásnak ! 

Jól van. Ha a rómaiak abban az időben még1 

műveletlenek s barbárok voltak, miuden további 
ellenvetés nélkül tovább viszem önöket a történelem 
mezején 13 századdal. Minden esetre szép időköz, 
mennyi alatt a humanitásnak felszabadulnia s jelen-
tékeny haladást kellett tennie. 

Lássuk tehát mit mond 
2) A z u j a b b k o r t ö r t é n e t e . 

A 16-ilc században a legborzasztóbb liáboru 
tüze által felgyújtva egész Németország lángban állt. 
Harmiucz évig tartott ez iszonyatos harcz. Fejedel-
mek harczoltak ugyanazon nép fejedelmei ellen, vá-
rosok küzdöttek ugyanazon ország városai ellen ! 
Rokon rokon ellen s testvér testvér ellen inj&t. 
Egész Németország a legnagyobb zavar- s viszályban 
volt. Vallás- és polgárháború volt az egyszerre s a 
legnagyobb mértékben egyesitette mindkettőnek 
iszonyait. S mi volt az Erisalma e testvérháboruhoz ? 
egyedül e kérdés: katholikus vagy nem katholikus 
legyen-e Németország a jövőben? S e kérdést egy 
harmincz éves háborúnak kellett ugy a hogy meg-
oldania ! 

Mindegy tehát katholikus- vagy akatkolikusnak 
lenni? Ha igen, miért igyekeztek az uj tan fejedel-
mei karddal kezükben minden áron érvényt szerezni 
ugyanazon tannak, más részről pedig miért nem 
fogadták azt el népeikkel együtt a kath. fejedelmek? 
s miért voltak készek életüket s vagyonukat felál-
dozni? Ha mindegy katholikus- vagy protestánsnak 
lenni, kik fognak számot adni e 30 éves háború ál-
dozatairól, a zárdák és templomok szentélye ellen 
elkövetett rablásokról? Ki leend felelős Isten Ítélő-
széke előtt azon borzasztó sebért, mely a német nép 
testének legnemesebb részén ejtetett, mely még most 
is sajog s mely egyedüli akadálya Németország 
természetes egységének és nagyságának? Katholi-
kus-e vagy protestáns? Ha nincs semmi külömbség 
abban, katholikus-e valaki vagy sem? úgy e 30 
éves háború a legfeketébb s leggyalázatosabb lapja 

a német nemzet történetének, melyért méltán szégye-
neihetik magukat minden más nép előtt ! 

De menjüuk tovább. Ha mindegy katholikus-
vagy szakadárnak lenni, ó mondjátok meg hát, miért 
üldözi a rettenetes orosz a szerencsétlen, de nemes, 
lengyel nemzetet még vallási ügyeiben is? hiszen 
nyomorékká, tehetetlenné s tökéletesen ártalmatlanná 
tette már politikailag, miért bántja hát legdurvább 
módon lelkiismeretét s annak legdrágább kincsét, 
vallását ? Ha mindegy szakadár- vagy katholikusnak 
lenni, miért tűrtök oly hallatlan zsarnokságot, miért 
nem halljátok meg e szerencsétlen nép panaszhang-
jait s jajkiáltásait s miért nem emelitek fel szavato-
kat, hogy véget vetnétek az ártatlanok deportálta-
tásának? Ki lesz e nép politikai s vallási haláláért 
Isten előtt felelős? — a kettős vagy az egyszerű 
kereszt ? 

Ma a humanisrnus, a liberalismus, tetőpontját 
érte el. O, ezt az „ultramontanok" érzik legjobban. 
Szemeink előtt dúl ismét egy borzasztó harcz két 
hatalmas nemzet között, oka nem vallási kérdés és 
mégis egy pár dühös, eszeveszett német hirlapiró 
már azt is monda, hogy e harcz „a protestantismus 
liarcza a katholicisinus ellen." Nem akarom állítani, 
miszerint a német nép, hol tekintélyes számú katho-
likusság is van, valóban ilyenül tekintené e hábo-
rút, ezt nem is hiszszük; de kérdem: mindegy-e hát 
katholikus- vagy protestánsnak lenni? — ha igen, 
miért ismét ez őrült kihivás, melynek borzasztó lehet 
következménye? Feleljenek reá uraim! 

És most nézzük éjszak protestáns népeit. Kér-
dezzék önök a svédeket : váljon minden religió 
egyenlően jó? s nagyon is különös jellemű feleletet 
fognak reá kapni ! 

Nem régen az áll amliatalomnak panasza volt 
az itélőszéknél 8 személy s ezek között nevezetesen 
6 anya ellen. Az itélet következtében birtokaik elko-
boztattak , polgári becsületüktől s méltóságaiktól 
megfosztattak és száműzettek Svédországból, mely 
utóbbi büntetés, különösen a 6 anyára nézve, sokkal 
keményebb volt, mint lett volna a halál ! S ugyan 
miért bűnhődtek ezek? Oka egyszerű. „Elszakadtak 
az államvallástól s meggyőződésüket követve, a kath. 
egyház kebelébe tértek." Ez volt minden bünük ! 
Ugy látszik tehát, hogy Svédhonban nem mindegy 
protestánsnak vagy katholikusnak lenni. 

Udvary Ignács. 
(Vége köv.) 
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A m u n k á s o k k é r d é s e . 
„Az épen most kezdődő tárgyálásból azon meggyőző-

dést fogják önök meríteni, uraim, hogy azon törekvések, 
melyek a bérért dolgozó osztályok anyagi helyzetének javí-
tását czélozzák, már is átalános mozgalmat idéztek elő, mely 
ugyanezen osztályt minden polgárisult országban magával 
ragadja . Ezen törekvések okaik- és czéljaiknál fogva min-
denesetro olyanok, melyekkel a gondolkodó főknek minden 
nemzetnél törödniök kell s melyek elől egy emberileg érző 
kebel sem zárhatja el magát ."— Igy kezdte az államügyész 
beszédét azon ismeretes perben, mely néhány hónap előtt 
Bécsben az ott elfogott munkásvezérek ellen folyt. S igaza 
volt. A munkás osztálynak állapota, annak reményei, igé-
nyei s az ezeknek valósítására irányuló törekvések, immár 
oly fontos kérdéssé nőtték ki magukat, melyet többé sem 
nagyuriasan ignorálni, sem erőszakosan és rendőrileg elnyom-
ni nem lehet, bármily szívesen tenné is az elsőt vagy nyúlna 
a másik eszközhez a millióit féltő sápadozó bourgeoisie; — 
oly kérdés az, melylyel, mint a jövőnek egyik tényezőjével, 
számitanunk, melyet főképen a józan conservativ pártnak 
folytonosan szem előtt tartani kellene. 

Az ezen kérdéssel foglalkozó munkák már egész könyv-
tá raka t képeznek. Legnagyobb részük azonban végletekben 
forog, amennyiben, pártiratok lévén, a munkás osztálynak 
néha túlzott igényeit fejtegetik és védik vagy az e!lenpárt-
nak, a bourgeoisienak, nem ri tkán ügyetlen és goromba 
válaszait tartalmazzák. Higgadtan, méltányosan és kellő 
szakavatottsággal irvák azonban a „Norddeutsche Allge-
meine Ztg"-nak és a „Hist.-pol. Bl."-nek időről időre meg-
jelenő idevágó czikkei. Igen érdekesen fejtegeti e kérdést 
báró Ketteler mainzi püspök többféle i ra ta iban; bölcsészeti 
oldalról Stöckl „Geschichte der Philosophie" és Fran tz „Kri-
t ik aller Parteien" czimü illető munkáikban, míg a Wage-
nerféle „Staats- und GesellschaftsLexicon"-nak e kérdéssel 
foglalkozó czikkei is teljes figyelemre méltók. 

Mindezen most utoljára említett munkák és dolgozatok 
a fenforgó kérdést alaposabban s kimerítőbben tárgyalhat-
ják, mint az egyes folyóirati czikkekben történhetik. Ha 
azonban ma ennek daczára is ujolag visszatérünk reá, úgy 
főleg a kérdésnek már többször általunk is hangsúlyozott 
fontosságánál fogva teszszük azt s annál is inkább, mint-
hogy a munkás mozgalom birodalmunknak mindkét részé-
ben szünet nélküli folyamatban van, mi ezen kérdésnek 
fejtegetését nemcsak érdekessé, de egyszersmind korszerűvé 
is teszi. 

A rendszert illetőleg, melyet a következőben követni 
szándékozunk, annyit jegyzünk meg, hogy dolgozatunk főké-
pen három pontot tartand szem előtt, úgymint 1-ör, a m u n -
k á s o s z t á l y s a j n á l a t o s á l l a p o t á n a k o k a i t 
á t a l á b a n , 2-or, a m u n k á s o s z t á l y k e b l é b e n 
n y i l v á n u l ó f ő i r á n y z a t o k a t s 3-or, a z o s z t r á k 
m u n k á s o k á l l á s á t é s v i s z o n y á t e z e k h e z ; — 
mindezt lehető legrövidebben. 

I. A liberális államgazdászat. 
A társadalom természetéből foly annak rendek vagy 

osztályok szerinti szerves felosztása , mely a keblében 

szükséges munkafelosztáson és a vagyon- és b i r toknak 
különféle voltán alapul. Ezen közvetlenül a társadalom ter-
mészetéből folyó igazán társadalmi vagy socialis osztályok 
a nemes s a földművelő osztály, mely a nyers anyag előte-
remtésével, az iparos osztály, mely annak feldolgozásával, 
a kereskedelmi, mely a nyers és feldolgozott anyagoknak 
egymás közti kicserélésével foglalkoz:k s végre a volta-
képeni munkás osztály a szónak szorosabb értelmében. 

Ezen természetes és történelmi felosztását vagy osz-
tályozását a társadalomnak tagadja a liberalismus, mely 
benne nem valami a dolog természetében fekvőt, hanem csak 
oly jelenséget lát, mely eredetét pusztán esetleges történelmi 
tényeknek köszöni s ekként az időnek változásával maga is 
megváltozhatik, sőt eredeti jelentőségét elvesztve, egészen 
meg is szünhetik s hogy megszűnjék s helyébe az átalános 
egyenlőség lépjen, az amit akar . Ezen általa képzelt, kívánt 
leendő állapotot szabadságnak nevezi, mely szó a liberalismus 
szájában azonban annyit tesz, mint átalános, korlátnélküü, 
határ ta lan rokonczátlankodás vagy legalább minden erköl-
csi, nem rendőri, szabálynak vagy törvénynek teljes hiánya, 
tehát mindenesetre csak valami negativ rendet jelent. 

A liberalismus alapgond olata s főtörekvése oda irá-
nyul, hogy mindama korlátokat halomra döntse, melyeket 
vagy az emberi nemnek természete vagy történelmi fejlő-
dése emelt s ezért a nemességnek eltörlését, a földbirtoknak 
korlátlan feldaraboltatását, az akadálytalan költözködhetést 
s a feltétlen ipar- és kereskedési szabadságot követeli. — 
Ezen ekként egyes elemeire feloszlatott chaotikus tömegbe 
a szabad verseny eszméje dobatik. Minden egyes egyén — 
úgy mondják — azon ösztönnel bir, hogy tehetségeit és 
e r i í í minél hasznosabban érvényesítse ; miként kelljen ezt 
tennie, azt mindenki legjobban tudja vagy ha nem tudja, 
hadd okuljon önkárán. Tehát : laissez faire; iparkodjék mind-
egyik a hogy tud, akadály és korlát, de egyszersmind veze-
tés, útbaigazítás és segély nélkül. Ezen sok egyes egymás-
tól elszigetelt egyén közt aztán verseny fog támadni, mely 
verseny a productiót fokozza s így az emberiséget a közjó-
létnek legmagasabb fokára viszi , az államnak nem lévén 
egyéb teendője, mint a „középkori" társadalmi k orlátokat 
kivétel nélkül megsemmisíteni. 

Világos azonban, miszerint arra, hogy minden egyes 
egyén mind a többivel eredménynyel versenyezhessen, nem 
elég csak ügyesnek, iparkodónak és erélyesnek lennie, hanem 
hogy erre mindenek előtt még jókora tökére is van szük-
sége, annál is inkább, minthogy a legserényebb, legernye-
detlenebb emberi munka a géphez viszonyítva úgyszólván 
elényeszik s a gép a tökének szolgálatában állván, a kézi 
munkát minden körülmények közt végtelenül felülmúlja s 
ekként tönkre teszi úgy, hogy az előny mindig a tökepén-
zesé lesz, ki egyedül képes a drága gépet s a számára szük-
séges nyers anyagot előteremteni, mi utóbbi ismét azért 
szükséges, mert a gép csak úgy fizeti ki magát, ha folyto-
nosan dolgozik. 

Utóvégre tehát az összes társadalmi ipar mégis csak 
mindig a töke kezei közé ju t s ott központosul, „az átalános 
versenynek füstölgő üstjéből utol jára is csak a töke az, 
mely győzedelmesen kiemelkedik. Ezen elv, az átalános 
versenynek elve, csak azért állíttatott fel a liberalismus által, 
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36 

hogy épen gyakorlati kivihet etlensége által egyengesse az 
utat a töke feltétlen uralmának megalapítására és megerő-
sítésére. A tőke birtokosa pedig a gazdag bourgeoisie, melyet 
a liberalismus, mint a legújabb p é n z a r i s t o k r a t i á t , 
a társadalomnak élére állít azon szándékkal és faladattal, 
hogy pénzének hatalma által uralomra vergődjék s oly állás-
ra tegyen szert, mely elől minden más társadalmi tényező-
nek hátrálnia kell. E czélból akar ja a liberalismus a régi 
társadalmi szervezetet megsemmisíteni, e czélból bontja azt 
fel végelemeire, e czélból használja az átalános versenynek 
csillámló jelszavát, mely első tekintetre oly szép, vonzó és 
sokat igérő, magában véve pedig szemkápráztató külső 
alatt csak a holt tökének ellenáüliatlan feltétlen nyomá-
sát rejti." 

(Foly. köv.) 

Egy titkos emlékirat. 

(Folytatás.) 

A Francziaországgal való alkudozások, melyek Cavour 
gróf halála által egy ideig félbeszakíttattak, nem sokára az 
olasz királyságnak elismerése után ismét felvétettek. A 
franczia kormány nagyon sürgette Ricasoli bárót, folytatná 
a Rómávali közvetlen alkudozásokat s a Párisban székelő 
olasz ügyvivő azt jelentette onnan, hogy a császári kormány 
nagyon óhajt már a fenforgó nehézségekből kiszabadulni, 
mely nehézségek még az által is fokozódtak, hogy a pápa 
azon fenyegetést hallatta, miszerint legott elhagyandja Ró-
mát, mihelyt a császár megszálló csapatai visszahívását 
jelenti. 1861-iki augusztus hónapban azt jelentette a twrtni 
francz'a követ, miszerint utasításai oly értelműek, hogy a 
császár Olaszországnak legjobb barát ja akar maradni, hogy 
a szentszék megüresedésének esetében vagy egyéb köze-
lebbfekvő, de előre meg nem határozható, esélyek beálltával 
könnyen alkalmat találand katonáit minden nehézség nélkül 
Rómából k ihúzni , hogy Olaszország, ha kész még egy kis 
ideig várni s az alkudozásokban folyamatot tartani, a pá-
pát fogja mint minden bajnak okozóját feltüntethetni, hogy 
továbbá minden áron azon legyen, hogy Nápolyban a csen-
det és rendet fentartsa 8 a közvéleményre kedvező irányban 
iparkodjék hatni s végül, hogy a franczia kormány nem 
szűnik meg Olaszország iránti barátságos szellemben fog-
lalkozni a római kérdéssel. 

1861-iki november hónapban a Ricasoli-miniszte-
rium elérkezettnok vélte a pillanatot egy Francziaországgal 
megállapított egyezkedésnek alapvonásait, mint ezt már 
régen Cavour gróf is tervezte volt, a nyilvánosságnak adni 
át. A királynak párisi követe utasíttatott kijelenteni, hogy 
kormánya, míg egyrészt Francziaországra bizza azon pil-
lanatnak megválasztását, melyben Rómát magára fogja 
hagyhatni, másrészt arra érzi magát kötelezve, semmit sem 
mulasztani el, miáltal az egyezkedést megkönnyítheni véli 
s hogy e tekintetben Francziaországnak jó szolgálataira 
számol a végből, hogy egy ugyanakkor átküldött czikke-
lyezett javaslatot a római udvarral fogadtasson el. Miu-
tán pedig a franczia kormány a közvetítési szerepet elvál-
lalni időszerüségi tekintetekből vonakodott, történt ezen 

egyezkedési javaslatnak (capitulato) közhírré tétele, minek 
alapján aztán az alsóház Buoncompagninak már fentebb 
említett napirendét fogadta el. 

(Foly. köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, január 13. „A s z e r e t e t h á z a k a l a p s z a -

b á l y a i é s h á z i r e n d j e . " Volt alkalmunk még a mult 
évben hozzá szólani azon felhíváshoz, mely a „szeretet-há-
zak" megalapítását czélozza hazánkban is ; elmondtuk ked-
vező véleményünket felöle, de előadtuk nehézségeinket, ille-
tőleg aggodalmainkat is. Kiegészítésül felemlítjük jelenleg 
alapszabályait és házi rendjét. 

A mi különösen alapszabályait illeti, kivéve a 48-ik 
§-ban található igazgató tanács tagjait illető rendelkezést, 
nemcsak nincs ellene semmi kifogásunk, hanem helyeseljük 
is azokat. Az intézet családiasan lesz berendezve, az igaz-
gató, mint „gyámoló atya," vezetése alatt a gyermekek 
családokra lesznek f losztva egy-egy családi tanitó vezetése 
alatt, ki a gyermekekkel együtt él és dolgozik. 

Kiemeljük az alapszabályok 19-ik§-át, melynek értel-
mében az intézet növendékeinek még akkor is lehetőleg 
gondját viseli, midőn azok az intézetből már kiléptek, mi 
tökéletesen megfelel a családias nevelés eszméjének. 

De, mint említettük, a 48-ik § nem elégít ki bennün-
ket. Óhajtanánk ugyanis, hogy valamint az igazgató tanács-
nak állásuknál fogva tagjai a tankerületi felügyelő, az inté-
zet igazgatója és orvosa : úgy állandó tagja legyen a helybeli 
kath. lelkész is és necsak a lehetőségig választassák be 
egy egy lelkész, mert e mellett nagyon könnyen kimaradhat 
a kath. lelkész. Szükségesnek véltük ezt is kiemelni, mert a 
„lehetőség" szót nagyon ruganyosnak találjuk és mert az 
igazgató tanács gyűléseiben nagyon fontosnak tar t juk, hogy 
részünkről is legyen valaki, ki hivatali állásánál fogva is 
kötelezve érezze magát az alapszabályok pontos megtar tása 
felett őrködni, az intézet szellemét figyelemmel kisérni és 
netalán felmerülhető esetekban az igazgató tanács előtt 
megjegyzéseit megtenni és orvoslást követelni. Vegyük pél-
dául a házi rendet. Alig lehet valaki, ki a napi foglalkozás 
beosztása ellen szót emelhetne, mindenki helyesléssel fogja 
fogadni az egész tervet és az igazgató tanács egy szó ellen-
mondás nélkül sajátjává is teszi, ha történetesen kath. pap 
nem választatik tagjává. De a kath. lelkész, amint a téli 
házi rendet elolvasta, mint tagja az igazgató tanácsnak, bi-
zonyosan helyeselni fogja ugyan, hogy a növendékek a na -
pot Isten nevében imádsággal kezd.k, de azt nem hagyhatná 
szó nélkül, hogy a tervezet szerint ezen reggeli áhitat, mely 
„egy chorál énekléséből és egy imádságból áll," közös le-
gyen; nem hagyhatná szó nélkül azt sem, mennyi figyelem 
fordíttatik a kath. növendékekre, hogy azok az egyház pa-
rancsait, nevezetesen a böjtöt illetőleg, tiszteletben tartani 
tanulják. 

Ezen és hasonló esetek felvilágosítására, akadályok 
elháritására, tar t juk mi szükségesnek, hogy az igazgató 
tanács tagjai között állandó helyet foglaljon a helybeli kath . 
lelkész. 
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A Lázi rend e két pontját ajánljuk figyelmébe M. A. 
úrnak ; az egyiket, bogy megszüntettessék, a másikat, hogy 
a kath. növendékek kath. nevelése érdekében erre figyelem 
fordíttassék. Ismételjük itt, mit már egyszer megjegyeztünk, 
hogy mi nem kicsinyes akadékoskodásból teszszük megjegy-
zéseinket, nem is kételkedünk, hogy M. A. úr a szeretet-
házak létesitése által jót akar eszközölni ; hanem azt akarjuk, 
hogy e jó tökéletes legyen, mi végből, mint eddig, úgy ezen-
túl is figyelemmel fogjuk kisérni a szeretet-házak fejlődését, 
működését, irányát és őszintén fogjuk megjegyzéseinkot jó 
úgy, mint netalán téves iránya felett elmondani. 

Vigilius. 

RÓMA. B e l á l l a p o t o k ; h a z a j á r ó p a t r i ó -
t á k ; p á p a s z a b a d s á g a . Napról napra erősebb gyöke-
ret kezd verni nálunk azon meggyőződés, hogy a mostani 
állapotok tarthatatlanok. Rómának középosztálya, a nép-
nek legnagyobb része és zöme, tönkre van téve, ha az uj 
rendszernek gazdálkodása még egy ideig folytattatik ; mert 
a jó zuávok helyett, kik, mint többnyire jómódú om berak, 
a kis üzletnek minden ágában nem csekély lendületet ad-
tak, az uj aerában csupán csak éhe3 , üreszsebű „patrióták" 
érkeztek a szent városba, kik hasonlólag más, önök előtt 
is ismeretes, országoknak emigránsaihoz, visszatértük után 
a „hazáért szenvedett nyomort" mindenképen kamatoztatni 
szeretnék azaz pénzt szerezni, de nem költeni, azon egy-
szerű oknál fogva, mert nincs miből; sőt ezen „patrióták"4 

nak alsóbb rétege, királyának példáját követve, a mi tet-
szik neki, ha hozzáférhet, elviszi onnan, a hol találja s ez 
az, a mit a lapok pártkülömbség nélkül a vagyonbiztosság 
naponkint növekvő csökkenésének mondauak, mely csök-
kenés, hogy e furcsa kifejezést utánozzam, már annyira 
növekedett, hogy egy a minap a corsón délutáni 2 órakor 
véghezvitt nagyszerű betörési eset nem is gerjesztett valami 
nagy feltűnést, sőt aligha agyon nem fog száz mással együtt 
halgattatni, mert a rendőrségnek igazgatója patrióta és a 
betörő is az és amaz első, az igazgató, igen jól tudja, hogy 
ha a magas kormánynak talán tetszett volna ama másikat, 
a betörőt, suo tempore rendőrségi igazgatónak külde-
ni a szent városba, akkor ő maga most alighanem mint 
szegény patrióta szerepelne ugyanott; miből következik, 
bogy a tolvajnak állapotát kellőleg fogván fel, hazafiúi saj-
nálattal telik meg keble és — elereszti. 

Ezen ablak- s ajtófeszegetésekkel, illetőleg betörések-
kel, összefüggésben áll azon gyalázatos eljárás, melyet az 
olasz kormány a volt pápai hivatalnokok ellen követ, kiket 
legnagyobbrészt azért tesz ki hivatalaikból, hogy ama sok 
éhes patriótának állomásokat és fizetéseket szerezzen ; de 
«zen bevándorlottak száma akkora, hogy ámbár már igen 
sokan a legelőkelőbb helyekre alkalmaztattak, azért a va-
-gyonbiztosság még egy cseppet sem javul t , mi a jövőre 
nézve nem épen a legkellemesb kilátást nyújtja. 

Jeles és dicséretre méltó a pápai tiszteknek magavi-
selete. Múltkor vagy 60 az ujonczozási bizottság elé idéz-
tetvén s ott megkérdeztetvén; váljon akarnak-e tovább szol-
gálni, közülök 53 legott határozottan „nem"-et mondott, 2 
huszonnégyórányi gondolkodási időt kért s csak 5 lépett 
be feltétlenül, mi az elnöklő ezredest oly kellemetlenül lepte 

meg, hogy e szavakra fakadt : „hiszen ez egy egész plebis-
citum a papok javára !" — Igaza van az ezredes úrnak ; 
hagyták volna polgárainkat szabadon szavazni s ne hoztak 
volna ide annyi külföldi csőcseléket, meg vagyok győződve, 
hogy a plebiscitum egészen másképen ütött volna ki s nem-
csak Rómáról hiszem és mondom ezt, hanem bármelyik más 
olasz tartományról, mely hajdani állapotát a mostanival 
összehasonlítván, lehetetlen, hogy amazt vissza ne kivánja. 
Innen a mind sűrűbben felmerülő panaszok a „reactio" 
ellen, mely elnevezés alatt a liberalismus azon nemtetszési 
nyilatkozatokat szokta érteni, melyeket saját brutalitása 
s ügyetlensége rövidebb hosszabb idő múlva rendesen előidéz 
s melyek ily körülmények közt, minők Olaszországéi, csak 
is a polgárháborúnak lehetnek előjelei. 

A szentatyának egészsége, hála Istennek, még mindig 
kitűnő. A múltkor két sebeiből felgyógyult zuavot fogadott, 
egy belgát s egy németalföldit, kikkel igen soká társalgott. 
„Gyakran tudakozódom hogylétetek iránt" — így szólt 
hozzájuk — „s igen sajnálom, hogy nem látogathatlak meg 
titeket; bárcsak valaki hozzám vezetné társaitokat." „Eze-
ket mind lehetne ide vezetni," viszonzák a katonák, — »ki-
vévén egyet." „S ez az egy?" „Ennek el kellett vágni 
lábát s most nem tud járni." Ezen szavakra könybe lábad-
tak IX Piusnak szemei s ismételten mondá : „Istenem Iste-
nem !" s folytatá: „fiaim, ha valahol pápai katonákat láttok, 
mondjátok meg nekik, hogy szereteni s megáldom őket" s 
ezzel tehetsége szerint megajándékozván elbocsátá őket. 

A városi képviselők választásánál kicsinyben épany-
nyi csalás követtetett el és erőszak, mint a plebiscitum al-
kalmával. Két párt áll leginkább egymással szemben, a 
republikánusok s a hivatalos forradalomé. Az első nyiltan 
lép fel, külön lapokkal bir s erélyesen és nem minden ered-
mény nélkül működik. A kormány emberei azonban, a mi 
az ügyességből hiányzik bennük, mindenféle alattomos fon-
dorlatok által szeretnék pótolni, a mi eddig meglehetősen 
sikerült nekik, míg a köztársaságiak folytonosan árulásról 
lármáznak, de ép oly folytonosan a maguk részére hódítják 
a népet. 

Végül a következő párbeszédet, melyért minden rész-
leteiben jót állhatok, közlöm önnel, hogy hitelesen lássa, 
miként kelljen azon „szabadság"-ot értelmezni, melyet ő 
szentsége jelenleg élvez. Ezen párbeszéd egy nagy lapnak 
szerkesztője s az uj kormánynak egyik főembere közt folyt 
s pedig következő modorban : 

S z e r k : Jöttem kérdezni, váljon léteznek-e különös 
utasítások oly lapokra nézve, melyek egyik másik pápai 
iratot közölnének ? 

H i v a t a l n o k : Hogy érti ön ezt ? 
Sz. Azt kérdem, lehet-e egy lapot az általa közlött 

pápai iratban netalán előforduló bizonyos kifejezések miatt 
lefoglalni ? 

H. Természetes ! Sz. Azt hittem, hogy az októberi 
decretumokban említett kivételes rendszabályok, melyek 
által ő szentségének szabadsága és függetlensége biztosítta-
tik, ennek számára azon jogot is tartalmazzák, hogy hiva-
talos nyilatkozványait tetszése szerint közzétehesse. 

H. Belátom, hogy ez kényes kérdés, de ép azért szen-
vedély s részrehajlóság nélkül iparkodom azt megoldani. 
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Azt hiszem, hogy kötelességemet teljesítem, ha valamely 
lapot lefoglalok, mely oly tényeket vagy megjegyzéseket 
közöl, melyek a büntető törvénybe ütköznek, minden tekin-
tet nélkül arra, váljon az illető ujsági czikk egyszersmind 
pápai irat-e vagy sem. Szerk. De hát akkor a^pápa nem 
szabad ? H. Nem szabad, nem szabad ! Epoly szabad, mint 
minden más olasz állampolgár. On is szabad, ön is vállal-
hat magára felelősséget valamely lapér t ; de azért még-
sem szabad valakit lapjában megbántania. Sz. A pápa nem 
bánt s nem bánthat meg senkit, de igenis megtörténhetik, 
hogy az egyházi törvények alapján valakit vagy valamit 
kárhoztatni vagy megfeddeni, bizonyos jogokat fentartani 
s védelmezni, bizonyos igazságokat hirdetni . . . H . Mindez 
hozzám nem tar tozik; én csak annyit tudok s annyit mond-
hatok önnek, hogy én, ha a pápa ő felségének a királynak 
szent és sérthetetlen személyét bántaná meg, igen szigorúan 
lépnék fel s hogy az olyan szerkesztőre, ki ilytartalmu ira-
tot lapjába felvenne, az előleges vizsgálati fogságot monda-
nám ki. Sz. Alázatos szolgája. H. Ajánlom magam." 

íme, a párbeszédnek hiteles tartalma, melyben hivata-
losan kimondatik, hogy a p á p a é p o l y s z a b a d , m i n t 
m i n d e n m á s o l a s z á l l a m p o l g á r , péld. mint ogy 
olasz újságszerkesztő. 

Váljon elégséges-e a szabadságnak ezen foka, azt ha-
tározzák el önöknek liberálisai, kik mindig valami „modus 
vivendi"-röl okoskodnak. Meglehet, sőt valószinü, hogy ő 
nekik ez elégséges, mert akkor az történnék, a mit ők kí-
vánnak, hogy t. i. a ka th . egyháznak Rómából való kortná-
nyoztatása megszűnnék, mire a placetumnak behozatala 
által az első lépést amúgy is már megtevék ! 

MÜNCHEN. A p l a c e t u m r e g i u m 3 a z a l s ó -
r e n d ű p a p s á g n a k k á n o n s z e r ű e n g e d e l m e s -
s é g e . „A szabad egyház a szabad államban" jelszó mellett 
vonult be az olasz kormány Rómába, e mellett rabolta ki a 
pápát s tette őt az egyházellenes uralkodási rendszernek 
alattvalójává. A pápa tökéletesen szabad s teljes független-
ségben gyakorolhatja szent hivatalát, — az olasz kor-
mánynak állítása szerint ; — de a kiközösitési bullának 
lefoglalása mégis csak világosan bizonyítja, hogy a pápának 
arra, hogy valóban szabad és független legyen, hogy való-
ban korlátlanul gyakorolhassa szent hivatalát, szüksége van 
egy külön, önálló, neutrális területre, hogy ne legyen semmi-
féle más kormánynak alattvalója. 

Ekkén t értik az olasz forradalmárok az egyház sza-
adságát s épen igy értik azt a mi libarálisain k is, kiknek 
véleménye szerint az egyháznak szabadsága semmi egyéb, 
mint szabadság mindazt tenni, a mit a királyi kormány 
parancsol s mindazt kerülni, a mi ugyanezen magas kormány 
előtt némileg kevesbbé tetsző lehetne; mely magas kormány 
egyházpolitikai irányának alapelveit a placetum regiumnak 
életbe léptetése által nem régen köztudomásra hozta, azon 
reményben, hogy püspökeink, jól fogva fel állásukat s kötel-
meiket, mint az államnak szolgái, nem mulasztandják el ezen 
placetumot egész terjedelmében érvényre hozni. 

Ezen elméletből folyólag tökéletesen értjük amaz eljá-
rást, melyet ugyancsak magas kormányunk, nevezetesen 
vallás- és közoktatásügyi miniszterünk, a meringi plébános 

ügyében követ. Ezen plébános, Renftle, t. i. a vatikáni 
zsinatnak hitágazati határozata ellen tiltakozott a ezen til-
takozásba, alkalmasint az ismeretes eszközök által, községét 
is bele vonta. E r re főpásztora, az augsburgi püspök, őtet 
felfüggesztette, mi ellen Renftle viszont a vallás- és közok-
tatásügyi minisztériumhoz folyamodott s onnan most t e r -
mészetesen püspöke elleni engedetlenségében támogattatik. 

A minisztérium a félhivatalos „Abztgnak" érvelése 
szerint s mint hiszszük, az ő placetumi álláspontjából kö-
vetkezetesen, igy okoskodik: „Az alsórendű papnak is van-
nak az alkotmány által biztosított polgári jogai, ilyen a 
véleményszabadság, mely egyszersmind az ő egész községét 
is illeti; e kettőnek tehát egyikét sem lehet az illető zsinati 
czikkelynek elismerésére kényszeríteni annál kevésbbé, 
minthogy ez csak az egyházi legislatio eszközei által tör-
ténhetnék, melyeknek alkalmazását azonban az állam nem 
tűri s ha a püspök azokat mégis alkalmazni akarná, akkor 
az államtörvényeket másodizben sértené meg, azon törvé-
nyeket, melyeket első sorban már az által sértett meg, hogy 
a plébánosra és községére egy az állam által el nem ismert 
zsinati czikkelyt ráerőszakolni, illetőleg a plébánost ezen 
czikkelynek a szószékről való kihirdetésére kényszeríteni 
akarta. — Ily körülmények közt a plébános és községe ellen 
fellépni azaz a plébános urat felfüggeszteni akarni, semmi 
egyéb, mint a plébános alkotmányos polgári jogainak 
megsértése, következőleg megtámadása, illetőleg tagadása 
azon biztositásnak, melyet ezen jogoknak élvezetére nézve 
az állam minden polgárának nyújt úgy, hogy a püspöknek 
fellépése közvetve az államhatalomnak tekintélye ellen is 
irányul és a plébános s községe ennélfogva nyugodtan néz-
hetnek eléje azon állami segélynek, mely nekik ilyetén egy-
házi hatalmaskodások ellen minden bizonynyal nyúj tat-
ni fog." 

Minden tekervényes volta mellett elég érthető ezen 
hivatalos intés, melyet a püspök csendesen zsebre rakni 
kénytelen, mihelyt a placetumot elfogadja; sőt a bajor cul-
tusminiszter e tekintetben sokkal következetesebben cse-
lekszik, mint bármelyik bajor püspök, ki, míg a placetum 
ürügye alatt a pápa iránt tartozó engedelmességet megszegi, 
a maga részéről engedelmességet követelne alárendelt pap-
jától, ki, mint a példa mutatja, adandó esetben legalább is 
annyi joggal hivatkozhatik polgári jogaira, mint a püspök 
a placetumra. Reméljük azonban, hogy a bajor püspöki kar-
nak férfias fellépése a placetum ellen ilyféle eseteknek ideje-
korán elejét fogja venni. Az egész eset nagyon is figye-
lemre méltó azért, mivel a „szabad egyház a szabad állam-
ban" firmáju rendszernek felismerésére egy u j adatot szol-
gáltat. 

Végül felemlítem még, hogy Dö.linger, Fridrich és 
Silbernagel tudor s tanár urak csakugyan megtagadták a 
csalatkozhatlansági hitágazatnak az illető okmány aláirása 
általi elfogadását. A két elsőtől mást nem is vár tunk, a har-
madikra nézve talán tévedés forog fen, a mennyiben S. ú rnak 
nemcsak eddigi iránya, de legújabban tett egyes szóbeli 
nyilatkozatai is az ellenkezőt látszották bizonyítani, habár 
a tanár úr más okokból vonakodott is a hittani k a r n a k 
együttes nyilatkozatát aláírni, mire nézve ujabb felvilágo-
sításoknak nézünk elébe. 
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I R O D A L O I . 

„Geschichte der Vulgata." — Yon Dr. Franz Kaulen. — 
Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 

2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

Az egyház hibázhatlan tanítói, továbbá papi és kor-
mányzói tekintélyének, melynek irányában azért vannak 
tele a legkeserűbb epével Istennek minden ellenségei, mivel 
az az egész kereszténység épületének az úgy nevezett kor-
szerű és változó eszmék ellen szilárd támasza megdöntéséül 
az erkölcsi bátorság hiányában szükölködö nem gondolkodók 
félrevezetésére és a tapasztalatlanok elámitására, valamint 
a kárhozatos habozás és megoldatlan gordiusi csomók re-
producálhatására, csipös megjegyzésekkel (s mintha csak 
az iniuria, diffamatio, a rágalom és erkölcstelenség kivált-
ságos kora virradt volna fel,) a kárhoztatás és ijeszt-
getés minden eszközeivel s a helyett, hogy fiúi kegyelettel 
viselkedtek volna az egyház iránt, . . . tapintatosan é3 meg-
szűrve hozták fel a világnak észrevételeiket, plenis buccis 
accompagniroztak az antikath. düh leirhatlan zsivajának s 
chámi gúnykaczaj közt tették pelengérre a szülői azaz egy-
házi tekintélyt, — káromlásképan felvettetett, miként az 
egyház látható feje az evangéliumban leirt Antikrisztus, a 
püspökök pedig és áldozárok annak szolgái, eszközei, kik 
semmi egyebet sem akarnak, mint az emberiséget a butaság 
sötétségébe űzni, szabadságát, fejlődését, a mennyire csak 
tehetik, megakasztani, tönkre tenni. . . Továbbá a hivők 
lelkiismeretébe a kételynek, mely eltépi az isteni szeretet 
kapcsait nemcsak, de a felebaráti szeretetet, miután isteni 
szeretet nélkül nincs, nem is lehet, felebaráti szeretet, — 
mérges fulánkja bedöfésének czéljából határozott rágalma-
zási szándokkal, nyilt, világos lealáztatásával a kath. egy-
háznak, teljes erőmegfeszitéssel tagadtatott az, hogy egye-
dül az ősegyházban lelhető fel a kereszténység, mely a val-
lási társaságok között egyes egyedül Krisztustól szárma-
zottan áll fan szakadatlanul mindan időn át s mely, mint a 
szeretetrs méltó édesanya, nem kiméivé fáradságot, anyagi 
és szellemi áldozatot, a népeket (s velük a magyar nemzetet 
is) a pogányságnak, meghazudtolva ugyanennek hamissá-
gait, vadállapotából a polgáriasodott államok diszes keretébe 
emelé s azért a hitet és mindent oda kell visszavezetni; s 
becsmérlési intentioval mondatott, hogy mindazon intézmé-
nyek, melyeket a kath. egyház mindig üde, rugékony élet-
erejéből merít, pusztán emberi találmányokul bélyegzendők 
s mint ilyenek, a reform idejében, elítélendők lennének. 

Tanuságul áll itt is előttünk a nagy igazság, mely a 
kath. egyház életében már számtalanszor ismétlődött. — 
Hogy, tudniillik, bárminemű fe l forgatásnak, . . a keresztény 
örök igazságok helyett csalárd és vészteljes pogány koresz-
méknek, barátai kivétel nélkül egyszersmind az egyház, a 
pápa tekintélyének igazságtalanul gúnyoló, gyalázó, bán-
talmazó és végzetteljes theoriáiakat C3ak nyomorú sophis-
mákkal támogató, ellenségei, kik elég oktalanul szenvedé-
lyes felindulásukban azt gondolják, miszerint az egyház, 

mely a legelterjedottebb és legrendezettebb egyesület, főelül-
járó, pápa nélkül létezhetik s nem tudva vagy nem akar-
ván tudni, hogy az egyház ott van, hol a pápa, oly állapo-
tot szeretnének előidézni, melyben az egyház a pápa felett 
állva, a látható fő iránt viseltető hűségének s változatlan 
ragaszkodásának és lélekben meghódoltságának vigasztaló 
bizonyságát ne adná ! . . . 

Ámde az ilyetén merész, keresztény telén, minden jó-
lelkű és az álhaladásnak (melyre nézve a protestánsok azt 
mondják : a kereszténységet fejleszteni kell ! És imo, addig 
fejlesztették és alkalmazták, egyik igazságot a másik után 
elejtegetvén, míg csaknem minden igazságból kifogytak s 
ott állanak ma szemben a semmivel.) hazug ürügyei által 
magát megcsalatni nem engedő katholikust mélyen sértő 
felfogás, mely nemcsak a „visszaélések" megszüntetésére 
szorítkozott, hanem megtámadta a katliolicismust lényeges 
intézményeiben és tanaiban egyképen, — sem nem egyházi 
és észszerű, sem nem történelmi . . . Hisz az örök üdvük 
követelményeibon otthonos és az átkos fogalom- s eszme-
zavarban nem sinylő, ogyátalán mindazon katholikusok (sőt 
bölcsebb protestánsok is, így p. az angolok már vissza in-
indultak az elhigyott anyához, a németek nyugtalankodnak 
és roszul érzik magukat a sivatag pusztának látására), kik 
a „népszerűség" mumusa előtti nyomorú maghunnyászko-
dá3 helyett az erkölcsi bátorságban kitűnve nem annyira 
elvakultak, hogy ne lássák, mi czélja van ellenségeink 
gonosz játékának , hiszik és vallják s vallani is fogják 
mindenha, miszerint Jézus Krisztus, midőn a földre jött , 
önmaga alapította és rendezte az igaz religiot é3 kezdette 
a világon terjeszteni. . . Da, minthogy végtelen bölcsoségé-
nek úgy tetszett, hogy láthatólag nem akart mindig a földön 
maradni, e végtelen müvet egy általa rendelt tekintélyre, 
az egyházra bizta, miszerint azt nevében tovább folytassa. 
Az egyház tehát Jézu3 Krisztus, az evangeliura örök igaz-
ságainak talapzatán uj világrendet alapitott, — művének 
folytatása a földön. Törvényes örököse Krisztus Urunk jo-
gainak, kincseinek hü megőrzője s tanainak hibázhatlan 
mestere. O bírja Jézus Krisztus tekintélyét a tanitói, papi 
és kormányzói tisztet illetőleg, ő él Krisztus Urunk szelle-
méből, ő dicsekedhetik Jézus segélyével, Jézus nevében be-
szél, rendel, parancsol és tilt, köt és oldoz, felnyitja és be-
zárja a mennyet s mindent Jézus Krisztus határozott aka -
rata szerint. . . . A hithű katholikusok vallják és vallani 
fogják a Krisztus Urunk által rendelt és bizto3Ított (v. ö. 
Máté 16, 17—19. 28. 20. Ján. 14, 16. 1. Timót 3, 15.) csal-
hatatlanságot. — Mert mély meggyőződésük, hogy isteni 
b:ztositék nélkül (mely a protestánsoknál teljesen hiányzik) 
nincs revelatió, n inc3 kereszténység és a biblia C3ak emberi 
mü ; hogy hibázhatlanság nélkül valóban a vallás csak véle-
ménynyé silányul s eredeti mivolta idővel megsemmisül — 
úgy, miszerint bizton mondhatni, ha isteni eredetű a vallás, 
van csalhatatlan fantartója is; ha ez nincs, a vallás nem 
Istentől való. 

Dr. Csősz. 
(Folyt, köv.) 



40 

VEGYESEK. 
— Fájdalommal jelentjük, hogy Apponyi György 

grófnő, a kitűnő katholikus hölgy, a pesti Erzsébet-egylet-
nek s ima-apostolságnak alapítója, a szegényeknek kime-
ríthetlen bőkezű gyámolítója, január 12-én meghalt. Sokak 
áldása is könye kisérte sírjába. Hátrahagyott hü katholikus 
családját némileg vigasztalja azon osztatlan mély részvét, 
mely a boldogultat sírjába kisérte. Isten legyen jutalma. 

— A „Vtl" szerint Beustgróf nov. 27-én egy igen éles 
jegyzéket intézett Flórenczbe, melyben panaszt emel afelett, 
hogy az olasz kormány a Róma elfoglalásakor tett ígérete-
ket nem teljesíti. Ezen jegyzékről a római osztrák követ is 
tudósíttatott. — Ez mindenesetre valami, de nem sok s mi 
a fő, valami gyakorlati hasznot az egészben hiába keresnél 
már csak azért sem, mert az flórenczi kabinet Beust grófnak 
előbbeni jegyzékeiből igen jól tudja, hogy annak nézete 
szerint Ausztria épen nincs azon helyzetben, hogy írásbeli 
neheztelését tettek által is nyilvánítsa s hogy ő, Beust, 
ennélfogva épen nem szándékozik az olasz kormány határo-
zataira bármely oldalról is pressiot gyakorolni. — Az, 
hogy a szentatyának visszaadják a Quirinalt s hogy a Ró-
mában most napirenden lévő gyilkosságokat, rablóeseteket s 
utczai botrányokat szüntessék meg végre, utóljára másod-
rendű dolog, első sorban arról lévén szó, hogy a szentatya vi-
lági birtokába helyeztessék vissza,mert ehhez neki és az egész 
katholikus világnak joga vagyon. Egyébiránt, már abból 
is, hogy Beust egyátalán tett valamit, kitűnik, hogy a laj-
thántuli katholikus mozgalom már is hatni kezd s h a e moz-
galom, mint alaposan reméljük, tartós lesz, akkor áldásos 
gyümölcseit nem sokára látandjuk. Mi pedig itt Magyaror-
szágon minden katholikus mozgalmat nagy részvéttel — 
nézünk amúgy távolból ! 

— Spanyolországban egyre szaporodnak a pápa ki-" 
fosztogatása elleni tiltakozások. A madridi kath. központi 
egyletnek tiltakozását eddig 33 tartományi, 81 kerületi, 
426 helyi egylet, 19 katholikus kaszinó s 6 ügyvédi, mondd : 
ügyvédi egyesület fogadta el ; — úgylátszik, hogy a spanyol 
ügyvéd nem eo ipso szabadelvű, mint ez máshol az ügyvé-
deknél divik ; de azért tud ják mi a jog, mi máshol az ügy-
védeknél épen nem mindig divik. 

— Salzburgból i r ják, hogy ott f. h. 8-án a katholikus 
népegylet nagygyűlését tartotta, melyen több ezer ember 
részt vett. A szónokok közül említjük az érseket, Schaf-
golsch s Brandis grófokot s Greuter birod. képviselőt. A 
resolutiók mind egyhangúlag s a legnagyobb lelkesedés 
mellett hozattak. 

— Palermóból azt ir ják az „U. C.-nak, hogy onnan 
m. é. decz. 31-én egy 45,827 aláírással ellátott felirat ment 
I I Ferencz királyhoz. Az aláírók kivétel nélkül a lakosság-
nak legértelmesebb osztályaiból valók. „Ha a királyi fiskus" 
— így ír az „U. C." — „ezen feliratot el akarná olvasni, 
akkor szívesen magánrendelkezésére leszünk vele ; de kiadni 
a lapban nem fogjuk, mert akkor ra j t a kivül senki se olvas-
ná el ; a dolog egyébiránt elég nyilvánosan ment végbe. 

— A „Gf. C." nagy örömmel említi a pesti kath. ka-
szinónak alakulását, miben annak jelét szeretné látni, hogy 
a katholikus közszellem már most Magyarországban is fel-
felébredezni kezd. 

— N é m e t e r e d e t i s é g . A Münchenben megjelenő 
N. N. lap a pápai csalatkozhatlansági dogmának kihirde-
tése alkalmából így okoskodik. „A dogma elfogadása által 
a katholika egyház két részre szakadt ; egyik részét képe-
zik azok, kik azt elvetik s ezek az „ókatholikusok." Az 

ujkatholikusok államilag még sehol sincsenek elismerve s 
elismertetésüket előbb ki kell vívniok. A concordatum Ba-
jorországban csak az ókatholikusok számára létezik s az 
ujkatholikusok semmiféle igényt sem tar thatnak azon jo-
gokra, melyek a concordatumban az ókatholikusok részére 
államilag engedélyeztettek. Ennélfogva nincs joguk az érseki 
s püspöki jövedelmekre sem s ezen állomások jelenleg üre-
seknek tekintendők s az ujkathoHkusoknak gondoskodniok 
kell azok betöltéséről." Ugy látszik a N. N. lap embereinek 
foga fá j ezen székekre. 

— A török szultán deezember 27-én, szentatyánknak 
nevenapján, egy gyönyörűn dolgozott ezüsttálban 20 ezer 
frankot küldött ajándékban szerencsekivánatai kíséretében. 

— Az amerikaiak a szentatyához való ragaszkodásuk 
kitüntetésében nem maradtak a többi katholikus nemzetek 
után hátra. Emmittsbury,- Cumberland,- Quincy-, Buffalo- s 
New-Yorkban sok ezeren gyülekeztek össze s tiltakoztak 
Róma elfoglaltása ellen. Philadelphiában deezember 4-én 
30 ezer ember gyűlt össze, valamint ugyanaz nap Louisvil-
leben is. Nevezetes, hogy sok helyütt a protestánsok is csat-
lakoztak katholikus testvéreikhez. 

— A müncheni érsek január 5-én pásztorlevelet inté-
zett megyéje papságához, melyben azt a zsinati végzések 
iránti teljes hódolatra inti. 

S z e r e t e t a d o n i á n y o k a s z o r o n g a t o t t s z e n t a t y a 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 557 frt. 61 kr, 100 frank. 4 cs. k. 
arany. 1 db kétfrtos. 15 db egyfrtos. 2 db felfrtos. 8 db. húszas. 1 db 
ezüstpénz. 

Egy 1. sz. áldozár Nagy-Váradon 100 frt. 
Laubhaimer Ferencz m. k. egyetemi hittanár 1 cs. k. a. 
Klempa Simon prépost, terézvárosi plébános 5 frt . 
Lováky Antal pestterézvárosi káplán 1 porosz tallér 

s 1 db egyforintos. 
Az esztergomi érseki papnövelde elöljárói 17 frt. 
Az esztergomi érseki papnövelde növendékei 46 frt. 

1 cs. k. arany, 1 db egyfrtos, 1 régi húszas. 
Dr, Káplár esztergomi segédlelkész 5 frt. 
Grenauer Antal 1 frt. 
Gronauer Zsuzsa 1 frt. 
Kocsis István 49 kr. 
G. Cz. ^ 2 frt. 
Szalay Éva 20 kr. 
Kuchár Orsolya 1 frt. 
Nóvák Mária 10 kr. 
Fieber Jozéfa 20 kr. 
Banosz Rozália 40 kr. 
Sebestyén Erzsébet 20 kr. 
Német Zsófia 20 kr. 
Török Johanna 20 kr . 
Valez Mária 40 kr. 
Máté Mária 20 kr. 
Máté Éva 20 kr. 
Schelder János 1 frt. 
Schelder Mária 1 frt. 
Nemecskay Teréz 1 frt. 
Zsihovics Anna 50 kr . 
Rehák Francziska 50 kr. 
Andreis Róza 50 kr. 
Korinszky Rozália 60 kr. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM. Az emberi elme egy ujabb találmánya. 
— A munkások kérdése. — Egy titkos emlékirat. — Egy-
házi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az emberi elme egy ujatt) találmánya. 
(Vége.) 

Menjünk át Angliába, innen Hollandia- s Porosz-
országba, tehát a legintelligensebb népekhez s lássuk, 
váljon mindegy-e bármilyen valláshoz tartozni? 

A b i b l i a t á r s u l a t o k k i t űz"czé l j uk által 
minden esetre az ellenkezőről győzne», meg bennün-
ket. Kérdezze meg bárki e társulatokat, melyek a 
bibliát a világ minden nyelvén millió számra nyom-
tatják s emissariusaik által eladatják, mire való ez, 
ha minden vallás egyenlően jó ? Mi czéljae protestáns 
propagandának s utazó prédikátorainak, kiketaleg-
nagyobb pénzáldozattal küld a testestől lelkestől 
katholikus államokba? Ha minden vallás egyenlően 
jó, mire e túlságos erőfeszítés az egész földkerekséget 
protestantizálni? Az a sok biblia, mit a társulatok 
kiszórnak, élő bizonyítékok e tétel megbuktatására, 
„mindegy !" 

Már most mily vad philosophia következtetheti 
ezekből, miszerint mindegy pogány- vagy zsidónak, 
katholikus- vagy nem katholikusnak lenni ? A med-
dig a föld hátán egy pogány török, zsidó, protestáns 
vagy katholikus létezend, mindaddig e tétel, „mind-
egy," idétlen hazugság marad. Hirdessétek e modern 
felvilágosult bölcseséget a hű katholikusnak, bizo-
nyosan ajtót fog nektek mutatni, hirdessétek a be-
csületes protestánsnak s hátat forditandnektek, pré-
dikáljátok a fanatikus töröknek s kardot ránt elle-
netek, mondjátok az orosznak s a kancsukával fog 
reá felelni vagy pedig Szibéria ólombányáiba küldeni, 
a hol aztán elég időtök leend elmélkedni e buta tétel 
felett, „mindegy." 

Minden nép, minden vallás, protestál a közö-
nyösség e tana ellen és joggal ; mert az a legszemte-

lenebb módon tagadja meg az igazságot, de legjobban 
s a legkíméletlenebbül sújtja magokat a reformá-
torokat. 

A hitközönyösség tendentiája minden vallást 
már csirájában elfojtani, megsemmisíteni a keresz-
ténységet, megfosztani azt isteni jellegétől. A hitetlen 
nyiltan lép fel s kimondja, nincs Isten, nincsen szük-
ség vallásra; nem szépíti tehát magát, mint a hitkö-
zönyös, kinél e szólam: „mindegy," a legnagyobb 
ostobasággal párosult fogás, mely által felvilágosult-
nak akar látszani s nem látja át, hogy fitogtatott 
elve csak haszontalan phrasis, melyet hallva, nem 
tudjuk, pogánynyal, zsidóval vagy kereszténynyel 
van-e dolgunk? O hisz egy Istenben ! Nagyon helye-
sen. „Az ördögök is hisznek benne és r e t -
t e g n e k." 

Nyomorult képmutatók! nem akarnak elkár-
hozni sem pogánynyal, sem zsidóval, sem keresztény-
nyel, sem a hazugsággal, sem az igazsággal s épen 
ez által vesznek el mindnyájan. Ok mindenben kö-
zéputat keresnek s nem gondolják meg, miszerint 
igazság és hazugság, erény és bűn, mennyország és 
pokol között nincs középút az örökkévalóságban. 
„A ki nincs velem, — mondja azUr, — ellenem van 
s a ki nem gyűjt velem, szétszór;"2) — és másutt: 
„mivel lágymeleg vagy és sem hideg, sem meleg, 
elkezdelek téged kivetni az én számból."3) 

Láttuk tehát a történet bizonyitékait is és vilá-
gos ezekből, hogy az indifferentismus a mily termé-
szetellenes, annyira hamis alapjában. 

Minden embertől megvárjuk, hogy legyen jelle-
me, külömben mint jellemtelent megvetjük mindnyá-
jan. Igy kell tenni a hitközönyösökkel is, kiket a 
történet jellemteleneknek bizonyít; külömben is jel-
lemtelen az mindenkor, ki hivőnek mondja magát a 
hivők között, katholikusnak a katholikusok között, 
protestánsnak, ha protestánssal beszél, zsidónak, ha 
zsidóval van ügye ; ők, ha kell, simák, miként a hal 

') Jac. I I . 19. 
») Luc. XI . 23. 
») Apoc. I I I . 16. 
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s hallgatnak, de ordítanak, ha szükséges, miként a 
vad az erdőben; kivül bárányok, belül farkasok. 
Kerüljétek őket! 

* 
* * 

Talán nagyon is igénybe vettem a szives ol-
vasó türelmét. Már czélnál vagyok. Mindamellett 
nem mulaszthatom el, hogy még egy pár észrevételt 
ne tegyek. 

Azt biztosan állítom, hogy kevesen vannak 
olyan hitközönyösek, kik az indifferentismus theoriá-
jával tökéletesen tisztában lennének; de sokan van-
nak olyanok, kik, anélkül, hogy annak elvi követ-
kezményeit felismernék, a practicus életben teljesen 
hódolnak neki. De mindenesetre legszámosabbak. 
azok, kik nemcsak minden religio, de a mi legroszabb, 
épen csak saját vallásuk iránt közönyösek a legna-
gyobb mértékben s csak névszerint katholikusok. 
Láthatjuk őket mindenütt, csak Isten házában nem. 
Beszélnek mindenről, a legügyesebben hordják fel a 
napi eseményeket s fejtik meg a legbonyolultabb 
kérdéseket, de vallásuk tanitmányában teljesen járat-
lanok s nem tudják, nem ismerik belőle a legegysze-
rűbb vezérelveket. Tőlük ugyan mitsem hallunk a 
religióról, legfeljebb annyit: „mindegy." Ok nem 
olvasnak semmit vallásos dolgokról, de mégis, — bo-
csánat, — igen, ők olvasnak, de csak regényekből. 
A legkeserűbb s epébe mártott tollal irt kifakadáso-
kat olvassák naponkint hitük és szentegyházuk ellen 
— és miért? csak mulatságból. De azért nincs egy 
szavuk, melylyel visszautasítanák azon hihetetlen 
galádságokat s rágalmakat, melyeket a mai lapok 
szórnak a kath. egyház ellen. 

Járatják s pénzükkel fizetik a legundokabb hír-
lapokat, melyeknek semmi más czéljuk, mint a ka-
tholicismus existentiáját kétségessé tenni. A legfon-
tosabb vallási kérdésekben nem kath. auctoroktól 
kérnek felvilágosítást vagy tanácsot, hanem zsidó-
lapoktól , melyek annyira szeretnének mielőbb 
g'schäftet csinálni az egyház vagyona felett ! S ezt 
épen a katholikusoknak keresztelt hithidegek teszik. 
A protestáns és zsidó, legyen minden vallás iránt bár-
mily léha s egykedvű, saját religiója iránt csak 
bizonyos fokig az ; mert emlitsiik csak a protestáns-
nak a reformátiót s vezéreinek hibáit vagy szól-
junk kicsinylőleg a zsidó előtt Talmudjáról, a leg-
hevesebb ellenmondást s nemtetszést fogjuk tapasz-
talni. Ki merem mondani, miszerint öt ujjamon fel-
számlálhatnám a protestánsok között városomban 
azokat, kik saját pénzükön csak egy kis kath. újsá-

got is hordatnának! De a katholikusok máskép gon-
dolkodnak. Tartok tőle, hogy itt az idő, melyről sz. 
Pál mondja: „lesz idő, midőn a józan tanítást nem 
tűrik, hanem kivánságaik szerint maguknak mes-
tereket gyűjtenek, viszkető füleik levén, az igaz-
ságtól ugyan hallásukat elfordítják és a mesékre 
térnek."4) 

Az indifferentismus kiáltó bizonyítéka századunk 
jellemtelenségének és romlottságának ; é lesen áltató 
dal az, melynek dúdolása alatt annál mélyebben 
aluszszák bűnálmukat. Azt mondják ugyan, hogy 
tolerautiát, türelmet, gyakorol az, ki mindenkinek 
igazat ad; ily érteményben a vallási közönynek 
is a vallási tolerantia színezetét akarják kölcsö 
nözui. Szerencsétlen gondolat. — Miféle tolerantia 
az, mely mellett az igazságnak hallgatnia kell, a 
hazugság pedig tombol? — Tolerantia az, mely 
mellett az erény meggörbed s a bűn százféle haj-
tásokat tesz? Nem tolerantia az, mely Istent lehúz-
za a magasból s helyébe emeli a bálványokat. 
Olyan türelem az, melyet az ész elvet, a történet kéz-
zelfoghatóig megczáfol s melyet Krisztus elátkoz e 
szavaival : „a ki nincs velem, ellenein van." Olyan 
tolerantia az, melynek indoka nem a szeretet, hanem 
a legkeserűbb közöny, mely minden vallásos életnek 
halálát hordja önmagában. Csak az igazság és sze-
retet lehet türelmes; a kinek mindegy az igazság 
és hazugság, szeretet és szeretetlenség, az nem tole-
ráns, hanem hypocrita, kinél csak köpeny a toleran-
tia, hogy alája rejthesse észellenes hitközönyét. 

Ily tolerantia után nincs mit vágyódnunk. Csak 
az igazság és szeretet a valódi tolerantia, csak ez 
képes éltetni az embert s fentartani a társadalmat, 
mely az indifferentismus tanával csak vájudik s mely-
nek utoljára is csak romlását sietteti ez őrült ta-
lálmány ! 

S hová fészkeli be magát leginkább ? Mondhat-
juk, csaknem mindenüvé. 

„Sokat találhatni a jelenkor egyetemein, mondja 
Secondo Franco,5) az iskolapadokon úgy, mint a ta-
nári székeken s innen kezdenek leszállani bizonyos 
nemzeti tanintézetekbe és lyceumokba is, melyek-
ben a tanítók vagy ex professo előadják a vallásbeli 
közönyösséget . . . vagy pedig egy-egy falatot oda-
dobnak belőle a tanóra fűszereül ! 

Fészket raknak továbbá néha a törvénykönyvek 
s novellák között; fellelhetjük őket a hidegláz- és 

4) II. Tim. IV. 3. 
5) Népsz. feleletek I. k. 76. 1. 
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bábászatról irt értekezések, a boncz- és érvágó kések 
alatt; a pórfalukban, hol nekik a levegő még nem 
kedvez, a jegyző papírjai közé s a fűszerkereskedő 
fiókjaiba rejteznek. 

Ha pedig a kormányzókról akarunk szólani, 
melyek dicsekesznek, hogy nem gyónnak, akkor 
felülnek a miniszterek padjaira s a birók székeire 
is ; mert ezzel azt mondják, hogy a politika soha sem 
virágzik jobban, mint ha a vallás bilincseitől meg-
szabadul. 

Oly országokban, melyek parlament által igaz-
gattatnak, meglehetős adagot találunk belőle azon 
oldalon, melyet rendesen balnak neveznek ; valamint 
azon hivatalnokok között is, kik minden kormányt, 
minden áron s minden körülmények között, készek 
szolgálni. 

Sőt feltalálhatjuk végre azokat s pedig megle-
hetős mennyiségben, a nők között, a divatos ruhák 
abroncsai közé és illatszeres üvegecskékbe szorítva. 
Igen, találni fogsz könnyelmű asszonyokat, hiú leá-
nyokat, kik egy üresfejű iíju mosolyáért vagy egy 
piperkőcz udvarló tetszéséért nyiltan megvallják val-
iásbeli közönyösségüket, mert annál magasabban 
akarnak mindenek felé emelkedni, minél feltűnőbb 
és vakmerőbb módon sértegetik az Istent. 

De van egy hely, hol nem lehet közönyös em-
bert találni. Tudod hol? A halottas ágyon és a jövő 
életben." 

Udvury Ignácé. 

A m u n k á s o k k é r d é s e . 

(Folytatás.) 

Ekként a társadalmi viszonyoknak azon u j rendje 
keletkezik, melynek élén a pénzkirályok állanak, kik a 
többi kisebb pénzaristokratiát akarva nem akarva hódo-
lásra kényszerít.k, míg a közönséges nép mind jobban és 
jobban fajul szegény proletariátussá. „Vaknak kellene len-
nie" — úgymond Frantz — vagy felette hazugnak, ki ezt 
tagadni akarná. Vagy tekintsünk csak kissé körül ; van-e 
a volt hatalmasságok között csak egy is, mely nem indult 
volna hanyatlásnak s van-e u j hatalom, mely annyira vi-
rágzásnak indult volna, mint a pénzhatalom ? Ha ez még 
egy nemzedéken át így tart, akkor Európában nem lesznek 
egyéb uralkodó házak, mint a bankárházak; világos példa 
erre a Rothschildház, melynek több ága van már, mint haj-
danta a Bourbonháznak. 

A töke s az azt képviselő bourgeoisie hatalmának 
terjeszkedése oly következményeket idézett elő, melyeket 
immár szomorúan tapasztalunk. A tőkének hatalmi köre 
egyre nagyobbodik s már is a volt társadalmi osztályok 
eayikét a másik után nyeli el. A földbirtok feldarabolásának 

szabadsága, az átalános örökösödés s az adósságcsinálásn?': 
könnyűsége tönkre teszi a f ö l d m ű v e l ő n é p e t , mely 
elszegényedik, adósságokba keveredik s vagy koldússá vagy 
a gazdagnak bérlőjévé azaz a tökének szolgájává lesz. Ha-
sonlólag jár a z i p a r és a k e r e s k e d e l e m , melyet a 
czéhrendszernek feltétlen eltörlése tönkre tesz s melynek 
tagjai elszigeteltségükben a hatalmas tőkével versenyezni 
nem tudván, csakhamar szolgálatába szegülni kényszerül-
nek s közönséges gyári munkásokká sülyednek. A liberális 
oekonomismusnak rendszere következetes fejlődésében s 
természetes következményeiben oda visz, hogy az egész 
társadalom csak két osztályból álljon, melyeknek nevei : 
bourgeoisie és munkások. 

E két osztály közti viszony továbbá csak olyan, minő 
épen az egész rendszernek természeténél fogva lehet. A 
munkás csak eszköz a bourgeoisnak kezeiben, melyet czél-
jainak érdekében felhasznál s ha elhasználta, ha hasznave-
hetetlenné vált, eldob. Ezért eszeágában sincsen oly mun-
kabért szabni, mely után a munkás emberi módon megél-
hessen, annál kevésbbé valamit megtakaríthasson. A mun-
kabér megszabásánál, ellenkezőleg, épen csak saját önérdeke 
levén irányadó előtte, ennek zsinórmértékéül csak azon 
összeget veszi, mely az életnek fentartására okvetlenül 
szükséges azaz annyit ad a munkásnak, hogy annyit ehes-
sék, amennyire épen szüksége van arra, hogy tovább dolgoz-
hassák a tőkepénzesnek hasznára. De még itt sem állapodik 
meg, még itt is alkudozik s a munkabér mennyiségét a kí-
nálat és vétel közti viszonytól teszi függővé. Minél több 
munkaerő kínálkozik, annál kisobb a bér. A munkásnak 
erejét árulnia kell, mint valami áruezikket, melyért másrészt 
a vevő azaz a munkát adó tőkepénzes csak a lehető legcse-
kélyebb árt akar ja adni s mivel a munkások tömegének a 
munka okvetlenül k e l l , hogy ehessek, azért kénytelen áru-
czikkét, munkaerejét, bármily csekély áron eladni. Ezen 
„keli" azonban arra kényszeríti a munkást, hogy folytono-
san keressen munkát, hogy folytonosan kinálja erejét; mi-
nél nagyobb azonban a kinálat, annál kisebb a várható bér, 
minek folytán ez utóvégre annyira leszáll, hogy a munkás 
már a legégetőbb életszükségleteket sem lődözheti belőle. 
De ezzel a tőkepénzes nem törődik. Előtte a munkás csak 
positio, tétel, az ő számításaiban, — egyéb semmi. 

Ki ne látná be, hogy ekként a társadalmi rabszolga-
ságnak egy uj neme keletkezik, eőt, bátran merjük kimon-
dani, hogy a jelenkornak rabszolgasága rosszabb, mint az 
ókoré. Mert az ókori rabszolgaság Hugo Grotius szerint 
a rabszolgának azon örökös kötelességében állott, hogy az 
ura által neki nyújtandó anyagi ellátásért dolgozzék. De a 
mint. a kötelesség örökös volt, úgy az anyagi ellátásra való 
igény som szűnt meg soha ; a rabszolga szegénység, a nyomor 
ellen állapotához képest kellőleg biztosítva volt. Igaz, hogy a 
patriarchalis rendszer szerint a rabszolga urának feltétlen 
hatalma alatt állott; de állott az úrnak neje is s gyermekei 
s mindezek együtt képezték a „familia"-t, melyhez a szolga 
csakúgy tartozott, mint az úrnak hozzá legközelebb álló 
vérei. Ha ezzel összehasonlítjuk a mai proletariátusnak 
állapotát, ki merné tagadni, hogy a kereszténytolen és elpo-
gányosított jelenkor mindama jótéteményeket megsemmisíti, 
melyeket a kereszténység hajdanta az emberi nem számára 

6 * 
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gyakorlott s melyeknek gyümölcseit ez élvezte, míg ehhez 
s alapelveihez hü maradt. 

Mondhatja aztán a liberális gyáros munkásának : „ha 
az általam fizetett bért kevesled, szabadságodban áll más-
hová menni ; — ez csak illusio és gúny ; hová menjen a sze-
gény munkás, kinek napról napra dolgoznia kell, hogy éhen 
ne haljon ? honnan vegye a pénzt az utazásra ? mit egyék 
addig, míg utazik ? Lá t juk , hogy a szabad költözködésnek 
eszméje is csak egyike azon liberális phrazisoknak, melyek 
által a szegény népet nemcsak megcsalják, de egyszersmind 
kigúnyolják is. A szegény munkásnak örökké egy helyen 
kell dolgoznia, ő a földhez tapadt, nem mozdulhat, mert 
külömben éhen hal. — Nem rosszabb állapot-e ez, mint a 
hajdani rabszolgaság ? 

De ha a társadalom egyszer valóban csak két osztály-
ból álland, rabszolgákból s rabszolgatartó urakból, ha a 
tőzsde lett a társadalmi életnek központjává és hévmérö-
jévé, akkor beállott azon korszak is, melynek jelszava lesz : 
la bourse ou la vie ! Oda viszi a kereszténytelen önzésnek 
végtelen elfajulása az emberi nemet. Rövid ideig ugyan 
papiron álló törvényei s rendőrsége által fog ez a nyomo-
rult társadalom még fenállhatni, melynek gyeplői tökélete-
sen kicsúsztak már a keresztény elemnek kezeiből s oly 
fajnak jutottak hatalmába, mely a keresztény társadalom-
nak örökös, dühös, a czélokban épen nem válogató, ellen 
sége; — de ezen papirtörvényeken is megesik, hogy hely-
lyel közzel átlyukadnak s akkor kész a forradalom, mely 
trónokat ledönt, birodalmakat elsöpör és koronákat lábbal 
tapod ; mely gyújt és öl addig, míg az átalános chaosból 
egy más alak kezd kiemelkedni, a vaskezü zsarnok alakja, 
k i felállítván és saját hatalmába keritvén a trónt, rendet 
vagy legalább csendet csinál. 

(Foly. köv.) 

Egy titkos emlékirat. 

(Folytatás.) 

Az erre következő 1862-iki év április hónapjában a 
királynak párisi követe Thouvenel által egy ujabb javas* 
latról értesíttetett, mely egyidőben Rómában és Turinban 
előterjesztetett. Ha Olaszország elfogadná, akkor Róma 
megszállásának legott vagy egy esztendő alatt meg kell vala 
szűnnie, amint ez a római udvarnak tetszenék. 

Ezen javaslatnak alapvonásai a következők voltak : 
a pápai terület a községi önkormányzat elve szerint kor-
mányoztatnék ; a pápa souverain czimét s egy uralkodó 
fejedelemnek előjogait tar taná meg; czivillistájára a katho-
likus hatalmak bizonyos arányban adakoznának, Franczia-
ország a maga részéről negyedfél millió frankot adna ; az 
olasz királysággal vámegyesség köttetnék s a nyilvános 
adósság a területi birtokhoz arányosap osztatnék fel. Az 
olasz törvénykezés a pápai államokra is kiterjesztetnék, a 
római lakók képviselőket küldenének az olasz parlamentbe, 
míg a pápa a maga részéről bizonyos számú senátorokat 
nevezne k i ; a pápai pénzek ő szentségearczképétviselnék , 
béltartalmuk azonban azonos lenne az olasz pénzekévol. A 
pápai zászló az olasz három szinüvel cseréltetnék fel, csak-

hogy a savoyai kereszt helyebea pápai czimer lépne ; a pápá-
nak külön testőrsége lenne, a pénzügy s hadügy közösen 
kezeltetnék ; végül pedig az olasz királyság a pápának az 
apenninek nyugati lejtőjén egy 100,000 léleknyi területet 
adna vissza. 

Ezen javaslat a turini kormánynak tetszésével talál-
kozott, kivévén az utolsó záradékot; mielőtt pedig Rómában 
s Turinban hivatalosan előterjesztetett volna, történt, hogy 
a császárnak miniszterei közt a javaslatra nézve vélemény -
külömbség t á m a d t , a mennyiben ketteu az utolsó záradé-
kot elnyomni s Cavournak eredeti javaslatát feléleszteni 
akarták, míg a többiek időszorünek tar tot ták az ügyet, 
tekintettol Francziaországuak belső helyzetére, még tovább-
ra halasztani. Akkor a sarnicoi forradalmi mozgalom ütött 
k i , a császárnak tanácsában pedig azon nézet vergődött 
túlsúlyra, hogy a kérdés megoldása körül minden felelőssé-
get jó lesz elhárítani maguktól. 

Ezen pillanattól fogva egész addig, míg a római kér-
dés a végleges megoldásnak szándékával tárgyaltatni kez-
dett, a tárgyalások az ügynek második része körül forogtak, 
azon eszközök körül t. i., miként lehetne a római kérdéstől 
minden külbeavatkozást s mindenféle külső bonyodalmakat 
távol tartani. 

A franczia kormány a császárnak Thouvenel úrhoz 
intézett 1862-ik május 26-áról kelt levele által minden ez 
ügybeni felelősség alól kivonta magát ; hasonló irányt kö-
vettek egyszersmind azon utasítások is, melyeket a Rómában 
működő franczia követ ugyanez évi május végén (30-án) 
nyert s melyeknek értelme oda ment ki, a római udvart az 
idegen közbejárásnak feladására birni, mindenesetre pedig 
a franczia kormánynak abbeli szándékát tudatni vele, mely-
nél fogva ez Cavour grófnak némileg megszorított javas-
latát annyiban akar ta ismét érvényre hozni, hogy hangsú-
lyozván a benemavatkozás elvét, a római kérdésnek megol-
dását is közel kilátásba helyezte. Ez képezte későbben az 
1864-iki szeptember 15-én kötött conventiónak tárgyát . Az 
alkudozások ezen irányban már meglehetősen haladtak volt, 
midőn azon expeditio, melynek Aspromonte véget vetett, 
gátlólag lépett közbe. 

Az olasz kormány akkor időszerűnek vélte egy Du-
randó tábornok által aláirt s 1862 szept. 2-áról kelt jegy-
zékben a kérdést az első alkudozások határain belül s a 
végleges megoldás szempontjából ujolag alaposan megvi-
tatni. Drouyn de Lhuys úrnak válasza azonban, ki idő-
közben Thouvenel helyébe a franczia külügyek élére lépett, 
az olasz kormánynak abbeli nézetét, miszerint a kérdést 
végre már egyszer meg kellene talán oldani, egyenesen elle-
nézte s a franczia kormánynak szándékát olyképen fejezte 
ki, miszerint ez egyelőre csak Róma kiürítésének kérdésére 
akar szorítkozni. Ebben maradtak a dolgok. 

Ezekután az olasz kormány 1863-ban a tárgyalások 
isméti felvételét sürgette Francziaországgal szemben s pedig 
szorosan a benemavatkozás elvének alapján, egyszersmind 
a nemzeti törekvések javára is bizonyos fentai tásokat tévén 
s előre is a kath. hatalmak együttes garantiája s minden 
idegen megszállás ellen tiltakozván. Az ügynek ezen fordu-
lata az 1864-ik szeptember 15-én kötött conventióhoz veze-
tett. Ki lön jelentve s pedig mindjárt akkor, midőn ezen 
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ogyezmény megköttetett, hogy ezen okmány nem akar aem 
több sem kevesebb lenni, mint a mennyit tartalma mond, 
t. i. a benemavatkozás elvének folyománya ; hogy Olasz-
ország továbbá fentartja magának ezen elvnek bárki irá-
nyában is tiszteletet szerezni s azt ballázadás ellen nem 
kevésbbé, mint a külhatalmak ellen védelmezni s hogy a 
conventio alapján szüntelenül oda fog hatni, hogy Olaszor-
szágnak legfontosabb érdekei a pápaságéival kibékít tes-
senek s pedig a világi és egyházi hatalom egymástóli elvá-
lasztásának s kölcsönös szabadságának alapján. A benem-
avatkozásnak kérdése formaszerint el lett választva a római 
ügyben létesítendő egyezkedés kérdésétől. Ezen utóbbi úgy 
beszédközben érintetvén az alkudozó ügyvivőktől, a császár 
azt tanácsolta : hagyassék meg a pápának a névszerinti 
souverainitás, a közigazgatásra nézve pedig Róma egye-
síttessék Olaszországgal; mire vonatkozólag a császári 
miniszter még azon megjegyzést tette, miszerint nem sza-
bad, hogy Rómának a francziák általi kiürítése alkalmat 
adjon a pápa világi hatalmának bukására, mert Róma az 
ő meggyőződése szerint majdan mégis amúgy is Olaszor-
szágnak tulajdonába fog átmenni. 

A franczia kormány a maga részéről azon kérdéieket, 
melyeket Au-ztria és Spanyolország intéztek hozzá, azon 
megjegyzéssel utasította vissza, miszerint épen nincsen 
joguk ezen kérdéssel bármiképen is foglalkozni, hogy a 
szeptemberi conventio a megszállás kérdését is megoldja s 
nem a rómait, mely egyelőre még megoldatlan állapotban 
marad s hogy egy a kath. hatalmak által történendő bizto-
sítás meg nem engedhető volna. Ausztriának és Spanyolor-
szágnak ezen lépéseit a pápai kormány idezte volt elő, mely 
politikájához hiven az idegen beavatkozásra támaszkodott 
s egy a nuntiusokhoz intézett 1864-iki szeptember 18-áról 
keltezett körözvényben maga bevallotta, hogy a szentatyá-
nak államai magukra hagyatva fen nem állhatnak, ha a 
szeptemberi conventio Olaszország által végre is hajtat ik, 
— mely vallomás eléggé bizonyítja, mily szükséges volt 
azon esélyeket, melyek a conventio megkötésekor említtet-
tek, az előleges combinátiókba felvenni, tekintettel főleg azon 
eshetőségre, hahogy az Olaszország által elvállalt köteles-
ségek taljesítése elé bármily akadályok gördülnének. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jan. 13. A S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t 

j a n u á r 12 i k é n t a r t o t t v á l a s z t m á n y i ü l é s e . 
Elnökölt gr. Cziráky János elnök ő exja és ft. Ipolyi Arnold 
alelnök ő nga. 

Gróf Cziráky János ő nmga mindenekelőtt az újév 
alkalmából szívélyesen üdvözölte az igazgató-választmányt. 

Annak jelentése után, hogy a mult hónap választmányi 
ülésének jegyzőkönyve hitelesíttetett már, a társulati alel-
nök úr ő nga előadta, hogy az elemi tankönyvek nyomatása 
ügyében a nyomdai költségek mikénti törlesztésére nézve az 
Athenaeum czimü nyomdaintézettel fenforgott némi diffe-
rentiák teljesen kiegyenlíttettek. 

Jelentetett, hogy az ABC, I. é3 II . olvasókönyv német 
átdolgozása iránt a társulati alelnök ő nga intézkedett, sőt 
az ABC és I. olvasókönyv német átdolgozását a megbízott 
Fuchs János pesti főelemi tanitó úr be is nyújtotta már s 
legott birálatra t . Frey József úrnak kiadatott ; továbbá 
intézkedett alelnök úr ő nga, hogy a tót átdolgozás is jeles 
erő által mielőbb eszközöltessék. 

A társ. alelnök úr ő nga azon nagy örömmel fogadott 
reményét fejezé ki, hogy valószínűleg még a jelen iskolai 
év folyamában a társulat a kath. elemi iskoláknak leg-
alább is annyiféle iskolakönyvvel é3 taneszközzel fog szol-
gálhatni, a mmnyiféle a kormány kiadásában ez év alatt 
meg fog jelenni. A választmány falkérte alelnök úr ő ngát, 
hogy e terv valósítására a szükséges lépéseket megtegye. 

A házügyre nézve a társ. alelnök ö nga értesité a vá-
lasztmányt az átalakítási és butorzási költségekről s azon 
kérdés eldöntését kéri, váljon ezen költségek a házalapból 
vagy a társulat folyó jövedelmeiből fedeztessenek-e. Ajánlja 
a házalap lehető kímélését, hogy a fenmaradó pénzen vagy 
jelzálogbink-levelek vétessenek s ezekkel lehetőleg törlesz-
tessék a még fenmaradt adósság vagy pedig lehetővé váljék 
a házra még egy második emeletet emeltetni. A választmány 
elfogadván ezen érveket, elhatározta, hogy mind az átalakí-
tási, mind a butorzási költségek a társulat folyó jövedelmei-
ből fedeztessenek. 

Ugyancsak a társ. alelnök úr ő nga indítványozta, 
hogy ft. Fogarasy Mihály püspök ő exja, mint a társulat 
alapitója, kerestessék meg, miszerint kegyes ígéretéhez képest 
engedné meg a társulat számára arczképének olajba való 
festetését. Elhatároztatott , hogy a püspök ő exja eziránt 
mielőbb kerestessék meg. 

Előadá továbbá alelnök ő nga, hogy a társulat mind-
eddig nam bírja sz. István királynak, kinek nevét viseli, 
valamely diszes képét s itt a kitűnő régész alkalmat vett 
kifejteni nézeteit arra nézve, hogy középkori stylben miként 
kellene sz. Istvánt festetni, sz. királyunknak létező képei 
épen nem levén correct középkori stylben előállítva. A vá-
lasztmány köszönettel vette e figyelmeztetést és a fá radhat -
lan alelnök ő ngát felkérte, tenné magát érintkezésbe vala-
mely jeles festészszel s a költségvetést terjesztené a jövő 
választmányi gyűlés elé. 

Az esztergomi növendékpapság magyar iskolája kö-
szönetet mond az ajándékkönyvekért . Tudomásul vétetett. 

A kassai jogász-önképző egyletnek folyamodására 
ajándékkönyvek fognak küldetni. 

Saravanja András herczegovinai sz. Fer . r. szerzetes 
és apostoli missionarius illyr iskolakönyveket kér. — Az 
igazgatóság megbizatik azok kiszolgáltatásával. 

Az erzsébetvárosi egyházgyülés az ottani szegény 
gyermekek számára ajándékkönyveket kér. Kérelma telje-
síttetni fog. 

A társ. alelnök ö nga jelentette, hogy a magyar tör-
ténelmi pályázatra egy munka érkezett be ily jalígével : 
„Ismerje a nép is önmagát." Miután azonban a mű ellen 
alaki kifogás van s külömban sem tartotta magát szerző a 
pályakérdésben részletezett pontokhoz, pályázó müve vissza-
vétele iránt rendelkezhetik. 
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Zádori ilyczimü kézirata : „Földünk helyzete a min-
denségben" birálatra ft . Hollósy Justinian akad. tagnak 
adatott ki. 

A „Spewnik" czimü tót egyházi énekesköny példányai 
elfogyván, azon ajánlat ellenében, hogy újonnan rövidítve 
adassék ki, határozatba ment, hogy a társulat teljes szöve-
gével fogja újra kiadni, mihelyt az az iskolai könyvek kia-
dásán túllesz. 

A jövő évi költségvetés megállapítására Ipolyi ő nga 
elnöklete alatt bizottság neveztetett ki, melynek tagjai a 
társ. tisztviselőkön kívül még t. Lonkay és Szabó urak. 

A pénztárnoki jelentés és ügynöki kimutatás után a 
jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére a társ. alelnökön 
kivül főtisztelendő Trautwein János és Török János urak 
kérettek fel. 

RÓMA. A k i r á l y é s a z á r v í z , ezek Rómának 
legújabb vendégei. Itt volt tehát ő , ama csunyaképű, 
szögletes viseletű ember, kinek külsejéről aligha a királyt 
olvasná le az ember. — Itt volt s mint a rómaiak most 
mondják, úgy jött, mint az árvíz, éjjel s váratlanul s 
valamint ennek elfogadására semmi okos, czélszerű ké-
születet nem tett volt a jelenlegi „ szabadelvű " giunta, 
úgy király ő felsége csak Doria herczegnek egy igen 
ügyetlenül fogalmazott s még ügyetlenebbül elmondott be-
széde s egy csapat utczai gyerek által fogadtatott, kik 
egyetemben vagy száz darab gyanuskinézésü legújabban 
importált patriótával, a mennyire torkuk engedé, éltették 
az uj Italiát, a szabadságot, Garibaldit s néha néha amúgy 
„becsület"-ből őtet magát , a felséget is, egy kicsit, a 
nélkül azonban, hogy ezen loyalis napszámos munkájuk 
a rómaiaknál bárminémü visszhanggal találkozott volna. 

I t t volt ő, azon férfiú, kinek nevében 10 év óta mind-
azon alávalóság elkövettetett, mely a mai Olaszországot 
Európa szemeiben megbeosteleníti, ő, ki ma az árulást, a for-
radalmat, az egyházrablást és az istenkáromlást személye-
síti. Do hogy nem szeretett itt lenni, hogy maga is félt Ró-
mának légkörét , a szentváros földét, ittléte által meg-
szentségteleníteni , mutatja magaviselete azon egész idő 
alatt vagy jobban mondva azon kevés óra alatt, míg itt 
tartózkodott. 

Még eljötte előtt utalványozott Florenczból 20,000 
lirát a vizkárosultak számára, ittléte alatt pedig aligha-
nem azon hét milliomból, melyet a római állampénztár-
ból rabolt el, további 200,000 l i rát ; de hogy sem eme 
nagyobb, sem ama kisebb összeg nem fog soha folyóvá té-
tetni, arról kezeskedik Sella ő exjának ily dolgokbani eléggé 
ismeretes szűkmarkúsága. Ezzel persze, váljon beváltatik-e 
adott ígérete vagy sem, a re galantuomo nagyon keveset 
törődik ; ő beéri azzal, hogy a türelmes papiroson utalvá-
nyozta s ezt Flórenczbe való visszaérkezése után, mint 
halljuk, folyton s nagy garral emlegeti is, mi könnyen meg-
érthető egy oly úrnál, ki máskor igen keveset szokott becsü-
letes szegény népeknek még csak a papiroson is ajándé-
kozni. 

Még egy más felséges komédiát is játszott a felség 12 
órai ittléte alatt. Lanza uram, a főminiszter, egyik oldalzse-

bében egy tízsoros két czikkelyből álló kis törvényt hozott 
volt magával, melyet a már többször dicsért felség reggeli 
után a fogpiszkálás közben hamarjában aláirt, ekként a 
világot egy nagyszerű eseménynyel lepvén meg, azzal t. i., 
hogy Italiának királya Rómában, mondd Rómában, egy 
souverain actiot követett el. Az actio oly nagyszerű és impo-
záns, hogy kétségtelen, miszerint minden hét éven alóli 
olasz állampolgárt a legnagyobb bámulatra kell hogy ragad-
jon s ezen világtörténelmi esemény szülte benyomásnak 
tulajdoníthatjuk talán, hogy ő felsége elvonulásakor a fen-
említetst utczai gyerekek testületileg ismét megjelenvén, 
változatlan hü ragaszkodásuknak különféle ékes ordítozá-
sok által adának hathatós kifejezést. 

Kettőt került a felség ittléte alatt s a harmadikat sze-
rette volna kerülni ; először a pápát s másodszor a vízpusz-
titotta városrészeket, harmadszor pedig a templomokat, 
melyek közül külömben is csak Santa Maria Magjjioret s 
s. Giovanni in Lateranot látogatta meg, de azt is csak kí-
vülről és udvarmesterének különös nógatására, kit erre a 
„bigott" rómaiakra való többféle tekintetek birhattak ; hogy 
azonban a víz alatt álló városrészeket is meglátogassa, 
arra már nem volt birható ő felsége, mi annál nevetségesebb, 
minthogy állítólag azért jött, hogy mint gondos, szerető 
atya saját szemeivel lássa gyermekeinek nyomorát; így 
jött, de nem látott semmit, m e r t n e m a k a r t látni 
semmit. 

Ha nem lett volna a rosz fiúnak félelme, azt mond-
hatnád, hogy az okos embernek tapintata s ildoma volt oka 
annak, hogy V. E. ő szentsége szemeit kerülte s helyette 
csak egyik vejét, Millefiori grófnő egyik leányának férjét , 
Spinola marchését, küldte oda'egy levéllel, melyet a marchese 
Antonelli bibornoknak adott át s azzal visszatért. 

Végre eljött a délutáni ötödik óra, ez volt az elindu-
lásnak órája. Már reggel, mikor jött, még a vasúti állomá-
son, erősen meghagyta volt az állomási főnöknek, hogy 
vonata ezen órára készen álljon s pontban öt órakor 
elrobogott a vonat a felséges teherrel, mintha — ellop-
ta volna. — It t volt tehát a király s nem is volt itt. 
A diplomatiai testület legalább ittlétéről a legkisebb tudo-
mást sem vette. Ö felségének rögtönzött kirándulása tehát 
még koránsem nemzetközi tény, mivé talán ő maga sem 
akarta tenni, mert hisz utóvégre szegényt voltaképen saj-
nálni kellene, mert ő csak eszköz oly pártnak kezében, 
mely öt bizonyára félre lökendi ugyanazon pillanatban, 
melyben feladata teljesítve lesz. 

A második nem kevesbbé kedvc-s vendég az árvíz. 
Feltűnő, mily nevezetes ismétlések fordulnak elé néha a tör-
ténetben. Midőn 1864-ben Florenczet declarálták fővárossá, 
kiöntött az Arno s iszonyúan pusztított. Rómát hasonló kö-
rülmények közt ugyanazon sors éri. 

Az áradás deezember 26-án kezdődött s az utána való 
napon már majdnem az egész város víz alatt állott. Az egész 
corsó, elkezdve a piazza del popolotól, egész a piazza colon-
náig, el volt árasztva s a víz ott némely helyütt majdnem az 
első emeletet érte. A kár, molyet a víz tőn, megszámíthat-
lan ; a corsón, a via condottiban, a piazza della Rotondán, 
a boltokban levő áruk mind elvesztek. A palazzo Madama-, 
a pénzügyminisztériumból nagy bankjegykészlet hordatott 



47 

ol az ár által s még inkább sajnálandó azon tetemes gabona-
készlet, mely a városnak különféle részeiben a pusztító 
ölemnek áldozatul esett úgy, hogy most ennyi baj után még 
éhségtől is tarthatunk. 

Itten átalánosan roszalják a városi hatóságnak, az ujo-
nan kinevezett uj-olasz giuntának, hanyagságát, melynél 
fogva a közelgő veszélynek elhárítására vagy legalább meg-
könnyítésére semmit sem tőn, minél fogva a nyomor most 
leirhatlan s következményei sokkal tovább lesznek érezhe-
tők, mint más körülmények közt, ha tudniillik a régi rend 
és rendszer uralkodott volna, mely alatt soha ilyesmi nem 
történt. 

rr 

O szentsége mindezek közt szokásos jószívűségének 
nem egy jelét adta, kenyeret, pénzt és ruhaneműt bőségesen 
osztatott szét az ügyefogyottak közt, míg a giunta semmit 
sem tett s még azt a kevé3 kenyeret is, mit itt ott eloszta-
tott, keserves drágán fizettette meg magának vagy inkább 
a speculans zsidóknak, kik itt is a helyzet lehetőség sze-
rinti kizsákmányolásában szokásuk szerint fényesen tün-
tették ki magukat. Hogy végre a már is nagyon érezhető 
lakáshiányon segítsen, megparancsolta ő szentsége, hogy 
minden rendelkezés alatti butorkészlet, amennyiben ilyen 
az egyes zsinati tagok számára a római kincstár által elké-
szített lakásokból fenmaradt, a megkárosultak közt 03ztassék 
szét. De a nép már is észre kezdi venni, a mit tulajdonké-
pen soha egy perczig sem felejtett volt el, hogy hol vannak 
igazi jótevői ; a betolakodott rendszert ezen elemi csapás is 
nagymérvben aláásta s az olasz kormány elleni kifakadá-
sok, sőt az olasz zászlónak bántalmazásai, emez utolsó na-
pokban nem épen a ritkaságok közé tartoztak. 

IRODALOM. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. — 

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1863. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

Nincs tehát miért pirulnia a kath. kereszténynek a 
csalhatatlanságot illető, téveszmékből eredő könnyelmű 
faggatásokon, többnyire olyanok részéről, kik elhagyták a 
hitnek isteni fényoszlopát és eltévedezének vezértelenül az 
embsri vélemény labyrinthjában annyira, hogy végre nincs 
egyéb kilátásuk, mint vagy visszatérni a kath. egyházba 
vagy feloszlani a hitetlenségben. . . Szóval, midőn a kathol. 
keresztény egyházát minden kételyt kizárólag csalhatat-
lannak mondja, csak azt vallja, miszerint az egyház tekin-
télye m igának Jézus Krisztusnak tekintélye, miszerint a 
keresztény civilisatiónak termékeny magvát elhintett Meg-
váltó egyházát, mely ezen szent vetést, e drága magvak 
üdvözítő termését, évezredről évezredre, századokról száza-
dokra hiven, önfeláldozással és folytonos üldözés közt ápol-
ja, — anyánkul és mesterünkül rendelte s azért tisztelnie 
kell, mint engedelmes fiúnak és hallgatnia, mint hü tanít-
ványnak, miszerint az egyház isteni jegyesének tekintélyé-
vel bocsátván ki törvényeket, szabályokat és tilalmakat, 
az ő kötelessége, lélekben meghódolva, mindent pontosan 

teljesíteni ; miszerint Isten Ígérete valóság és az ő religiója 
egyedül igaz, mert ez egyedül van lényegére úgy szerezve, 
miképen egyházát Krisztus Urunk szervezte; ha a kathol. 
egyház csalhatatlan tekintélyét elvetette és helyébe egyéni 
csalékony tekintélyt állított (é3 épan azért nem csuda, hogy 
kezdettől fogva bomlásnak indultak és számtalan irányra 
szakadoztak, melyeket nem tart egyéb össze, mint a prote-
testans név és a katholicismus gyűlölete) felekezetek önkényt 
bevallják hitük csalfaságát és hamis voltát, az igaz katholi-
kusnak az ellen semmi kifogása, csak Istent kéri, hogy elég 
lelki erőt, erkölcsi bátorságot, — melynek tünedezése épen 
napjainkban oly szembetűnő, — adjon nekik a hibásnak 
ismert vallást az igazzal felcserélni, hogy egykor ismét 
édes testvéreink legyenek azok, kik egykor úgyis voltanak, 
az elfogultság hályoga szemeikről lehullván. 

Az isteni szóhagyománynak, mely pedig még az elfo-
gulatlan és mélyebben gondolkodó protestánsok kifejezései 
szerint is kell hogy a szentiratok kiegészítő és értelmező 
kútforrását képezze, — megsemmisítésére nemcsak bátor-
sággal, de hallatlan vakmerőséggel állíttatott, miszerint a 
kegyes Megváltó a tévelyek és tanának megrontása ellen 
ótalmat nem ígért és hogy az egyház minden felsőbb vilá-
gosságot nélkülözve, eredeti tisztaságát elvesztette, követ-
kezőleg nem mondhatni róla, miszerint mint az Istentől 
teremtett nap az egész világon egy éí ugyanaz ! . . . 

Azt látjuk itt is, hogy az egyesegyedül felépítő és fen-
tartó katholikus elveknek leszavaztával ninc3 összhangzat, 
nincs igazság, melyre mindent v sszavinni lehetne s melyek 
alapján az elágazó t a rka -ba rka vélemények egymásnak 
valaha légyott ot adnának ; . . . hogy ugyanazon egy val-
lásfelekezetben, sőt annak egy kis ágában is, fehéret, feke-
tét, higanyt és jegeczet, a vegytannak, nem tudni, melyik 
ujlelotü módja szerint gubanczolva, találunk ! . . . 

De, mint minden jámbor és az igazságot őszinte lélek-
kel kereső láthatja, e második üdvtelen elvben még azon 
kétségen kivüli valóság is megtámadva lőn, mely szerint, 
valamint Krisztus Urnák akarta, hogy valamennyi száza-
dok minden halandói tanaiban higyenek s vallásos odaen-
gedéssel örök boldogságukat eszközöljék : (Qui (Deus) omnes 
homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire" 
1. Tim. 2, 4.) oly igazán akarta ennek feltét út is vagyis 
akarta, hogy a csalhatatlanságnak az apostolokra hagyott 
lelke ő utánuk is folytonosan egyházánál marad jon . . . Mely 
hibázhatlan tanító hivatal, csalatkozhatlan tekintély, nem-
csak a szentírásra, de a hagyományi tanokra nézve is, 
melyek szintén idegen nyelven írattak, okvetlenül szüksé-
ges Mert ezeknek is magfejtése bizonyos tudományos 
képzettséget igényel s még akkor sincs a tévely és habozás 
veszélye egészen megszüntetve . . . Ha tehát Urunk Jézus 
más eszközről nem gondoskodik vala, hogy napként vilá-
goljon mindenfelé a kihirdetett igazság, megvilágosítván 
minden embert, ki az igazság ismeretére jőni kíván vagyis, 
hogy mennyei tanitmányának biztos ismsretéhez eljuthas-
sunk : úgy folyvást tudatlanságban vakoskodnánk vagy a 
napi vélemények hullámaitól hányattatnánk ide s tova s 
így a kinyilatkoztatás, melynek tulajdonképeni tartalma 
felett sem birnánk szóhagyomány nélkül vagyis azon tanitá-
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sok mellőzésével, melyeket az apostolok hirdettek ugyan, de 
legott fel nem irtak, tisztába jőni, ránk nézve czél- és ha-
szontalanná válnék. 

Dr. Csoss. 
(Folyt, köv.) 

YEG-YESEK. 
— A német s belga katholikus lapok ezévi első szá-

maikban majdnem mind szeretetadományok gyűjtését kezd-
ték a szorongatott szentatya számára. 

— A florenczi nők a rómaiak példája után indulva 
a szentatyához hódoló feliratot intéztek s számára maguk 
közt péterfillért gyűjtöttek. 

— A saint-brieuci püspök, a zsinati ellenzéknek egyik 
kiváló tagja, ki Gratryhoz annak idejében üdvözlő s buz-
dító iratot intézett, a szentatyának legújabban levelet irt, 
melyben a zsinat határozatának magát aláveti. 

— Spanyolországban, Belgiumban, főleg Olaszország-
ban, a szentatyáért folyton ajtatosságokat, rendesen három 
napig tartókat, rendeznek. Az U. C. minden számában jelez 
egyik másik helyet, hol ily ajtatosság tartatott. 

— Madridban a szentatyáért tartott triduum alkalmá-
val 27 ezer lira jött be péterfillérül. A valenzai érseknek 
Róma elfoglaltatása miatti tiltakozását pedig százhetvenezer 
katholikus, köztük a legkitűnőbb családok, irta alá. 

— A volt pápai államhivataluokoktól az uj kormány 
következő esküt követelt : „Hűséget és engedelmességet 
esküszöm II Viktor Emmanuelnek, Olaszország királyának 
s utódainak. Hasonlóképen esküszöm, hogy az államalap-
törvényt (Statuto) s az államnak minden más törvényét az 
egyesült haza javára megtartom." A pápai hivatalnokok ezen 
esküt letenni vonakodtak s egyszersmind kérdést intéztek 
a S. Penitenzieriánál, mit tart ezen esküformáról. A felelet 
így hangzott: Juramentum, prout exponitur, non licere; 
tolerari autem posse juramentum obedientiae merae passivae 
in iis omnibus, quae legibus divinis et ecclesiastici? non 
adversantur, juxta formám a Pio VII approbatam. Ezen 
VII Pius által helybenhagyott esküminta, melyet Rómának 
I Napoleon által történt elfoglalása alkalmával a hivatal-
nokok letettek, így hangzik : ígérem és esküszöm, hogy a 
•jelen kormány ellen semminemű lázadási tényben részt venni 
nem fogok s ezenfelül neki engedelmeskedem mindabban, 
mi az Isten s egyház törvényeivel nem ellenkezik." Ezen 
eskümintát most Rómában el nem fogadta a kormány s a 
hivatalnokok majd mind lemondtak. — Bizonyára korunk-
ban ritka lelkiismeretesség s már csak ez is eléggé tanús-
kodik a pápai kormány mellett. 

— A római áradás alkalmából Patrizi bibornok a 
szentatya meghagyásából a szerencsétleneknek segítségére 
sietett élelmi s egyéb szükséges szerekkel. Azonfelül a szent-
atya nevében felhívást intézett a rómaiakhoz, hogy gyűjtse-
nek s adakozzanak a szerencsétlenek felsegélésére. Az alá-
írók közt volt első helyen a szentatya kétezer scudóval. Az 
adakozások összegyűjtésére bizottmányt állított össze. 

— A dublini egyetem az egész világ tudományos in-
tézeteihez fordult, hogy összesen s egyenkint tiltakozzanak 
Parisnak, melyben annyi sok tudományos s művelődési 

kincs van összehalmozva,bombazattása ellen. Ezen felhívásra 
a göttingai egyetem alrectora is felelt s válaszában figyel-
meztette a dublini egyetemet, hogy csak nem rég az olasz 
király is bombáztatta Rómát, melyben pedig tudvalevőleg 
sokká) több tudományos s művelődési kincs van összehal-
mozva, mint Párisban ; de akkor senkinek sem tetszett 
szavát felemelni s csak a római pápa érdeme, hogy ezen 
kincsek a civilázatio s felvilágosultság eme századában össze 
nem lövettek. pedig, megjegyzi, Rómának bombáztatás» 
a franczia s más nemzetek rokonszenvezése mellett történt. 
— Quod tibi non vis, alteri ne feceris, régi elv. 

— F e 1 h i v á s. Pauperes semper habetis vobiscum, me 
autem non semper habebitis. Ezen szavakkal némitá el Üd-
vözítőnk az áruló Júdást, midőn azon bőkezűség ellen zúgo-
lódott, melylyel Mária M. Jézus iránti szeretetét nyilvánítá. 

Jézus Krisztus helytartója, a római pápa méltán ismé-
telheti : me non semper habebitis, — ha nem is, mint Udvözi-

' tőnk, közeli temetése miatt, de kétség kivül azért, mivel a 
jelen állapot soká nem tarthat ; v a g y visszanyeri birtokait 
vagy ha kilátás erre nem lesz, eltartását másként keilend 
szabályozni. 

Ha már a jelen szorult helyzet nem mindig sőt 
nem is soká tart, mennyire kell mindenkinek, a Judá-
sokra nem hallgatva, állapotához képest bőkezűen sietni 
szentatyánk segélyére, azon biztos reménynyel, hogy ha 
nem is a földön, de az örökkévalóságban „elmondatik, a 
mit cselekedett!" 

A mindenfelé folyamatban levő gyűjtésekre ujabb buz-
dítás alig szükséges ; de czélszerünek véltem bizalomteljes 
felhivásommal azon nt. áldozár urakhoz fordulni, kik máskép 
nem adakozhatnak az általuk óhajtott mérvben : szívesked-
jenek a szentatya javára , intentiókat (dantis) vállalni és 
azok számát velem 2 kros lapon tudatni. Az ajánlatok nyil-
vános nyugtázására, mihelyt azok fedezvék, a „Magyar 
Állam," „Szabad Egyház" és a „Religio"-ban fogok helyet 
kérni, a megfelelő stipendiumokat pedig a „Religio" nt. 
szerkesztőjéhez küldöm. 

Esztergomban. 
Dr. Káplár Mihály, 

érsekvárosi segédlelkész. 

Szere te tadoni i ínyok a s z o r o n g a t o t t s z e n t a t y a 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 743 frt. -ti kr. 100 frank. 6 cs. k. 
arany. 1 db kétfrtos. 1 porosz tallér, 17 db egyfrtos. 2 db félfrtos. 9 
db. régi húszas. 1 db ezüstpénz. 

Ruzsicska János m. k. egyetemi hittauár 2 cs. k. a. 
Ipolyi Arnold apát, kanonok, pesti központi papnövel-

déi igazgató 2 cs. k. a, 
Zsihovics Ferencz. cz. kanonok p. k. papnöveldei al-
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Czibulka Nándor p. k. papnöveldei lelkiigazgató 5 „ 
Stanzl Ferencz p. k. papnöveldei tanfelügyelő 3 „ 
Breznay Béla p. k. papnöveldei tanfelügyelő 2 n 
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Felelős szerkesztő CSELKA. NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1870. K o c s i Sándor saját nymodájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM. Haeresis és schism a. — A munkások 
kérdése. — Roskoványi A. nyitrai püspök pásztorlevele. — 
Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Haeresis és schisma. 
Közeleg s már itt a nagy, a dicső nap, me-

lyen IX. Pius a vatikáni egyetemes zsinatot meg-
nyitotta.*) 

Előttünk fekszik a két hittani határozat „de 
fide catholica" és „de Ecclesia Christi," mintegy 
kezdő betűi amaz összes igazságoknak, melyek hi-
vat vák békét adni az emberiségnek, „melyet a világ 
nem adhat," melyet csak Krisztus Jézus szerez-
het meg. 

B é k é t a d n i . Ah! mikép, mikép valósul ez? 
A zsinati atyák immár visszatértek egy időre fiaik-
hoz s váljon meghozták-e a várt békét? Európa, 
Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália, nem egyaránt 
zúdult-e fel a sz. zsinat ellen, nem egyaránt emelt-e 
fegyvert Róma és az egész egyház ellen? Valóban 
beteljesedtek, nagyon is hamar teljesedésbe mentek, 
az iconiumi érsek jósszavai, melyeket a vatikáni zsi-
nat megnyitásakor a majdan hazatérendő püspökök-
re vonatkozólag mondott : „Vos, — úgymond, — 
iterum Europae regna, iterum extrema Asiae at quae 
insulae oceani, iterum Africae atque Americae regio-
nes excipient, omnesque Sancti Spiritus igne flagran-
tes vos solertes continuo agricolas visent, solum 
hucusque incultum proscindere, agros serere, vineas 
putare, ut aut novos edant aut uberiores référant 
fructas." 

„Ast hinc labor, Venerabiles Patres, hinc ama-
rissimi dies, innumerique dolores, hinc et in Vos in-
cipient impleri verba illa davidica: Euntes ibant et 
flebant mittentes semina sua. Nam tum demum, quurn 
operi maims erit admovenda, palam apparebit, cum 
quibus quantisque adversariis opus fuerit dimicare. 

*) E czikk 1870 deczember 8-ára Íratott, de körül-
ményeinknél fogva csak most adhat juk. Szerk. 

Hinc philosophi ac politici, ut ajunt, viri, hinc prin-
cipes ac reges, ipsique populi, in unum conjurabunt, 
ut vestra pietatis studia, vestraeque industriae béné-
ficia, in irritum cadant, dum parte alia male feriati 
homines modo apertum atheismum profitentes, modo 
foedissima hypocrisi circumamicti, inita societate 
omnem movebunt lapidem, ut catholicam ipsam re-
ligionem, si fieri possit, efundamentis evertant. Eheu! 
quale inde bellum, quam ferum quamque'diuturnum ! 
Eheu ! quales hostes, quam pertinaces quamque 
implacabiles !" 

Béke helyett tehát háborút szült a vatikáni sz. 
zsinat. A mit én ugyan nagyon természetesnek talá-
lok. Hisz mi a zsinat? Nemde hadüzenet, melyet 
Krisztus küld a tévelynek és bűnnek? Csuda-e hát, 
ha a tévelygők és bűnösök is fegyvert ragadnak 
önvédelmükre, midőn a szentély harczosai által meg-
támadtatnak ? 

Ily harcz keletkezett édes hazánkban is, mihelyt 
sz. Péter utódjának csalatkozhatlansága szőnyegre 
került s még inkább, mióta az a szent zsinat által 
a dogmák közé ünnepélyesen beczikkelyeztetett. 

A „Szabad E." hálát ad Istennek, mintha ellen-
kezése által szolgálatot tenne neki,1) hogy hazánk-
ban csak két lap, ezek egyike a „Religio," képviseli 
az infallibilista felfogást és egész vakmerőséggel a 
magyar főpapság palástja alá bujváu, a vatikáni 
zsinat határozatait soha kötelezőkül elismerni nem 
akarja, a Rómában proclamált infallibilitás tanát a 
kath. egyház dogmájául el nem fogadja.2) A rozsnyói 
püspökmegyei katholikusok f. évi szept. 28-án tar-
tott gyülésükben szintén Róma ellen fegyverkeznek 
s hálás elismerésüket fejezik ki a nm. kath. püspöki 
karnak a római zsinati viták alkalmával elfoglalt 
együttes pártállásáért ;3) a m. kormány hasonlóképen 
non piacetet szavaz a szentatyának; a „P. L."végre 
nagyobb őszinteség- és következetességgel birván 
az előbbieknél, Rómátóli elszakadással fenyeget.4) 

1) Sz. János 16, 2. 
2) Religio, 1870. II. félév, 14. sz. 
3) „M. Á. 1870. okt. 25. sz. 
4) Religio id. h. 39 sz. 
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Nem harczi riadó-e ez? 
Távol legyen tőlünk a nm. magyar püspöki 

karnak a vatikáni zsinaton elfoglalt pártállását vagy 
helyesebben mondva, tudományos felfogását, egyéni 
nézetét, roszalni akarni s még távolabb a zsinati 
határozat utáni hitbeli meggyőződését gyanúsítani ; 
de lehetetlen az egy, szent, római kath. és apostoli 
anyaszentegyház nevében, az örök igazság nevében, 
melyhez minden embernek joga van, mély felhábo-
rodással nem tiltakoznunk mindazoknak akár nyilt, 
akár alattomos törekvései ellen, kik a magyar püs-
pöki kart csak azért, mert a viták alkalmával, tehát 
a dogmatikus határozat előtt, ellenkező véleményét 
lelkiismereti kötelességénél fogva szabadon nyilvánitá, 
csalhatatlannak, magát az anyaszentegyházat pedig, 
mert néhány atyának ellenkező véleménye daczára 
a hitigazságot formulázta, megcsalatottnak szeretnék 
feltüntetni. 

„Elhagyva az igazság forrását, a vélemények 
csermelyéhez térni5)" mily iszonyú elfogultság ! 

Elfeledtétek-e ti, kik a nm. püspöki karnak a 
zsinati viták alatti ellenkező véleményére szerettek 
hivatkozni, elfeledtétek-e az eszt. érsek szavait, me-
lyeket 1869. sz. Andráshó 8-án Rómába távozása 
előtt hiveihez intézett? „Figyelmeztetünk, — úgy-
mond, — benneteket arra, hogy a kath. egyház nem 
a tudósoknak, nem a földi alkotmányozóknak, hanem 
az Istennek műve, a hol nem ember parancsol, nem 
ember intézkedik, hanem egyedül az Isten és a kit 
az Isten erre felhatalmazott. Nincs tehát, nem is 
lehet, az egyházban soha arról szó. mit akarnak az 
emberek, mi az, a mivel az emberek kedvét lehetne 
megnyerni, hanem egyedül, mit parancsolt az Isten? 
mi az Istennek akaratja? mi fogja az Istennek tet-
szését megnyerni? . . . Az egyetemes zsinaton sem 
lehet másról szó, mint mi az, a mit az Isten paran-
csol? Istennek műve az egyház, tehát nem iskola, 
nem puszta tanintézet, melyben az tanithat, a ki akar 
s azt taníthatja, a mit akar, melyben a mindenféle 
vélemények zajos vitáiban az elmék minden irányban 
elragadtathatnak, mert hiszen egyik tudós véleménye 
oly emberi vélemény, mint a másiké." 

És ismét: „Az egyház örökös csalhatatlansága 
egyik főczikkelye hitünknek ; eme csalhatatlanságnak 
tudatában fog az egyetemes zsinat nyilatkozni, ha-
tározni, végezni, miként az apostolok a jeruzsálemi 
zsinaton, mondván: „Tetszett a Szentléleknek és 
nekünk." A csalhatatlan igazságban, melyet bir és 

hirdet, rendíthetlen az egyház; azért örökkétartó ő, 
mert a hazugság lelke, a tévedés szelleme, hozzá nem 
férhet; szeplőtelen ő és sérthetlen az igazságban. 
Tanítsanak bármit a tudósok, igaz lehet az, de csak 
emberi vélemény marad az mindig ; gyűljenek egybe 
az ország bölcsei, sok hasznost határozhatnak ők, de 
végzéseik soha sem csalhatatlanok ; egyedül az egy-
ház szava csalhatatlanul igaz, egyedül az egyház 
ítélete csalhatatlanul igazságos, egyedül az egyház 
parancsai csalhatlanul szentek és üdvösek." 

r 

Es újra: „IX. Pius, sz. Péter apostolnak258-ik 
utódja a római széken, hivott minket össze a zsinatra, 
de csakis a római pápa hivhat öäsze egyetemes zsi-
natot s csakis azon zsinat valóságos egyetemes zsinat, 
melyet a római pápa hiv össze, mert a ki a püspö-
kök püspöke, az parancsolhatja, hogy az összes egy-
ház püspökei összejöjjenek. IX. Pius fog elnökölni 
a zsinaton, de csakis a pápa elnökölhet a zsinaton, 
csak ő vezetheti annak tanácskozásait és végrzéseit : O 7 
mi ott ülni, mint birák szólni, ítélni fogunk, de csak 
akkor érvényesek a zsinat határozatai, midőn azokat 
a pápa megerősíti. Pápa nélkül ninC3 egyetemes zsi-
nat, p á p a e l l e n n i n c s z s i n a t i h a t á r o z a t . 
Az egyetemes zsinat csak a pápa által érvényes s 
kötelező erejét a pápától nyeri. „ Egyen építi fel Jézus 
az ő egyházát, igy ír sz. Cyprián s egynek paran-
csolja legeltetni az ő juhait. Hogy az egyház egysé-
gét felmutassa, egy széket alapít és az egytől kezdődő 
egységnek eredetét saját tekintélyével elrendeli. Az 
elsőség Péternek adatik, hogy Krisztus Jézusnak 
egy egyháza s benne egy szék felmutattassék. A ki 
Péternek székétől elszakad, váljon hiszi-e még, hogy 
az egyházhoz tartozik.6)" Mi püspökök csak saját 
megyéinkben birunk törvényhozói hatalommal; me-
gyénk területén kivül és az egész egyházra törvényt 
hozni nincs hatalmunk ; csak a pápa az egész egyház-
ban törvényhozó; azért az egyetemes zsinaton a pápa 
emel fel minket egyetemes törvényhozói hatalomra 
s részesekké tesz minket az ő pápai törvényhozói 
hatalmában. „Emlékezzél, — igy ir Tertullián, — 
hogy a kulcsok Péternek s az egyháznak Péter által 
adattak.7)" Mi m i n t b i r á k f o g u n k i t é l n i ; d e 
a p á p a az á l t a l u n k h o z o t t Í t é l e t n e k is bí-
r á j a s ha ő r á n y o m j a í t é l e t ü n k r e az ő pe-
c s é t j é t , a k k o r v á l i k í t é l e t ü n k az e g y e t e -
m e s e g y h á z í t é l e t é v é s csak akkor valóban 
törvény, valóban hitczikkely, valóban isteni, csalha-

5) Sz. Jeromos adv. Helvid. 

6) De unitate Eecl. 
7) Scorp. 
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tatlari, örök és változhatlan igazság, a melynek min-
den hivő tartozik engedelmeskedni. Mindenütt és 
mindenkor igaz marad: „ahol Péter, ott az egyház." 

Ime, mily külömbség van itt téve az emberi 
vélemény és az isteni, csalhatatlan, örök és változ-
hatlan igazság közt, mely az egyetemes egyház által 
hitezikkelylyé declaráltatván, minden hivő tartozik 
azt cngcde'mes lélekkel mint ilyet elfogadni. 

A ki megátalkodottan ellene szegül, eo ipso nem 
katholikus. S a kik a vatikáni egyetemes zsinatnak 
határozata után is az emberi véleményre hivatkoz-
nak s az infallibilitás ellen protestálnak, mégis ka-
tholikusokul akarnak tartatni? 

Nem Ítélek senkit. Dominus est, qui iudicat. De 
a római szentatyával, a püspökök püspökével, szabad 
lesz mégis eretnek és szakadár nézetnek nyilváníta-
nom azon állítást, mintha a vatikáni sz. zsinaton 
meghatározott tanok, különösen a pápának ex ca-
thedra való csalatkozhatlansága, nem foglaltatná-
nak a szentirás-és hagyományban, söt mintha azok-
kal ellenkeznének s következéskép elvethetők volná-
nak a nélkül, hogy maguk után vonnák az ana-
themát.8) 

Pedig nyiltan vagy alattomban mind ezt állít-
ják azok, kik most a vatikáni zsinat ellen harczolnak. 

Fábián János. 
(Folyt, köv.) 

A m u n k á s o k k é r d é s e . 

(Folytatás.) 

II . A v i s s z a h a t á s . 

Párisé az érdem, mely az első kísérletet tette, hogy 
ezen természetellenes s ép azért igazságtalan állapotnak 
véget vessen. Lassankint be kezdték látni a munkások, 
hogy azon „szabadság és egyenlőség," melyért évtizedeken 
át annyi vért ontottak, minden egyéb, csak nem szabadság 
s egyenlőség. „Mi haszna van a világnak abból" — így 
kérdék — „hogy a harmadik rendé most a hatalom, ha ezen 
harmad,k rend a szegény vagyontalan munkást most na-
gyobb szolgaságban tartja, mint a minőnek az valaha alá 
volt vetve ? Azért vettük el az egyháztól az ő birtokát, a 
nemességtől előjogait, a papságtól a tizedet, azért semmi-
sítettünk meg annyi százéves jogot, hogy mindez csak a 
harmadik rend javára váljék, annak birtokát s vagyonát 
növelje s azon hatalomra segítse, melyet most a mi elnyo-
m ásunkra érvényesít ? 1" 

Míg a világ ekő Napoleonnak hirétől s hős tetteinek 
zajától visszhangzott, addig az ilyféle panaszok ritkábban 

8) Szentatyánknak a német püspökökhöz intézett le-
veléből. L. „Religio" 1870. II . f. é. 43. sz. 

hallatszottak s ha itt ott panaszló hang emelkedett is, az 
országban elhangzott a nélkül, hogy nagyobb figyelmet 
keltett volna ; mert minden szem, minden fül, a véres harcz-
mezökre volt fordítva, oda, hol a „gloire" oly dúsan tenyé-
szett. De midőn ezen lármás korszaknak letűntével a béke 
ideje beállott és az iparnak minden ágában azon lázas tevé-
kenység kezdődött, mely minden politikai rázkodtatásnak 
rendes következménye s melynek czélja a forradalom ütötte 
sebeket begyógyítani, a tett kár t jóvátenni s a hanyatlott 
nemzeti jólétet helyreállítani, akkor kezdtek az uralkodó 
nemzetgazdá^zati rendszernek hiányai, fiktiói s igazság-
talanságai is mutatkozni s azon mély örvény, mely a birto-
kos és birtoktalan osztályok közt tátongott, mind észreve-
hetőbbé lön s akkor oly hangok kezdtek ismét emelkedni, 
melyek azt állították, hogy a fenálló állapot tarthatatlan s 
hogy megváltoztatása feltétlenül szükséges. Azóta a társa-
dalmi viszonyoknak átalakítása s újjászervezése lőn a jelszó, 
míg azok, kik azt hangoztatták, okaikat vagy a keresztény 
eszméből merítették, mely a testvéri egyenlőséget s feleba-
ráti szeretetet tanitja vagy állításaikat bölcsészeti és törté-
nelmi lehozások által iparkodtak támogatni; mindketten 
pedig abban egyeztek meg, hogy a gyökeres átalakítás 
nemcsak szükséges, de könnyű is, mit mindenféle nemzet-
gazdászati számitások által bebizonyítani törekedtek. 

De a kik a gyógyításhoz fogtak, nem voltak egyszers-
mind eléggé ügyesek is ; a jó akarat meg volt ugyan, de az 
eszközök választásában hiányzott a kellő tapintat, sokak-
nál a becsületesség is. A legegyenesebb s legtermészetesebb 
eljárás leendett, először a munkás osztály nyomorú állapo-
tának okait fürkészni, melyeket okvetetlenül a liberális 
oekonomismusnak hiányaiban fedeztek volna fel, miből ismét 
az következik vala, hogy a liberális oekonomismusnak 
rendszerén kell a szükséges változtatásokat megtenni. Da 
nem így tettek a mi államgazdászaink, t. i. azok, kik a 
munkás osztály állapotát tették tanulmányaik tárgyául ; 
hanem vagy elvont elméleteket kovácsoltak és haszontalan 
experimentumokra fecsérelték erejüket — s így tettek a 
francziák — vagy egyenesen ki akarván zsákmányolni a 
szegény munkásoknak nyomorát, azok közt mesterséges 
mozgalmat idéztek elő, melynek hullámain úszva, hirre s 
mi több s előttük is fontosabb volt, pénzre tehettek szert, — 
így tőn a német munkásvezéreknek nagy része. 

A franczia rendszernek két egymástól eltérő irányzata 
volt : a s o c i a l i s t i c us, mely az átalános boldogság álla-
potát a tulajdonjognak megsértése nélkül egyedül az anyagi 
és erkölcsi erők egyesítése által — s a c o m m u n i s t i c u s , 
mely ugyanazt minden magántulajdonnak eltörlése s az 
azután bármiképen megszerzetteknek közös kezelése s fel-
osztása által akarta előidézni. 

A legelső socialisticus elmélet Saint-Simon gróftól 
származik (1760—1825). Ezen férfi, ki mint franczia pair 
és spanyol grand a társadalom legmagasabb osztályához 
tartozott, a sors által anyagi s szellemi javakkal bőségesen 
meg volt áldva, míg a forradalom őt koldussá s földönfutó-
vá nem tette. Hosszú viszontagságteljes élet után, megismer-
kedve saját tapasztalatai által a társadalomnak minden 
bajai- s fogyatkozásaival, tanítványainak körében megki-
sérlett öngyilkosság következtében mult ki. O volt az első, 

7 * 
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ki amaz ellentétet, mely a birtoktalan munkásosztály s a 
birtokos jómódú középosztály, az u. n. bourgeoisie, közt 
létezik, kellőleg kiemelte s az „uj kereszténységének főfel-
adatát abba helyezte, hogy ezen ellentétet az által egyen-
lítse ki, miszerint az átalános munkát „társadalmi joggá" 
tegye. — Halála után Rodriguez és Bazard nevű tanítvá-
nyai elméletét mindinkább szélesedő körökben terjesztették, 
míg a korlátolt eszű s mellette kicsapongó életű Enfantin-
nak fellépése az • egészet súlyosan comprommittálni kezdé. 

A legszorgalmasabban kidolgozott, minden egyes 
eshetőséget szem előtt tartó, socialisticus rendszer a Basan-
çonban született Fourniertől származik, ki egyéni munkát 
s az egyének s egyes családok összefüggésnélküli, egymás 
melletti létét az úgynovezctt phalanxok által akarta pótolni. 
Ezen phalanxok 1200 —1800 családból álló községek lean-
dettek, melyek egyetlenegy nagy házban „phalanstereban" 
laknának s kellő, körülbelül egy négyszögmértföldre ter-
jedő földbirtokkal bírnának. A házaknak építése s a föld-
birtoknak megszerzése, részvények út ján történnék. A 
munka osztálysorozatok szerint osztatnék el, melyekbe a 
tagok egyéni hajlamaik szerint osztatnának be. Egy áta-
lános választásokból keletkező „vének tanácsa" igazgatná 
az egész phalanxot. 

Több követőt talált a munkások közt a c o m m u n i s -
m u s . Ennek első csirája Baboeufnek ismeretestervében 
rejlett, mely szerint a szántóföldeknek u j felosztása által 
átalános birtokegyenlőséget kell behozni. Baboeufnek egyik 
társa, Buonarotti, „Baboeuf összeesküvésének története" 
cziinü munkát adott ki, melynek alapján aztán s az e könyv-
ben foglalt elveknek elfogadása mellett u j socialisticus egy-
letek keletkeztek, melyek különféle s váltakozó elnevezések 
alatt, mint : „a népbarátok," „az emberi jogok társulata," 
„az évszakok," „az egyenlő munkásoknak társulata" (ega-
litaires), beszédekben s újságokban a legdurvább commu-
nismust hirdették, mely a materialismust a természet leg-
főbb törvényének vallva, a tulajdonjognak, a családnak s a 
házasságnak, mint a társadalmi egyenlőség s testvériesség 
legnagyobb akadályainak, eltörlését, hozzá pedig még a 
városoknak lerontását, követelte s az emberi nem legnagyobb 
boldogságának a munka, a javak s az élvek közösségét hir-
dette. Ezen vad tan, melynek érvényesítésére a titkos társu-
latoknak tagjai a legvéresebb s legerőszakosabb eszközöket 
is helyeseknek, ajánlatosaknak mondták, végre is a mérsé-
keltebbeket elriasztotta és — főleg az 1849-iki forradalmi 
kísérlet óta, — szakadásokat idézett elő. Azonban a most 
keletkező u. n. reformpárt is a javak közösségét követelte, 
melyet a föld s az ipar termesztményeinek egyenlő elosztása 
által akar t előidézni. Nevezetes még Proudhonnak commu-
nistikus rendszere, mely a tulajdonjogot mint a gyengének 
az erős általi, de viszont a birtok közösséget mint az erős-
nek a gyenge általi kizsákmányolását, elvetvén, az öröklést 
akar ta eltörülni s csak egyéni, mindenki személyes tulaj-
donainak s képességének megfelelő, tulajdonjogot ismert el. 

Míg ekként Francziaországban egyes fellengző, a 
valót soha tekintetbe nem vevő, ideologusok fáradoztak a 
munkás osztály nyomorának enyhitése körül, természetesen 
hasztalanul, mert terveik egytől egyig merő ábrándok vol-

tak : addig Némethonban a pénzzacskóit féltő bourgeoisie 
maga fogott e munkához s pedig Schultze-Dolitsch által 
óliberalis, Lassalle által pedig radicalis szellemben. 

(Vége köv.) 

Roskoványi Ágoston nyitrai püspök ő mlgának nagyböjti 
pásztorlevele, melylyel a vatikáni egyetemes zsinatnak 

határozatait megyéjében kihirdeti. 

A u g u s t i n u s R o s k o v á n y i de Eadem, 
Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Nitriensis, 

Venerabiii et Honorabili Clero Dioecesis Nostrae salutem 
in Domino et Paternam ac Praesuleam Nostram Bene-

dictionem ! 

Appropinguant rursus sacri Quadragesimalis Jeiunii 
Feriae, quae prout anniversariam Christi morientis memó-
riám praecurrunt, ita et gravia SS. Concilii Trident ini 
Sess. XXV. verba in memóriám revocant, Pastores omnes 
ad seriam diligentiam adhibendam obtestantia, „ut íideles 
iis praecipue sint obsequentes, quae ad mortifies,ndam carnem 
conducunt, ut ciborum delectus et ieiunia." Atque utinam 
ea pietate ac promptitudine, quam S. Mater Ecclesia depos-
cit, salutarem sacri huius Jeiunii legem expieront omnes 
Ecclesiae fideles, contenderentque omni studio dignos se 
praestare piae Matris filios, cuius maternam benignitatem 
abundanter experiuntur ! Jeiuniis quemadmodum corpus 
humiliatur (Esth. 14.), ita virtus vigorque animi erigitur 
augeturque et ipsa corporis sanitas temperentia atque ab-
stinentia tutissimo conservatur: „qui enim abstinens est, 
adiieiet vitám, — in multis autem oscis erit infirmitas." 
(Eccl. 37.) Prodigia illa sanctitatis, quorum Sacrae Paginae 
et ecclesiastica monumenta meminerunt, parcitatis cibi et 
ieiuniorum adminiculo provenisse constat. E x adverso elec-
tus ille Dei populus satietate ad idololatriam perductus est. 
(Exod. 32.) Magna multorum millium stragos, quae in eodem 
electo populo facta fuisse refertur (Numer. 11.), illicito car-
nium esui attr ibuitur. Rerum quidem ad victum necessari-
arum Caritas actu perdurat ; verum sunt alia multo cariora, 
quae ad luxum pertinent et quorum usus valetudini noxius 
esse consvevit. Nec quis ex omni retro antiquitate exemplum 
proferet hominis, qui ad paupertatem ieiunii observantia 
redactus esset; contra autem „qui diligit epulas, in egestate 
erit et qui amat vinum et pinguia, non ditabitur." (Prov. 
21.) Tandem cum Dominus sit „dans vitam et sanitatem et 
benedictionem" (Eccl. 34.) : anne ruinam aut incommoda 
valetudinis, an detrimentum rei familiaris metuere quis 
poterit, qui Domini, Ecdesiam suam audiri praecipientis, 
reverentia amoreque ductus Sacri Quadragesimalis Jeiunii 
observantiam, saluberrimo er'gendarum ad coelestia desi-
deria mentium scopo ac consilio institutam, pie custodierit ? 
Nonne „bona est oratio cum ieiunio et eleemosyna ?" (To-
bias 12.) 

Cum interim eadem Ecclesia Mater, quae accuratam 
Sacri Quadragesimalis Jeiunii observantiam deposcit, erga 
filios, quibus seu paupertatis seu valetudinis ratio in pecu-



53 

liaribua adiunctis strictam ieiunii observantiam redderet 
prorsus difficilem, maternam exhibere soleat benignitatem, 
libenterque subveniat his, qui quod possunt, pro viribus 
praes tantes , in reliquo grat iam dispensat ions tamquam 
humanae suae infirmitatis praesidium expetunt : hinc prout 
prioribus annis, i ta nunc quoque Pastores animarum neces-
saria instruimus dispensandi facultate, observatis iis, quas 
iam onunciavimus, conditionibus. Videant ceterum Curat i , 
ne hac relaxandae legis potestate pastoralis indulgentiae 
excédant terminos, semper ante oculos habentes illud Conci-
lii Tr id . Sess. 25. cap. 18. de ref. : „Sicuti publice expedit legis 
vinculum quandoque relaxare, ut plenius evenientibus casi-
bu3 et necessitatibus pro commuai utilitate sat isf iat : sicfre-
quentius legem solvere, exemploque potius quam certo per-
sonarum rerumque delectu petentibus indulgere nihil aliud 
e s t , quam unicuique ad leges transgrediendas adi tum 
aperire." 

* 
* * 

Anno proxime elapso communicavimus Vobiscum do-
cumenta ad indictionem et inchoationem S. Concilii Oec. 
Vaticani spectantia; accipite nunc ulteriora eiusdem S. Sy-
nodi documenta, signanter duplicem dogmaticam Consti tu-
tionen! eiusdem Sacri Concilii, quippe de Fide Catholica iu 
Sessione I I I . et primam de Ecclesia Christi in Sessione I V . 
editam. Prior exponit catholicam de Deo rerum omnium 
Creatore, de Revelatione, de Fide, de Fide et ratione, doctri-
nam adversus multiplice3 Rationalismi seu Naturalismi, P a n -
theism!, Materialismi, Atheismi errore3 ; item adversus aber-
rationes nonnullorum Ecclesiae Catholicae filiorum, qui variis 
ac peregrinis doctrinis abducti, na turam et grat iam, scien-
tiam humanam et fidem divinam, perpcram commiscentes, 
genuinum sensum dogmatum depravare, integritatemque et 
sinceritatem Fidei in periculum adducare comperti sunt. 
Posterior contra nisus ac molimina portarum inferi ad ever-
tendam, si fieri posset, Ecclesiam fundamentum eius divini-
tus positum continuo impetentium, antiquam et constantem 
universalis Ecclesiae F idem de Apostoliéi Pr imátus in B. 
Pet ro institutione, de perpetuitate Pr imátus B. Petr i in Ro-
manis Pontificibus, de vi ac ratione Pr imátus Romani Pon-
tificis et de Romani Pontificis infallibili magisterio proponit. 
Has summi momenti veritates in pastorali nostra ad Vos 
litera diei 10 Febr . 1867 uberius indigitavimus ; de hisipsis 
veritatibus collecta omnium retro seculorum monumenta, 
nominatim et Ecclesiae Hungaricae, in exili opere nostro 
Vobis per eandem pastoralem literam nostram donato, exhi-
buimus. Duplici dogmaticae Constitutioni subiungimus mox 
duplicem SS. Patr is ac Domini nostri enunciationem de al-
tera Constitutione dogmatica factam. In prima ad ipsum 
S. Concilium directa deciarat : summa Romani Pontificis 
auctor i ta te , per Constitutionem dogmaticam secundam 
definitâ Episcoporum dignitatem ac iura non tantum non 
destrui, sed potius firmari; in altera ad Praesidem Conven-
tus Episcoporum Germaniae Fuldae habiti dimissa tum 
obligationes Pas torum Ecclesiae edocendi suos greges de 
veritatibus fidei in S. Oec. Concilio definitis explicat, tum 
argumenta adversariorum praerogativae Summi Pontificis 
perstringit . Cum autem, ut Vobis iam aliunde innotuit, non 

multo post éditas ac promulgatas praavias dogmaticas 
Constitutiones, praeparataque pro decisione Synodali etiam 
alia tum causam fidei, tum ecclesiasticam disciplinam a t t i -
nentia décréta, invasio sacrilaga Urbis aeternae et reliquarum 
temporalis Pontificiae ditionis regionum intervenerit, Sum-
mumque Pontificem et Pat res Concilii Vaticani in exercitio 
necessariae libertatis, securitatis, tranquill i tatis impodiverit , 
hocve ex obtutu Summus Pontifex eiusdem Concilii celebra-
tionem usque ad aliud opportunius tempus suspendendam cen-
suarit- communicamus Vobiscum ea etiam documenta, quae ad 
invasionem Urbis Romanae reliquarumve ditionis pontificiae 
regionum, item ad suspansionem S. Concilii pert inent : ut-
pote Breve Apostolicum ad Cardinales singulos 29 Sept. 
1870. directum et protestat ionem, reprobationemque sacri-
legae invasionis expr imens ; porro Li teras Apostolicas dd. 
20 Oct. 1870 super suspensione Concilii Vaticani éditas ; 
tandem Epistolam Encycl icam ad omnes orbis Episcopos 1. 
Nov. 1870 signatam, ope cuius SSmus Dnus Noster reassum-
tis omnibu3 suis Apostolieis Literis adversus acta Gubernii 
Subalpini pro evertendo civili principatu S. Sedis suscepta 
inde a 1. Nov. 1850 usque 14 Nov. 1867 evulgatis et com-
memorato eo, quod novissime etiam iniustas postulationes 
Subalpini Regis quoad cessionem temporalis pote.statis in 
suo ad literam Regis responso reiecerit, protestationes et 

reprobationes in prioribus Allocutionibus, Encyclicis, ac 
Brevibus literis declaratas solemniter rénovât et confirmât, 
atque deciarat : omnes ditionis temporalis pontificiae inva-
sores, occupatore3 etc. maiorem excommunicationem aliasvo 
censuras et poenas ecclesiasticas a. SS. Canonibus, Aposto-
licis Constitutionibus et Generalium Conciliorum praesertim 
Tridentini decretis inflictas incurrisse. 

* 
* * 

I . Constitutio dogmatica de Fide Catholica. 
I I . Constitutio dogmatica prima de Ecclesia Christ i . 
Verba Summi Pontificis post promulgatam hanc Con-

stitutionem. 
Breve Summi Pontificis ad Eppos Germaniae in Con-

ventu Fuldansi 1870. congregatos. 
I I I . Protestatio adversus invasionam Romanae Urbis 

et ditionÍ3 pontificiae. 
IV. Literae Apostolicae de suspensione Concilii Oec. 

Vaticani . 
V. Epistola Encyclica ad omnes Episcopos de invasiono 

Urbis Romanae et ditionis pontificae. 

* 
* * 

Praeal la tas dogmaticas Constitutiones S. Concilii Oac. 
Vaticani, quarum obligatio pro quovis Ecclesiae Filio iuxta 
novissimam quoque S. Sadis declarationem (dd. 11. Aug. 
1870 ad Nuntium Bruxellensem) mox a facta in Generali 
Synodo publicatione citra ullam alterius cuiuacunque pro-
mulgationis faciendae necessitatem, inchoat, intima cum 
veneratione et inconcussa adhaesioneac obedientiaexcipiendo, 
paremque obedientiam a Vobis fidelibusque curae vestrae 
creditis pro munere nostro deposcendo, imo abs ulla haesi-
tatione nobis firmiter pollicando, item quoad Apostolicas 
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SSmi D. N. Literas de suspensione Concilii édita«, atque 
constituta circa preces iubilares, (Vobis iam alia occasione 
per Nos annuntiata) porro quoque in suo vigore persistere 
declarando, Vos ad praevios ordiuee Nostros reflectimus. Ex 
incidenti autem funestissimae invasionis ditionum pontifi-
ciarum, quam eummopere dolemus ac lugemus, Vos omnes 
paterne provocamus, ut, firma persistente de instituendis 
pro Visibili Ecclesiae Capite precibus et colligendis piis pro 
Eodem ad rammara inopiam redacto symbolis dispositione 
nostra, supplices ad Coelum una nob.'scum et cum Fidelibus 
curae vestrae creditis tendatis m anus, ipsis SSmi D. N, ver-
bis orantes : ut Deus, cuius est haec potius quam Ecclesiae 
causa, adsit praesenti auxilio Ecclesiae suae, huiusque Ca-
piti, ac misericors et propitius effieiat, ut hostes Ecclesiae 
aeternam perniciem, quam sibi moliuntur, cogitantes, formi-
dandam eius iustitiam ante diem vindictae placare conton-
dant et mutatis consiliis S. Matris Ecclesiae gemitus, Sum-
mique Pontificis moerorern consolentur ! Grratia D. N. J. C. 
sit cum omnibus Vobis. Amen. Datum in Episcopali Castro 
Nostro Nitriae fest. Cathedrae S. Petri Romanae, in diem 
18. Januarii incidente, anno Dotniui millesimo octingentesi-
mo septuagesimo primo. 

Augustinus, m. p. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, január 16. A „ P o s t e r L l o y d " r e n d ő r i 

s z e r e p e é s k a t h o l i k u s a i . A „szabad egyház szabad 
állam" theoriája mellett oda jutottunk, hogy nemcsak ke-
resztény ámbár máshitfelekezeti atyánkfiai, de izr&ël fiai is 
szokott szerénységgel felügyeleti jogot vindicálnak maguk-
nak egyházunk irányában és e jogból kifolyólag nem mu-
lasztják el egyházunk iránti jóakaratukat (?) mindannyiszor 
nyilvánítani, valahányszor a katholikusok oly tettekre ve-
temednek, (?) melyek őket mint a haza polgárait törvény-
szerüleg megilletik ugyan, de elég vakmerőek ezeket a nél-
kül végrehajtani, hogy előbb israël fiaitól a piacetet kikérték 
és kinyerték volna. 

Igy a „P. Ll." január 16-iki számában sötét színekkel 
festi, mikép igyekszik az egyházi reactió a háború véres ár-
nyékában hálóját kivetni ; mindenfelé ki vannak e háló szá-
lai terjesztve, tökéletes rendszer, fegyelem uralkodik e czélra 
mindenütt és horrendum dictu, Magyarországban is szószék, 
iskola, sajtó, egyletek, igénybe vétetnek, hogy, — mint gú-
nyolva megjegyzi, — az ultramontánok „szent" czéljaikat 
elérjék ; különösen sérti pedig szemeit azon mozgalom, me-
lyet a katholikusok politikai kaszinók alapításában kifejteni 
kezdenek és siet is azokat donunciálni, mint központját az 
agitátióknak az iskola és állam szabadsága ellen és gyanú-
sítással terheli azon magas neveket, melyeknek tulajdonosai 
elég bátrak voltak Pesten a kath. kaszinó megalapításán 
megjelenni, kiknek a „P. Ll." nem méltó még saruszijait sem 
megoldani. 

Hogy a „P. Ll ."-nak szemet szúr a katholikusok 
mozgalma, hogy nem tetszik, ha a katholikusok az alkot-
mányos szabadság aegise alatt jogaik védelmére tömörül-

nek, azt az ő szempontjából nagyon természetesnek talál-
juk. Izreël fiai meg vannak áldva avval a belátással és bi-
zonyos előérzettel, hogy uralkodásuk, befolyásuk csak addig 
tart, míg a kath. hivek ébredezni nem kezdenek és azután 
a „gschäftnek" vége. Most a sajtó, a törvényhozó terem 
szószéke, a szabadkőmüvesi egyletek, a hitetleneknek bátran 
nevezhető közös iskolák, az ő „szent" (?) czéljaikat mozdít-
ják elő ; sokkal jobban megy minden, hogysem ök ezt előre 
reményiették volna. Koczkáztatni a teljes sikert nem lehet 
az által, hogy a katholikusok is észre térve, felhasználjanak 
minden törvényes módon megengedett eszközt jogaik, iga-
zaik védelmére és megmentésére. A „P. Ll." liberalismusa 
szerint ez visszaélés ; csak neki van joga és társainak agitálni 
a katholikusok elnyomása mellett ; e czélra szabad rágal-
makat költeni, rémeket a falra festeni, denunciálni, hogy 
igy „a szabad egyház szabad államban" minél tökéletesebben 
valósíttassék. Ha ez épen úgy nem sikerülne, mint előre ki 
van számítva, bizonyára nem lehet a „P. Ll."-nak bűnül 
felróni, mert lesz rá gondja, hogy mindannyiszor felkiáltson 
„noli circulos meos turbare," valahányszor csak észre veszi, 
hogy a katholikusok mozogni merészelnek az ő tudta és 
engedelme nélkül. 

Mi azonban legkevésbbé sem hagyjuk magunkat za-
vartatni a „Ll." tetszése és nemtetszése által ; mozogni, tenni 
fogunk minden téren, minden megengedett eszközzel. Nem 
ijedünk vissza semmi rendőri szemfülességtől, hogy jogain-
kat ismét érvényre emeljük a kath. hazában. Kegyeit nem 
fogjuk a „Ll."-nak vadászni, ha még röfösebb czikkeket 
fog is ellenünk irni. 

Igenis, nyíltan kimondjuk, hogy mozgalmunk rugója 
és végczélja nem más, mint megtörni, megsemmisíteni ama 
mind hazánkra, mind az egyházra egyiránt veszélyes, káros 
befolyást, melyet a „P. LI." et consortes jelenleg gyakorol-
nak minden kigondolható téren. Nem titkoljuk el czéljainkat, 
mint a szabadkőművesek, hanem nyiltan kilépünk mint be-
csületes emberekhez illik a világ elé ; felfedjük az álarezot, 
mely alatt a szabadkőművesség sötét tervei lappanganak 
é3 megmutatjuk a világnak, hogy üdvét csak nálunk talál-
hatja. Szószék, iskola, sajtó, egyletek, a forrás, honnan 
özönnel ömlik ellenünk a nemtelen támadás és gyanúsítás ; 
mi is mindezt, szeget szeggel, fel fogjuk használni, hogy fel-
nyissuk a kath. hivek szemeit, hogy meglássák, hova ve-
zetik őket a „P. Ll." liberális férfiai ; hogy a kivetett hálót 
felismerve széttéphessük, saját fegyvereivel fogjuk tönkre 
tenni ellenségeinket. 

Világos dolog, hogy mi e tekintetben nem hivatkozha-
tunk azon katholikusokra, kiknek józan eszére appellál a 
„P. L!." ő herczegségének köriratával szemben, melynek ő 
szentsége helyzetére vonatkozó hiteles adatait „Marchen"-
eknek és „Komisch"-nak nevezi. 

Fájdalom, vannak oly katholikusaink, ezt be kell val-
lanunk, kiket a „P. L' ." bátran nevezhet „unsere Katholi-
ken"-nek, kik csak annyiban katholikusok, a mennyiben 
a kath. templomban kereszteltettek, külömben pedig bátran 
egy sorba lehet őket állítani a „P. L' ." circumcisus munka-
társaival, kik szivesen alá fogják irni mindazt, mit a „P. 
Ll." a pápa, az egyház és annak institutiói ellen epébe már-
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tott tollal i r , csakhogy a világért reájuk ne tapadjon 
még árnyéka sem a közvélemény előtt az ultramontanis-
musnak. 

Ezeket nem szükség, sőt hasztalan, de nem is akarjuk, 
számitásba venni. Ezek józan eszével régéi rendelkezik 
már a „P. Ll." — Mi azon katholikusokra számítunk, k ik 
az izraël fiai által készített nyomorult közvéleménynél vulgo 
Lloydféle pium dosideriumoknál többre becsülik hitüket és 
nem ijednek vissza semmi aljas insinuatiótól ott, hol egyhá-
zuk érdekeinek, szent jogainak védelme a szabadkőműves 
megtámadások ellen gyermeki kötelmük teljesítését köve-
teli. Törvényes alapon állunk és működünk. Fejtsük ki 
erőnket minden telhető módon a kezdett irányban, hadd 
jajgasson, insinuáljon a „P. Ll.", ez is a „gschäft" egyik 
nemét képezi, melyet midőn nem irigylünk, nem is ijedünk 
meg tőle. 

Halmai. 

PEST, január 17. S z e r é n y é s z r e v é t e l H a l -
m a i ú r p e s t i l e v e l é r e . A „Religio" jan. 14-ki számá-
ban Halmai úr az „Egyházi reformegyletről" irt igen szép 
czikke végén örvendene, ha a protestantismus nem fejlődnék 
ki „a h i t e t l e n s é g t e l j e s m e z t e 1 en s é g e i g." Bár-
mily őszintén mondjak is áment czikke minden pontjára, 
ebben kénytelen vagyok ellenkező meggyőződésemet nyil-
vánítani. 

A természetes fejlődés elnyomása soha, de ezen esetben 
legkevésbbé, lehet kívánatos. A protestantismus kezdete nem 
volt egyéb, mint dióhéjba csempészett növénycsíra, mely 
természetes fejlődésében szétrúgta az egység dióhéját ; ennek 
egy része „a romanismusból megtartott régi foszlány" gya-
nánt a szétágazó gyökérszálak közt maradt ; — vessék el 
«zt is, mi marad a dióból ? A csíra tovább fejlődött, de nem 
lett belőle diófa, hanem tüskés növény. Jóhiszemű atyánk-
fiai azt várták, hogy majd a gyümölcse lesz dió. Hadd fej-
lődjék tehát" tovább, hadd virágozzék és meglátjuk a gyü-
mölcsét is! Reánk semmi sem lehet kívánatosabb, minthogy 
a protestánsok művelt része vesse le az álarczot, művelet-
len része pedig kiábránduljon. Hadd lássák ezek, hogy a 
protestantismus, mint. most reformálják, ne:n keresztény 
vallás; a mi raj ta keresztény, az csak „a romanismusból 
megtartott foszlány." Ezen foszlányok után vágytak a né-
pek ezrei, de nem tudták, hogy a protestánsok azokat nem 
jogosan nyerték, hanem csak „megtartották a romanismus-
ból." Ha ők most ezen foszlányokat is ellökik maguktól, 
azzal mi katholikusok csak nyerünk. 

Hadd fejlődjék tehát a protestantismus egész a mezte-
lenségig; ne higye H. úr, hogy soknak lesz kedve mez nél-
kül járni ; végre is oda jönnek ruháért, a honnét vallomásuk 
szerint a foszlányok eredtek. K. 

BECS. F e l i r a t a b i b o r n o k-é r s e k h e z. Tisztelt 
szerkesztő ú r ! Sietek önnel a következő több világi hivő 
által aláirt kérelmi feliratot közölni, melynek szövegét teg-
nap több itteni katholikus lap hozta s mely következőleg 
hangzik : 

Eminentiád ! Az alázatosan alulirottak, ha nem is meg-
bízásból, legalább szellemben a többi katholikusok nevében 
Eminentiádat arra bátorkodnak felkérni, méltóztassék , 
miután, mint halljuk, a Constitutio dogmatica Prima de 
Ecclesia Christi, mely a szent vatikáni zsinatnak negyedik 
ülésében kihirdettetett, a főt. papsággal már is latin nyelven 
közöltetett Eminentiád által, ugyanezt német fordításban 
ezen főmegyének világi hiveivel is megismertetni. Vagy ha 
Eminentiádnak saját bölcseségében s főpásztori gondosko-
dásában más út tetszenék helyesebbnek, melyen a szent 
egyetemes vatikáni zsinat által kihirdetett azon liittani 
igazság, miszerint a római pápa valahányszor hit- vagy 
erkölcstanbeli dolgokban ex cathedra tanít, csalatkozhatlan, 
a hivő néppel közöltethetnék, — az iránt kegyesen intéz-
kedni. Ezen terjedelmes érseki megyében ezrek meg száz-
ezrek azon veszélyben forognak, hogy vagy rosz újságok 
vagy a zsidók s hitetlenek befolyása által tévútra vezet-
tessenek s ekként örökre elveszszenek. Minthogy Eminen-
tiád mély sajnálatunkra jelenleg súlyos testi bajok nyomása 
alatt szenved, alig remélhetjük, miszerint személyesen fogná 
e nehéz munkát végezhetni. Ennél fogva legalázatosb kérel-
münk oda terjed, kegyeskedjék Eminentiád a hivő népnek 
ezen oktatását több különösen e czélra felhatalmazott egyén 
által végeztetni, mert millió azoknak száma, kik Eminen-
tiádra tekintenek óhajtva, hogy tudós főpásztoruk által 
a pápai csalatkozhatlanságról szóló istenileg kinyilatkoz-
tatott époly magasztos mint vigaszteljes tanra nézve okta-
tást nyerjenek. Mint hü, Istentől rábizott nyáját szerető 
pásztor, Eminentiád nem fog bárányaira neheztelni, ha azok 
főpásztorukhoz esdekelnek azon kegyelemért, hogy ál-
tala az istenileg kinyilatkoztatott igazságnak mennyei 
legelőjére vezettessenek. S mint jó atya nem vonand-
ja meg az életnek kenyerét azon gyermekeitől, kik azt 
kérik. Eminentiád főpásztori szeretetében hü megyei 
hiveinek ezen tiszteletteljes kérelmét mindenesetre ke-
gyes meghallgatásra fogja méltatni, minthogy ezeket most 
azon vágy lelkesíti egyedül, hogy miután tobb szomszéd s 
nem messzefekvő megyében az illető püspökök az emiitett 
zsinati határozatokat kihirdették s miután ezen főmegyében 
is már több pap élő szóval s Írásban is közölte ezen mennyei 
igazságot a néppel, hogy, mondjuk, ezen a vatikáni szent 
zsinaton megállapított igazságot most már saját s illetékes 
főpásztoruk szájából is hallják. Akkor azon bárgyú rágalom 
is el fog némulni, mintha Eminentiád a fenemlített zsinati 
határozatokkal, a pápa csalatkozhatlanságát illetőleg, nem 
értene egyet, mi nem egyéb oktalan mendemondánál, mely 
az illető constitutiónak latin nyelven való a a papsághoz 
intézett kihirdetése által amúgy is eléggé meg van czá-
folva s akkor szégyent fognának vallani azon ellenségos 
érzelműek is, kik mély sajnálatunkra a hivő néppel szem-
ben eddig követett hallgatag magatartásra oly nagy súlyt 
fektettek. 

Elmondott kérelmünkot legmélyebb tisztelettel ismé-
telvén s szent főpásztori áldását alázatosan kérvén, mara-
dunk legmélyebb hódolattal Eminentiádnak engedelmes s Lü 
megyés hivői. . . (Következnek az aláirások.) 

S. 
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YEGYESEK. 
/ 

— Roskoványi Ágoston nyitrai püspök ő mlga a vati-
káni egyetemes zsinat határozatait megyéjében, Magyaror-
szágban az első, k i h i r d e t t e . Deo gratias. 

— Zágrábból írják, hogy az érsekmogyei papság fel-
iratot intézett az érsekhez, melyben megyei zsinat tar tását 
kérvényezi, a p l a c e t u m e l l e n t i l t a k o z i k s a szent-
atyához hódoló feliratot intézni készül. 

— Miként annak idején közöltük, R e n f t 1 e bajor-
országi meringi plébános az augsburgi püspök által hivata-
lától s ab ordine fölfüggesztetett, mert hivei közt a szó-
székről a vatikáni egyetomes zsinat ellen izgatott. Püspöke 
ellen a kormányhoz folyamodott s ez pártfogásába vette, 
biztosítván neki a plébániai jövedelmeket. Legújabban azon-
ban saját hivei, először a fiókközségbeliek, támadtak fel 
ellene, miután megsokallták liberáüskodását s gyűléseket 
tar tot tak, a püspökhöz s kormányhoz feliratokat intéztek, 
miszerint nekik kiközösített plébános nem kell. — Ezen 
eset azonban még másképen is üdvös hatást keltett Bajor-
országban. Az augsburgmegyei papság kerületenkint felira-
tot intéz püspökéhez, melyben Renftlét kárhoztatja, a vati-
káni egyetemes zsinat iránti engedelmességét és püspökéhez 
való ragaszkodását nyiltan kijelenti. Kitűnt végre, hogy a 
liberális Renftle uram mind a papság, minden a hi vek közt 
csak igenigen kevésre támaszkodhatik. 

— Hilgers bonni egyetemi tanár, nem törődve az érsek 
tilalmával, előadásait egy ideig folytatta, legújabban azon-
ben kénytelen volt azokat megszüntetni, mert nem voltak 
hallgatói. H i l g e r s , R e u s c h és L a n g e n tanárokat az 
érsek az előadástól a jövő félévre is eltiltotta, az egyetem 
tanóraikat azonban a tanrendbe felvette s így előadásokat 
fognak tartani, ha lesz kinok. 

— A 1 a i b a c h i egyházmegyei lap a vatikáni zsinat 
határozatát a pápai csalatkozhatlanságról legújabban kö-
zölte. 

— A szentatya, Istennek hála, teljes egészségnek ör-
vend. Vízkereszt ünnepén, mely nap Rómában a gyermekek 
ünnepe, körülbelül s z á z g y e r m e k e t f o g a d o t t , kik 
a szülőik által e napon nekik adott ajándékokat a szentatya 
lábaihoz rakták. A szontatya még több napon át fogadta 
a gyermeksereget, vele társalgott s azt megáldotta. 

— E napokban nyújtott át Rómában Montéi úr a trieri 
püspök nevében 28,871 frankot a szentatyának p é t e r f i l -
l é r ü l . Még Ferdinand császár nejének gyűjtését is, mi 
270 ezer frankot tesz, vár ják e napokban. Mindezen ado-
mányok igen jókor jönek, mert a szentatya pénztárát az 
árvíz által károsultakon való segélynyújtás végkép kiüri-
tette. 

— Mikor a Tiber folyó Róma alsóbb részeit elöntötte, az 
első, ki a szentatya nevében pápai egyenruhában a szeren-
csétleneknek segítségére sietett, Ceccarelli volt. A franczia 
collegium növendékei talpakat ragasztottak össze s azzal 
fogdosták össze az embereket. Kimondhatlan sok szolgálatot 
tettek a károsultak körül az irgalmas szüzek is. Most igen 
nagy a nyomor s éhségtől tartanak, minthogy majdnem 
minden gabnakészlet elázott. 

— F r o s c h a m m e r , kinek több munkája az index-
ben van, nem rég az A. A. Z-tgban czikkezett a pápai 

csalatkozhatlanság ellen s a kormányokat repressáliákra 
hívta fel. Ugyanazon alkalommal a liberálisokról azt mondja, 
hogy fellépésük a zsinat ellen szánalomra méltó, mert min-
den ellenkezés mellett még mindig van náluk annyi katho-
licismus, mennyi a jelenkor politikai és vallási igényeivel 
összeférhetlen. — Valóban nem lehet két úrnak egyszerre 
szolgálni, Istennek s a világnak. 

— A d a l m á t i a i p ü s p ö k i k a r együttes felhívást 
intézett a kormányhoz, hogy a szentatya melletti interven-
tióra rávegye. Nem lesz ugyan belőle semmi, de a püspöki 
kar az egyház feje mellett felszólalva kötelességét teljesí-
tette. Egyébiránt hodie mihi, eras tibi. 

— A h o l l a n d i k a t h o 1 i k u s o k s158,583 aláírás-
sal ellátott feliratot terjesztettek a kormány elé a szentatya 
érdekében. 

— N e u b u r g b a n Bajorországban a katholikusok 
a szorongatott szentatya érdekében gyűlést tartottak s ün-
nepélyes körmenetet akar tak rendezni. A circumspectus 
városi tanács azonban a körmenetet nem engedte meg, hi-
vatkozva valami régi edictumra, mindaddig, míg a kormány 
engedélyét a katholikusok ki nem mutatják. A kormány 
jónak látta az engedélyt megtagadni s a körmenet elmaradt. 
— így bánik a katholikus Bajorországban a katholikus 
lakossággal azon katholikus kormány, moly theologicus kér-
déseket tesz a theologiai facultásnak s Döllinger által in-
spiráltatja magát. 

— A b o n n i e g y e t e m k a t h o l i k u s p o l -
g á r a i gyűlést aka r t ak tartani a szentatya érdekében; ezt 
azonban nekik először az egyetem, azután a kormány, meg-
tiltotta. 

— A p a d e r b o r n i e g y h á z m e g y e k a t h o l i -
k u s a i 20 ezer aláirással ellátott részvétiratot intéztek a 
szentatyához s ugyanannyi aláirással ellátott feliratot a po-
rosz királyhoz a szentatya védelme ügyében. Csak családfők 
s községi elöljárók szólíttattak fel, külömben még egyszer 
vagy kétszer annyi aláirót lehetett volna szerezni. A ft. 
p ü s p ö k pedig megyéje minden templomábnn gyűjtést 
rendeztetett, melynek eredménye 40 ezer frank sez ta szon t -
a tyának elküldötte. 

S z c r e t e t a d o n i á n y o k a s z o r o n g a t o t t s z e n t a t y a 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 801 frt. 41 kr. 100 frank. 10 cs. k. 
arany. 1 db kétfrtos. 1 porosz tallér, 17 db egyfrtos. 2 db félfrtos. 1 9 
db. régi húszas. 1 db ezüstpénz. 

Gyurikovics Mátyás nyitrai esperes plébános 10 frt. 
Döller József zsérei plébános 3 db régi húszas. 
Egy szegény káplány 3 forint. 
A pestterézvárosi szürkenénikék intézetének növen-

dékei 4 „ 
A Máriatársulat tagjai ugyanazoknál 7 frt. 40 kr . 
A szürkenénikék vezetése alatt álló iskolák 

I. osztálya 2 frt. 40 kr. 
II. osztálya 3 frt. 8 kr. 
III. osztálya 5 frt. 16 kr. 

Egy szegény asszony 40 krajezár. 
Beszédes Mária 40 „ 
Sauter Julianna 1 forint. 
Saimann Magdolna 1 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA KANDÓK. 
Nyomatott Pesten, 1870. K o c s i Sándor saját nymodájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM. Haeresis és schisma. — A munkások 
kérdése. — Egy titkos emlékirat. — Egyházi tudósítások. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

Haeresis és schisma. 
(Folytatás.) 

Haeresis és schisma ; ez tehát az irány, ez a 
szomorú törekvés. 

Boldog Isten ! Haeresis és schisma most, midó'n 
a caesarok hatalmát megtörve, az Istentől elfordult 
ész éles fegyvereit megtompítva, immár a 19-ik 
század második felében él s pedig sem megfogyva, 
sem megtörve, a római kath. anyaszentegyház !. . . 
Haeresis és schisma most, midőn csaknem kétezredév 
beszél amaz áldásokról, melyek Istentőli származá-
sának örök bizonyságául oly túlságos bőségben 
áradtak a római kath. egyház kebeléből az egész 
emberiségre ! 

S váljon micsoda indokoknál fogva kivántok 
Rómától elszakadni s egy uj vallást kezdeni ? 

Ulrich Antal braunschweigi herczeg 1710-ben 
Luther felekezetétől megválván s a r . kath. egyház 
kebelébe visszatérvén, két év múlva 50 indokot 
sorolt elő, melyek őt annyi vallás közt épen a kath. 
vallás elfogadására birták.1) 

Hány indokotok van nektek a r. k. vallástóli 
elszakadásra és melyek azok? 

Ti ugy vélekedtek, hogy részeteken az igazság 
s hahogy szakítotok a római pápával, ezt csakis az 
igazság érdekében teszitek. 

De hátha tévedtek ? . . . A hazugság atyja, ki az 
apostol szavai szerint magát a világosság angyalává 
s szolgáit az igazság szolgáivá változtatja át, Ariust 
is, Luthert is, ezen ürügy alatt birta rá Krisztus 
köntösének szétszaggatására. 

Ámde úgy az igazságnak, mint a tévelynek, 

megvannak a maga ismérvéi, melyek csakhamar 
kimutatják, hol van Krisztus és hol Belial. 

Az igazság egy. „Jézus Krisztus ugyanaz teg-
nap és ma és mindörökké."2) S váljon hol található 
fel e kerek világon ezen egy, magával mindig egyező, 
önmagának soha ellen nem mondó, változatlan igaz-
ság, ha nem egyesegyedül a római kath. egyházban ? 
Azon egyházban, mely magasan emelkedvén ki az 
ezredéves tévelyek mohosult sziklái közül, nyugod-
tan kérdezheti most is mindazoktól, kik ellene újra 
köveket emelnek: „Quis ex vobis arguet me de pec-
cato?" S elmondhatja a világ végeiglen isteni szer-
zőjével: „Én vagyok az igazság!" „A világra jöttem, 
hogy tanúságot tegyek az igazságról !"3) „Az egy-
háznak története tulajdonképen nem is egyéb, mint 
az igazság története," mond Pascal.4) 

Eilenben a tévely változó. Ma anabaptista, hol-
nap baptista, holnapután uj baptista, egy hét múlva 
szabad baptista, tíz nap múlva szigorú baptista, 
azután liberális baptista, egy hónap múlva hetednapi 
baptista, két hónap múlva skót baptista, három hónap 
múlva puritánus baptista, végre . . . semmi. Ilyenek 
a tévely metamorphosisai Amerikában úgy, mint az 
egész világon. A nagyhirű meauxi püspök „a válto-
zások története" czimtí jeles művében felfedezé a 
16-ik század hitujitóinak hibáit, tévedéseit, ellen-
mondásait „és a változások története a protestan-
tismus története," jegyzi meg helyesen Balmes5) s 
hozzáadjuk, ez története minden tévelynek. 

Mit mondjunk a külömbségről, mely az igazság 
és tévely közt feltűnik, ha ennek is, amannak is, 
gyümölcseit veszszük szemügyre ! Jó fa az igazság, 
melyről meg van irva : „Minden jó fa jó gyümölcsöt 
terem."6) A tévely ellenben rosz fa, mely rosz gyü-
mölcsöt terem. „Nem teremhet a jó fa rosz gyümöl-

') A pesti n. p. munkálatai 11. f. 137 s k. 1. 

2) Zsid. 13, 8. 
») Sz. János 18, 37. 
*) Pensées, I I . r. XVII . X L I . 
5) A protestantismus és katholicismus vonatkozással 

az európai polgárisodásra. Ford. a pesti növ p. I. k. 3, 1. 
6) Sz. Máté, 7, 17. 

3 



58 

csöt, sem a rosz fa jó gyümölcsöt nem teremhet."7) 
A tévely „háborgós cselekvésével és erőszakos eszkö-
zeivel hasonló vészthirdető meteorhoz, mely villám 
és dörgés közt jelenik meg s egyszerre ismét eltűnik, 
hogy sötétséget, rombolást és halált hagyjon maga 
után; az igazság ellenben nap, mely nyugod-
tan ömleszti éltető és viditó világát, kellemes meleg-
gel termékenyíti a természetet és mindenütt életet, 
kedvet, szépséget terjeszt."8) 

Tegyünk az abstract fogalmak helyébe ooncre-
teket s az igazság és tévely helyett előttünk áll a 
katholicismus a maga áldásos fenségében s a hae-
resis és schisma a maga átkos meddőségében. 

Vagy hát melyek azon édes gyümölcsök me-
lyek a protestantismus vagy a Photiusféle szaka-
dárság édenkertjében megtermettek az emberiség 
számára ? 

Álljon elő az a dicsekedni szerető protestantis-
mus és vele minden haeresis és schisma, szóval min-
den vallásfelekezet, mely nem Rómában leli gyú-
pontját s mutassa elő müveit, melyeket mint ilyen 
függetlenül a katholicismustól, sőt ennek ellenére, 
létrehozott s váljon mik lesznek e müvek? 

A tévely nem épít, csak rontja azt, mit az igaz-
ság megteremt. Ha, daczára a tévelynek, a tévelygők 
táborában is találtatik valami jó, az nem a tévely szü-
löttje. . . Az anya, ki saját meghalt gyermekét álno-
kul egy más anyának élő gyermekével felcseréli, ez 
által még nem lesz az élő gyermek anyjává, sem az 
élő gyermeket két anya közt megosztani nem lehet; 
kizárólag egyé az s a két vetélkedő anya közül 
csak egyik a valódi anya. — „Váljon szednek-e a 
tövisekről szőlőt vagy a bojtorjányról fügéket ?"9) 
A tévely mint ilyen távozás a központtól s épen 
azért egész valóján felismerhető a bomlás, de egy-
szersmind észlelhető benne a jónak és rosznak némi 
chaoticus vegyülete, amennyiben t. i. maga a tévely 
is nem egyéb, mint az igazság korcsszülöttje, mely 
anyjának megtagadása és hutelen elhagyása után 
is még mindig homlokán viseli némi halovány nyo-
mait a nemes vérnek, melyből elfajzás útján szárma-
zott. E szerint, a lényével összeforrt következetlensé-
get nem is említve, — épen nem csuda, ha a tévely 
is bir felmutatni némi jókat ; erre kényszerítve is 
van, mert külömben saját létét veszélyeztetné. Az 
ember természeténél fogva utálattal fordul el a ha-
zugságtól s az igazságot keresi s ha ettől elpártolva 

7) Sz. Máté 7, 18. 
8) Balmes id. h. 99—100 1. 
") Máté 7, 16. 

a tévelyhez szegődik, ezt csakis a szín által meg-
csalatva teszi. — „Akigyócsaltmeg,"mondáEva.10) 
Mert t. i. látá az asszony, „hogy a fa evésre jó, szem-
re szép és tekintetre gyönyörű" s mert azzal hite-
gette a gonosz, hogy „lesznek, mint istenek." 

Igy csalt és csal a tévely is ; minden haeresis és 
schisma az igazság sziue alatt lopódzik a szivekbe. 

De a tévelynek, mint ilyennek, művei csakis 
roszak, átkosak, utolsó részletig üdvrontók lehetnek. 

Bizonyság erre a történelem, mdy kifejtvén a 
haeresisek alapelveit s ezeknek következményeit, 
szemünk elé állítja azon iszonyú pusztításokat, me-
lyeket. azok véghezvittek úgy az egyénben, mint a 
társadalom minden rétegében, lerontván,a mennyire 
hatalmukban állott, mindent, a mit a katholicismus 
felépített; vagy ha mégis, elveik ellenére épitettek, 
csupán rivalitásból folytatván épitését annak, minek 
alapját a katholicismus rakta le s mit ez, ha a hae-
resis közbe nem lép, sokkal hamarább és dicsőbb 
alakban épitendett fel. 

Nem lehet czélunk e szűk téren Balmesnak 
ékesszóló nyelvén egyenkint kifejteni mindazon jó-
kat, melyeket a katholicismus az egyénre, család- és 
államra nézve kezdettől fogva eredményezett és szü-
net nélkül eredményez, sem azon roszakat, melyeket 
különösen a protestantismus, ezen mindé í haeresisek 
és schismák recapitulatiója, — szült és folytono-
san szül. 

Elég lesz az eretnek és szakadár nézetek ama 
pártolóinak kedveért, kiket mi szemünk előtt tartunk, 
csupán egyes fájdalmas feljajdulásaikat idéznünk 
azon nemesebb lelkeknek, kik közelebbről ismervén 
a haeresis és schisma gyászos következményeit, Je-
remiásként siránkoztak a tévely által boldogtalanná 
lett hazájuk vagy más embertársaik romlása s köz-
vetve a katholikus hitegység megszaggatása felett. 

Ango'honnal kezdem, mely oly büszkén szokta 
emlegetni, hogy Róma, „a kereszténység eme közös 
anyja és szellemi vezére," nélkül is, — mint azt a 
gyászos emlékű VIII. Henrik nevezte, — boldog tud 
lenni. 

C o b b e t Vilmos angolprotestans „Aprotestáns 
reformatio históriája" czimű könyvében a 16-ik le-
velet igy kezdi: „Barátim! Ezen levél be fogja mun-
kámat fejezni, melynek czélja azon állitás bebizo-
nyításában állott, hogy a reformátióaak nevezett 
történet megszegényitette és lealacsonyította az angol 
és ír nép tömegét. A 4-ik czikkben azt mondám, 

,0) Móz. I. k. 3, 13. 



hogy egy egyenes és pártatlan vizsgálat arra fog 
tanitani, hogy ezen szó, „reformatio," ez esetben 
helytelenül volt alkalmazva, hogy az egy roszabbra 
való változás volt, hogy az úgynevezett reformatio 
nálunk a „bujaságtól született, a képmutatás és hit-
szegés által tápláltatott, a rablás, a pusztitás és az 
angol és ir ártatlan vér patakjai által ápolgattatott 
és hogy a mi annak távolabb való következéseit illeti, 
azokat most amaz Ínségben s koldusságban, ama me-
zítelenségben s éhségben, amaz örökös ellenkezések-
ben s fenekedésekben, találjuk, melyek szemeink 
előtt vannak, melyek füleinkben minduntalan hang-
zanak s melyeket a reformatio nekünk cserébe adott 
azon kedv szerint való élés, boldogság, egyetértés 
és keresztény szeretet helyett, melyben katholikus 
őseink oly sok századokon át oly bőségesen része-
sültek." Mindezek az előbbi 15 levélben világosan be 
vannak bizonyítva stb."11) 

Itt csak egy észrevételt teszek, azt t. i., hogy 
Cobbet a 19-ik század elején irá e leveleket. 

Mivé lett maga az angol cultus a schisma és 
haeresis levegőjében, mondja el Newman tudor. 
„Ein mit Füssen getretenes und in kleine Fetzen 
zerrissenes Ritual, verstümmelte, zusammengeflickte, 
abgerissene Gebete, nach Laune bunt durcheinander 
gewürfelt, so dass sie gänzlich bedeutungslos und 
ihrer ursprünglichen Bestimmung entfremdet werden 
dergestalt, dass Gebete voll poetischer Shönheit nicht 
einmal mehr brauchbare Prosa sind ; Antifonen, 
Hymnen, Segensformeln, Grebete, mass nweise weg-
geworfen, Lektionen der heil. Schrift in Kapitel um-
gewandelt, allenthalben etwas eigentümlich Mattes, 
Schwerfälliges, Träges, während die katholischen 
Bräuche an derselben Stätte, so zu sagen,den Schwung, 
die Lebhaftigkeit, das Feuer des Geistes gehabt. 
Der heilige Altarschmuck abgeschafft, die Kerzen 
ausgelöscht, die Edelsteine diebischer Weise bei Seite 
gebracht, die zahlreiche Schaar der Ministranten 
und die lange Reihe der Processionen abgeschafft. 
Jeder fühlt sich von einer eigenthümlichen Furcht 
durchschauert, Alles deutet auf einen beginnenden 
Socinianismus hin und mittlerweile wird das Auge, 
das Ohr und selbst der Geruchsinn des Betenden 
belästigt; ein Staub- und Modergeruch statt des 
einstigen Weihrauchs; ein wirres Toben protestan-
tischer Minister, die katholische Gebete hersagen 
und von Chorknaben, welche katholische Gesänge 

n ) Magyar nyelvre fordítva megjelent Nagy-Vára-
don 1834. 

ableiern; das königliche Wappen anstatt des Kruci-
fixes, grosse ungestalte Altane oder-hölzerne Pulte 
für die Prediger, welche der Versammlung jämmer-
lich zur Last fallen, anstatt des Altares der göttlichen 
Mysterien ; lange, mit Gittern umschlossene, men-
schenleere Schiffe, welche wie die Gräber der dahin-
geschwundenen Vergangenheit aussehen ; und was 
die Orthodoxie betrifft, eine kalte, schroffe, trostlose 
Dogmatik, welche zu nichts führt, die der inneren 
Begründung entbehrt und dennoch unduldsam ist 
gegen jede anelere Lehre, welche um ein Dogma mehr 
oder um ein Dogma veniger enthält."12) 

Valóban nagyon is igaz Pascal megjegyzése, 
„hogy csak az igazságban van valami vigasztaló."13) 

Az emberben ész és képzelődés együttesen léte-
zik. „A reformatio elnyomván az utóbbit, félig meg-
öli az embert s azt követeli, hogy észszel és érveléssel 
működjenek a tömegek, melyekre nézve a szertartá-
sok szükségesek. Ama szép római liturgiát, melyben 
a majd örvendetes és diadalmas, majd érzékeny és 
mélabús, de mindig komoly és lélekemelő énekek, 
úgyszintén a régiségüknél és mély jelentésüknél 
fogva tiszteletreméltó szertartások az Ur teste és vére 
valóságos jelenlétének hitágazatán ny ugosznak és egy 
gazdag s magasztos művészetben nyilatkoznak, ama 
szép liturgiát mondom, egy szépség, élet és szeretet 
nélküli isteni tisztelettel váltá fel. A külső isteni 
tisztelet ezen fénye u j dicskoszorát fűzött Olaszország 
halántéka köré, míg ellenben épen nem Lutheren 
mult, hogy a barbárság vissza nem tért, lerombolván 
a mult nagyszerű műveit és emlékeit."14) 

Hogy kevés szóval sokat mondjunk, idézzük 
R e n d u annecyi püspök szavait, k i i g y s z ó l : „Va-
lóban bámulatos tünemény; Angolhon a protestan-
tismusnak köszöni mindazt, a mi gyalázatjára válik 
s ellenben a katholicismusnak mindazt, a mi nagy-
ságát és dicsőségét képezi."15) Fábián János. 

(Folyt, köv.) 

A m u n k á s o k k é r d é s e . 
(Vége.) 

Schultze az önsegélynek apostola, moly kétféle , egyéni 
és társadalmi. Az elsőben azt kívánja, hogy a munkás uta-
sítson vissza minden bárminemű segélyben rejlő kegyado-

,2) Margotti, „Róma és London" 126. 1. — Én Phila-
lethes Antal „Licht und Finsterniss" czimü müvecskéjéből 
(Bécs. 1866.) vettem át, az erőteljes kifejezések miatt szán-
dékosan hagyván meg a német szöveget. 

13) Id. h. I I . r. XVIII , II. 
" ) Cantu, Világtört. XII . k. 570. 1. 
«) „Ou en est la revolution?" Genf, 1837. 43 1. 
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mányt : „A kegyadomány, az alamizsna, nemcsak Iea'acso-
nyító arra nézve, ki azt kapja, hanem bénítólag is hat rá, 
amennyiben tevékenységét ellankasztja s tétlenségét nö-
veszti. A munkásnak főkötelessége büszkén s öntudato-
san minden erejét megfeszíteni, hogy másoknak segélyét 
nélkülözhesse ; ezt pedig csak akkor teheti, ha a műveltség 
lehető legmagasabb fokára törekszik, mire viszont az u. n. 
munkásképzö egyletek szolgálnak, melyeknek hivatása a 
munkásnak szellemi tökéjét növelni." 

Soha szemtelenebb álarczba nem bujt a liberális csa-
lás, mint eme rendszerben, melynek szerzője nem hiába 
zsidó. „A munkás utasítson viasza minden segélyt;" — csak-
hogy a pénzzacskóknak s o h a se kelljen kinyilniok a 
nyomorban sinlődő polgártársaknak segélyezésére s ha 
éhezik a munkás, mert minden erőfeszítés mellett sem 
tud annyit szerezni, mint a mennyi egy család fent^rtására 
szükséges, akkor a „munkásképző egyletek" porát hintik 
szemébe, melyeknek rendeltetése nem más, mint a sze-
gény népet a páholy szolgálatára kellőleg kiképezni, hogy 
a nem sokára tervbe vett átalános fel forgatásnál ágyutölte-
lékül szolgáljon. — S honnan vegye ama munkás, ki 
nem tud annyit szerezni, mint a mennyi a legegysze-
rűbb életre szükséges, még azt az időt is, hogy az egy-
letekben „a műveltség legmagasabb fokára" iparkodjék 
feljutni ? Igy az egész Schultzeféle rendszer nem egyéb 
gyalázatos játéknál, melyet a liberális oekonomismus a sze-
gény néppel játszik, midőn a nyomorkodót holmi phrazi-
sokkal hitegeti a az urakra , a gazdag papokra stb. uszítja, 
allattomban pedig az u. n. szabad verseny, a munkaosztás 
s egyéb alávaló fogások által folytonosan növekedő mér-
vekben tönkre teszi. 

Nem többet ér ugyané zsidónak t á r s a d a l m i se-
gélyrendszere, melyhez az előleg, — nyersanyag — s fogyasz-
tási egyletek tartoznak ; az elsőknek rendeltetése a kis ipa-
rosnak olcsó előlegoket, a másiknak olcsó nyers anyagot, 
a harmadiknak olcsón szerezni be az élelmi szereket. De 
ezen egyletek csak úgy létesülhetnek, ha tagjaik bizonyos 
befizetéseket tesznek ; de honnan vegye a szegény alig ten-
gődő kis iparos a pénzt ily hármas befizetésekre, hozzá 
járulván, hogy a tagok a tett befizetéseknek nagyságához 
képest élvezik az egyleti segélyt, miből következik, hogy 
az egyes, minél szegényebb s minél kevesbbet tehet ennél 
fogva be : annál kevesebb segélyt is nyer, mi egymagában 
már elég az egész Schultzeféle rendszernek szédelgős voltát 
feltüntetni ; mert ha az élelembeszerzési egyletek i t t-ott 
némi szolgálatot tettek is, az a dolog természetében fekszik 
s koránsem a liberális oekonomismusnak érdeme, mely 
ellenkezőleg ezen egyleteknek hasznát bureaukrat ikus keze-
lése által még csökkenti. Végül pedig világos, hogy minden-
féle egyleti rendszer által a liberális oekonomismus maga 
magát tagadja meg; mert ha Schultze szerint a munkásnak 
büszke öntudatával ellenkezik másoktól alamizsnát fogadni 
el, kérdjük, az egyleti segély nem alamizsna-e, melyet az 
egyén társaitól nyer ? s nem igaz-e, hogy a zsidónak egész 
rendszerre arra megyen ki : „ti nyomorultak, kik amugyis 
mindnyájan keresztények vagytok, mert a magamféle em-
ber sokkal leleményesebb, minthogy nehéz kézimunka által 
szerezné élelmét, — veszekedjetek egymás közt a hogy tud-

tok ; ha éhesek vagytok, menjetek a munkásképző egyle-
tekbe s szidjátok ottan az Istent, a vallást, az uralkodókat , 
csak bennünket gazdagokat ne bántsatok, mert szent a 
tulajdon, t. i. a miénk; — ezenkivül van teljes szabadság-
tok nem dolgozni s mi ebből foly, — éhen halni vagy 
ha ez nem tetszik nektek, oly bérért dolgozni, a minőt mi 
szabunk, mert ez a „szabad" verseny a tőke és a munka 
közt, mely a felvilágosodott liberális haladásnak egyik leg-
első követelménye. 

A másik rendszer Lassalletól származik, ki a m u n -
kásokon á l l a m i s e g é l y út ján akar segíteni s pedig az 
u. n. termesztő társulatok által, melyek állami pénzsegély 
mellett létesítendők. Szerinte minden nagyobb vállalatnál 
háromféle nyereség külömböztethető meg. Az első, mely-
ből a munkás napi bére, a második, melyből a válla-
latba fektetett tőkének egyszerű kamat ja s a harma-
dik, melyből az u. n. osztalék, dividenda, kerül ki, ez utóbbi 
lévén a tulajdonképeni nyereség, mely jelenleg egyedül a 
vállalkozó tőkepénzesé vagy gyárosé. Ha ki lehetne eszkö-
zölni azt, hogy ezen nyereségben a munkás is osztozkodjék, 
akkor ez utóbbin segítve volna. Da hogy osztozkodhassék, 
kell, hogy a vállalatnak részvényese legyen; ez pedig csak 
akkor lehet , ha bizonyos összeg pénzzel birna, melyet 
egy bizonyos vállalatba bele fektethetne ; ezzel a pénzzel 
pedig most nem bír, tehát — folytatja okoskodását Las-
salle — adja meg neki az állam. De az állam manap csak 
az úgy a hogy megválasztott parlamentaris képviselőkből 
áll, ezek pedig mindnyájan vagy maguk a mindent bíró 
bourgeoisienak tagjai vagy annak zsebeiben lévén, alig 
remélhető, hogy a jelzett irányban valamit a munkások 
érdekében tennének. Tehát — átalános közvetlen válasz-
tások 1 

Ezen Lassalleféle elmélet a communismusnak csiráit 
rejti magában; de épen azért igaz, hogy ez a liberális oeko-
nomismusnak s lelkiismeretlen vérszopó rendszerének ter-
mészetes következménye; miért is épen ott találja leg-
több követőit, hol ezen rendszernek súlyos nyomása leg-
inkább érezhető. — Gyakorlat i alkalmazásának a jog s 
igazság kérdésén kivül mindenesetre az állja leginkább 
út já t , hogy a mai államok épen a liberális oekonomismus-
nak rendszere által oly annyira vannak tönkre téve, 
hogy nem is képesek a munkásokat a Lassalle által kö-
vetelt segélyben részosíteni, egészon eltekintve attól, hogy 
ha ezen segély a népnek adójából nyújtatnék, ismét csak a 
munkás volna az, mely az ekként tetemesen felemelendő 
adóknak súlyát leginkább érezné. 

Látni ebből, hogy a bajnak főoka magának a liberális 
oekonomismusnak ferde, lelkiismeretlen, egyedül a munkás 
osztály kiszivattyuzására irányuló rendszerében rejlik. E 
rendszernek előbb buknia kell s csak akkor lehetend ezen 
osztályon segíteni, de akkor is csak úgy, ha mindkét rész a 
kereszténységnek elveihez, a kölcsönös szeretet és méltá-
nyosság elvéhez térend vissza. Félő azonban, hogy a fék-
vesztett ár rendes úton nem lesz többé visszavezethető termé-
szetes medrébe s liogy a pártoknak kijózanodása csak 
néhány igen erőszakos, aligha nem véres, katastrophának 
leend gyümölcse ! 
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Egy titkos emlékirat. 
(Vége.) 

Természetes, hogy azon parlamentáris eszmecserék 
közt, melyekre a szeptemberi conventiónak megkötése al-
kalmat adott, a római kérdés s annak megoldása époly 
mérvekben vonatott tárgyalás alá, mint maga a conventio. 
Az olasz kormány 1864-iki október 24-én más okmányok-
kal együtt Nigra lovagnak ide vonatkozó szept. 16 árólkelt 
jelentését is letette a ház asztalára ; a császári külügymi-
niszter pedig, ki annak szabatos voltát egyébiránt tökélete-
sen elismerte, mégis szükségesnek tartotta, hogy az olasz tör-
vényhozó testületben kifejtett eszmecserékkel szemben né-
mely pontjaiban tökéletesíttessék, illetőleg kiegészíttessék. 
Nigra ezt egy uj , 1864 szept. 30-áról kelt, sürgönyében tette, 
melyben kifejtette, hogy Olaszország, midőn a nemzeti 
törekvéseknek jogos voltát védelmezte, épen nem szolgál-
tatott okot azon feltevésre, mintha „földalatti u taka t" ke-
resne ; hogy Olaszország a dolgoknak rendes s természetes 
menetére számít ; hogy azon esetre, ha a pápai kormány 
nem volna képes maga magát fentartani, az egyezkedő felek 
számára a cselekvési szabadság tökéletesen fen van tartva, 
míg másrészt a felhatalmazottak hivatalos jelentéseikben 
szószerint természetesen nem hoztak fel oly eseményeket is, 
melyek a pápai kormánynak hibái vagy tehetetlensége által 
netán elő fognának idéztetni ; hogy a nemzeti törekvéseknek 
czélja Olaszország érdekeinek a pápasággal az egyház s 
az állam felszabadítása általi kiegyeztetése s hogy végre 
ezen felvilágítások mellett is fentebb említett jelentéséhez 
egész terjedelmében ragaszkodik. Ezen kétrendbeli jelentés, 
azon lovagias kölcsönös magyarázatok alkalmával, melyek 
1864-iki nov. 2-án a császár jelenlétében Nigra s Drouyn 
de Lhuys közt történtek, mint a conventionak tökéletesen 
megfelelő ismertetett el. 

Tonellinak és Vegezzinek Olaszország részéről a vég-
ből történt küldetése Rómába, hogy az üresedésben lévő 
püspöki székekre nézve egyezkedés hozassék lé t re , vala-
mint azon eszmecsere is, melyet Fleury tábornok hozott 
folyamatba s mely későbben azért folytattatott, hogy a két 
állam közt bizonyos pénzügyi könnyítésekre egyengettes-
sék az út, csak azt bizonyítják, hogy az olasz kormány 
mindig elég jó akarattal birt arra, hogy azon feltételek, 
melyek alatt a fenforgó kérdésnek megoldása, természetesen 
az idegen beavatkozások kizárása mellett, végbemehetend, 
lehetőleg megjavuljanak. Azon sürgönyök, melyeket a ki-
rályi kormány deczember 20-án Nigra lovaghoz intézett, 
valamint az azokat megelőzött, februárhó 5-éről keltezett 
jegyzék, melybon a kormány Spanyolországnak követelését, 
melylyel a pápa világi hatalma érdekében szót emelni akar t , 
visszautasítá, eléggé bizonyítják, miszerint mindig azon 
voltunk, hogy a kérdést tiszta valójában fentartsuk. 

Az 1867-iki oktoberhónapban végbement forradalmi 
berontás a római kérdésnek rendes fejlődését elég szeren-
csétlenül félbe szakítá. Francziaország azon perczben, mely-
ben arra határozta el magát, hogy ismét fellépjen, egy 
1867-iki októberhó 25 érői kelt köriratban kijelenté, hogy a 

szeptemberi conventionak nem szabad ketté szakí t ta tnia 
s midőn egyúttal a többi hatalmak figyelmét az Olaszor-
szág s a szentszék közti kölcsönös viszonyra is felhivá, a 
római kérdésnek megoldását egyenesen Európára ruházta á t . 

Megjegyzésre méltó, hogy ezzel a franczia politika u j 
phazisba lépett. Lá t tuk , miként ajánlotta ezen politika 
1861-ben a közvetlen kiegyezkedést Olaszország és a pápa 
közt, míg 1862-iki április és május hónapban maga fogott 
a megoldás létesítéséhez. Későbben minden felelősség alól 
kivonta magát, midőn a conventio által a benemavatkozást 
biztosította s most, Mentana után, ujolag a közvetlen s vég-
érvényes megoldásnak szükségességét elismerte s ennek 
szentesítésére Európát hivta fel. 

A dolgok ezen állása mellet Olaszország nem tar to t ta 
valószínűnek, hogy Európának közbenjárása a megoldást 
mogkönnyíthetné; mindamellett egy átalános vagy bizonyos 
tekintetben körülvonalozott ügyrendü congressusnak egy-
beülését nem ellenezte. Az erre meghívott hatalmak pedig 
kijelentették, hogy a congressus csak oly megoldást szen-
tesíthetne, mely tényleg már Olaszország és a szentszék 
közt létre jött . A benemavatkozásnak elve ezáltal az euró-
pai hatalmak által tényleg s önkényt elismertetett; tüzete-
sen ez értelemben az osztrák és a porosz kormány nyilat-
koztak. Ehhez járulnak Rouher úrnak a parlamenti szó-
székről tett nyilatkozatai , melyek a hatalmak felfogása 
szerint azon congressust, melyet Francziaország imént maga 
indítványozott, lehetetleníték. 

Ekként az olasz kormány azon meggyőződésre ju tván , 
hogy a végleges megoldás a congressus ú t ján lehetetlen, 
nem tehetett az első pillanatban mást, mint hogy Francz ia-
ország közvetítése s a nemzeti programmnak épen való 
fentartása mellett az iránt indítson alkudozásokat, hogy a 
két terület közti viszonyok lehetőség szerint tűrhetőkké 
tétessenek, miáltal egyszersmind a franczia seregnek visz-
szavonását is vélte eszközölhetni. Ennélfogva 1868-iki 
január másodikán a végleges megoldásnak fentartása mellett 
egy modus vivendinek alaprajzát terjesztette elő, melyet a 
római udvar, mint a többit, elvetett. 

Azon kísérlet, melyet Francziaország tett aziránt, 
hogy a római kérdés congressus útján döntessék el, a lka l -
mat szolgáltatott azon igazságnak felderítésére s megál-
lapítására, miszerint a többi hatalmaknak a római kérdésre 
vonatkozó nézetei Olaszország iránt mind jobban méltá-
nyosakká váltak. Az olasz diplomatia constatálhatta, hogy 
míg Ausztria, Spanyolország és Portugallia, a római kér-
désnek szabadelvű értelemben s a pápa függetlenségének 
biztosítása mellett létre jövő s Olaszország érdekeinek meg-
felelő megoldását kívánatosnak mondták : addig a német 
hatalmak, Oroszország, Belgium s Németalföld, Rómára 
vonatkozó politikai kérdések iránt épen nem érdeklődtek, 
míg Svajcz, midőn Francziaországnak Róma kiürítésére 
vonatkozó nyilatkozatait tudomásul vette, csak oly megol-
dást szándékozott szentesíteni, mely a népsouverainitás 
elvének, saját fenállása alapelvének, megfelelő lenne. 

Foglaljuk már most egybe a végleges megoldás azon 
alapvonásait, melyek az alkudozások egyes mozzanatai-
ban, fentartva mindig az időszerűség s a politikai ildom 
kérdését, elvben elfogadhatóknak ismertettek el. 



Ezek a következők : 
A souverain pápa 'a souverainitás méltóságát, s é r t e t -

lenségét s minden egyéb előjogait, ezenkívül pedig a ki-
rálylyal s a többi fejedelmekkel szemben mindazon kiváltsá-
gokat megtartja, melyek a régi szokásokon alapulnak. 

A Leóféle város a pápa teljes joghatósága és souve-
rainitása alatt marad. 

Az olasz kormány saját területén biztosítja : a) A 
souverain pápának a külföldi államokkal, papsággal s né-
pekkel való szabad közlekedését. 

b) Az idegen hatalmaknál működő pápai nuntiusok-
nak vagy követeknek, valamint a szentszéknél meghatal-
mazott képviselőknek, diplomatiai immunitását. 

Az olasz kormány valamennyi Rómában létező intéz-
ményeknek, hivataloknak s egyházi testületeknek fentar-
tására kötelezi magát, úgy azonban, hogy ezeknek polgári 
s bűnfenyítő ügyekbeni joghatóságát el nem ismeri. 

A kormány az egyházi vagyonnak sérthetlenségét 
biztosítja s nem fogja azt különös adókkal terhelni ; az ebből 
folyó jövedelmek azon hivataloké, testületeké, intézeteké 
vagy vallási egyleteké, melyek Rómában vagy a Leoféle 
városrészben székelnek. 

A kormánynak nincsen joga a Rómában fenálló egy-
házi testületeknek belső fegyelmébe avatkozni. 

A püspökök és plébánosok megyéikben s plébániáik-
ban minden kormányi beavatkozástól függetlenül fognak 
működhetni. 

/ / 

O felsége az egyház javára lemond mindazon királyi 
kegyúri kisebb s nagyobb javadalmakra vonatkozó jogok-
ról, melyeket Rómában birna. 

Az olasz kormány a szentszék s a bibornoki collegium 
számára egy meghatározott és sérthetetlen dotátiót vet ki, 
mely nem lesz kisebb, mint a mennyi ezek számára jelen-
leg az állami költségvetésben megállapítva van. 

Az olasz kormány a pápai államnak mindazon polgári 
s katonai hivatalnokait, kik olaszok, eddigi fokozataikban, 
fizetéseikben és a szolgálati idő szerinti sorozataikban meg-
hagyja. 

Ezen czikkelyek kétoldalú nyilvános szerződésnek 
fognak tekintetni s mindazon hatalmak közt egy kölcsö-
nös egyezkedés alapját képezendik, melyek katholikus alatt-
valókkal birnak. 

Olaszország még ma is kész ugyanezen alapokon újó-
lag fogni a római kérdés megoldásához. 

Flórencz, 1870. aug. 29-én. 

EGYHÁZI TTJDÓSITÁSOK. 
P E S T , január 20. A p e s t i r e á l i s k o l a k é r d é s e . 

Az U. L. január elején ezeket í r t a : „Miután ft. Schwendt-
ner Mihály belvárosi plébános úr kinyilatkoztatá, hogy egy 
káplánynyal kevesebbje van, mintsem hogy a reáltanodában a 
vallástanitást eszközölhetné: a város felkérte a herczegpri-
mást, hogy szíveskedjék a fennevezett plébánoshoz egy káp-
lányt kinevezni. A herczegprimás ezen kérelemre úgy felelt, 
hogy egyházmegyéjében most nincs senki, kit oda káplány-
n a k tehetne s egyúttal a reáltanoda vallástanárává Brichta 

szervita atyát nevezte ki. Ezen kinevezési irat azon meg-
jegyzéssel tétetett félre a városi tanács által, hogy a prímás-
nak csak a szükséges káplányokat van joga kinavezni, nem 
pedig a vallástanárt ; mert minden pestvárosi plébánosnak 
kötelessége a kerületében levő városi tanodákban a vallás-
tant káplányai által taníttatni. Ugyanekkor ajánltatott,hogy 
a városi tanács a belvárosi plébános úrnak káplánytartásul 
420 frtot rendel, hogy az illető a hiányzó káplányi állást 
betöltse s így a vallástanitást a reáltanodában eszközöl-
hesse." 

Mi u tána já r tunk , hogy a kérdés mibenlétét ki tudjuk 
s most ennek alapján szólunk hozzája. 

A nemes város benne levén a közösködési rendszerben, 
a jelen iskolaév elején elhatározta, hogy a reáliskolát is 
közössé teszi s ezen határozata következtében a vallástanár 
fizetését megszüntette s felszólította egyszersmind a belvá-
rosi plébánost, kinek plébániájában létezik a nevezett iskola, 
miszerint a vallástanitásról gondoskodjék. A plébános úr 
a felhivásra azt válaszolta, hogy neki nincs annyi káplánya, 
miszerint a felhivásnak eleget tehessen ; azért a város, ha 
azt akar ja , hogy a reáliskolában a vallás taníttassék, ne-
vezzen ki oda catechetát vagy szüntesse meg a vallástani-
tást. A plébános úrnak ezen felelete viharos ülésre adott 
alkalmat a pesti iskolatanácsban. Az iskolatanácsos urak 
nem akar ták belátni azt, hogy a belvárosi lelkészkedő pap-
ság nem képes minden uj tehernek megfelelni. Még a káplá-
nyok által az elemi iskolákban adott hittani órákat is szám-
lálgatták és tetszettek meghatározni, miszerint egy káplány 
lietenkint 14 órát adhat az iskolában. De még így sem bir-
ták a 24 reáliskolai tanórát a káplányok közt beosztani 
s ennek következtében a tanácsnak azt javasolták, hogy 
szerveztessék a belvárosi plébánián egy ötödik káplányi 
állomás. 

A városi tanács a javaslatot magáévá tette s előter-
jesztette a közgyűlésnek, mely azt helybenhagyta. 

Ekkor a tanács felkérte a herczegprimást, hogy az 
általa szervezett belvárosi káplányi állomást töltse be. 

A herczegprimás ezen előterjesztésre azt válaszolta, 
hogy neki jelenleg nincs papja megyéjében, ki által ezen 
állomást betöltse, hanem ideiglenesen Brichta szervita a tyá t 
nevezte ki az említett iskolához vallástanárnak. 

A tanács ö herczegségének ezen válaszát félre tetto 
azon kijelentéssel, miszerint a város a szervezett káplánynak 
ad fizetést, de a herczegprimás által kinevezett vallástanitót 
el nem ismeri. 

A közgyűlés a tanács eljárását legutolsó ülésében he-
lyeselte. 

Ez a tényálladék szárazon előadva. 
Brichta atya pedig, miként halljuk, január eleje óta 

előadásokat tar t a reáliskolában, miután október, november 
s deezember hónapokban a katholikus fiatalság ugyanott sem-
minemű vallásoktatásban sem részesült. 

Mindenekelőtt feltűnő ez esetnél az, hogy a város, 
mint patrónus, önmaga itéli meg, váljon a lelkészkedő pap-
ság képes-e feladatának megfelelni, önmaga szervezi a káp-
lányi állomásokat, mint a városi Írnokokat s csak utólagosan 
adja a püspöknek tudtára, hogy töltse be. Mi azt gondolnók, 
hogy a püspöknek kötelessége tudomással birni arról, váljon 
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az időszerint alkalmazott lelkészkedő papság képes-e meg-
felelni lelkészi hivatalának s tagadó esetben a patrónus a 
püspök által felszólítandó mindannak eszközlésére, mi egy 
u j állomásnak szervezését illeti. Külömben igen könnyen 
beállhat azon eset, a mi valóban beállt Pestterézvárosban 
két év előtt, midőn a város önmaga proprio motu szaporí-
totta a káplányi állomásokat s a püspököt csak utólagosan 
szólította fel az állomások betöltésére, hogy két káplány a 
plébániára küldetett, meg is jelent a plébános legnagyobb 
zavarára, ki nekik nem tudott lakást adni. Volt azután 
futkosás s a két káplányt bedugták két lyukba az iskola-
épületbe, hol más lakni nem akar t . Onnan átvitték a másik 
utczába az u j iskolaépületbe ; innen ismét ki akar ták tenni, 
lakásokat keresnek s raaig sem találtak s a két káplány elég 
kellemetlenségre még most is ott lakik. De még ily megfor-
dított eljárásnál az is megtörténhetik, hogy a város, valami 
módon eszébe jutván, hogy egyik másik káplányi állomás 
fölösleges, azt szinte proprio motu megszünteti s csak utó-
lagosan fogja a püspöknek tudtára adni, hogy papját vi-
gye el. 

Egyátalán helytelen eljárás az, hogy .a városi hatóság, 
mint patrónus, ráír a plébánosra, hogy ezt meg azt tegye s di-
sponál a lelkészi hivatalban. Ily patronatusi jogot az egyház 
nem ismer. Ha a városnak a plébániai lelkészi teendők körül 
valami kívánni valója van, adja azt tudtára a pöspöknek ; 
ez majd kérdőre vonja az illető plébánost, megitéli a hely-
zetet s körülményeket s ezek szerint határozva fogja a pa-
trónus kívánságát teljesíttetni vagy elejteni. A lelkész^ 
lelkészi teendőiben nem a patronustól függ, hanem a püs-
pöktől ; ily lelkészi teendő a vallástanítás is. Es jó lesz ezen 
törvényes menetét a dolgoknak megtartani, hacsak nagyobb 
kellemetlenségeknek nem akar juk a lelkészi hivatalokat 
kitenni. 

Ezen előleges megjegyzés után tér jünk vissza a reál-
iskolához. 

Mindenki beláthatja, miszerint az eddigi rendelkezés 
ez ügyben a kérdést meg nem oldotta, hanem elodázta. Ezen 
rendezés után felmerülhet az minduntalan s magától ér t -
hető, hogy a megoldás mindig kellemetlenebb lesz. Princi-
piis obsta. 

Azt, hogy a város az általa fentartott reáliskolát kö-
zössé teheti, senki sem tagadja. 

De egészen más kérdés az, ki köteles ily közös reál-
iskolában a vallást tanítani ? Előttünk fekszik a népiskolai 
törvény, amint azt az országgyűlés megcsinálta, a felség 
szentesítette, de ebben a reáliskola sehol sem fordul elő. S 
miért nem ? Azért, mert a reáliskola fensőbb tanintézet, minő 
például a gymnasium. A fensőbb tanintézetek pedig az egéz 
világon külön tanári személyzettel, szakférfiakkal bírnak. 
A lelkészkedő papság mint ilyen a fensőbb tanintézetekben 
sehol sem adja elő a vallást. Erre mindenütt külön vallás-
tanári állomások szerveztetnek. Például Linzben a reális-
kolát tetszett harmadéve elközösíteni. De a vallástanítást 
nem tolták a lelkészkedő papságra, hanem külön külön 
vallástanári állomásokat szerveztek. A püspök a vallásta-
nárnak, mint papjának, egyedül azt tiltotta meg, hogy a 
kivánt esküt le ne tegye. Például Budán tetszett a reális-
kolát elközösíteni, de a vallástanár meghagyatott. 

Midőn tehát Pestvárosa reáliskoláját elközösítette, 
tetszett Yolna ugyanakkor katholikus, kétprotestans, zsidó 
s talán unitárius vallástanári allomásokat szervezni, azokra 
coccursust hirdetni s így betölteni. 

Mindenesetre baj az, hogy a herczegprimás a városhoz 
intézett leiratában elismerni látszik, miszerint a reáliskolá-
ban a vallásoktatás a lelkészkedő papságot illeti, mert k ü -
lömben a kérelmező hatóságot rögtön a törvényrei utalással 
kellett volna kötelességére figyelmeztetni. Hiszen ha nem-
csak a népnevelési iskolák, hanem a reáliskolák is mind a 
lelkészkedő papsághoz tartoznak, akkor oda tartoznak a 
fensőbb tanintézetek mind, a gymnasiumok, a létesítendő 
reálgymnásiumok s akkor Pestről vagy megszökik a lelkész-
kedő papság vagy — két esztendő múlva a bel- és teréz-
városban legkevesebb tíz-tíz káplány lesz alkalmazva. A 
pesti államgymnásium elközösítése már a mult évben szó-
ban forgott s lia az állam következetes, az elközösítés is 
csak időkérdés. Pest város u j reáliskolák s egy u j gymnásium 
felállítását elvben már elfogadta. Ha a mostani reáliskolában 
csakugyan a lelkészkedő papság köteles a vallást tanítani 
akkor a többi létesülendő fensőbb intézetek már mint prae-
cedensre fognak hivatkozni. A város pedig bármily intézetet 
létesítsen, az abban való oktatást a káplányokra fogja tolni, 
nem törődve azzal, hogy a többi lelkipásztori teendők csak 
futtában fognak végeztetni. A városi tanács megpróbálta, 
váljon sikerül-e neki a reáliskolai vallástanári hivatalt a 
lelkészkedő pap-ágra tolni. Ha ez most sikerül, akkor a 
többi felekezeteknél már mint praecedensre s példára hivat-
kozhatik, néhány forintot megtakarít, és saját kötelességé-
nek teljesítését másra tolta. A városi tanács igen jól tudja, 
hogy ha Brichtát ki lehetett nevezni ideiglenes vallástanitó-
nak, ki lehet azt nevezni ideiglenes káplánynak is, mert 
hisz a város területén nem egy szerzetes káplány működik. 
Az egyházmegyei leiratban felhozott ok tehát magában a 
leiratban tett intézkedéssel czáfoltatott meg. Azért tette a 
város oly könnyen félre és sürgeti most már Brichtáéknak 
káplánynyá való kineveztetését. S így Pesten a káplányi 
állomások in infinitum foguak szaporodni, a hivek javára-e, 
ezt most nem feszegetjük. 

(Folyt, köv.) 

IRODALOl. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. — 

Mainz. Varlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

Midőn a protestantismus az isteni hagyománynak teljes 
mellőzésével elejétől fogva időnkint hitét változtatgatta s 
egymással szemközt álló felekezetekre oszlott, saját elveihez 
szabta ugyan magát, de egyszersmind kimondotta maga 
ellen az Ítéletet ; mert ki ma elvetvén a hagyományokat, me-
lyek vagy szóbeli tanításokban vagy az anyaszentegyház 
szertartásaiban és a sz. atyák Írásaiban származtak szaka-
datlanul át reánk, — ma egyebet vall igaznak, mint tegnap, 
önkényt elismeri, hogy tegnap tévedett ; és a ki csak abban 
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következetes, hogy következetlen, annak számára nincs 
igazság. Ha Isten iránti viszonyainkat tekintve tagadnunk 
lehet ma, mit tegnap hittünk, ki áll jót, hogy nem fogjuk 
holnap tagadni, mit ma hiszünk ? így levőn a dolog, mond-
hatjuk-e, miszerint egyetlen egy igazság biztos előttünk ? 
Eljő az idő, midőn a protestánsok is át fogják látni, hogy a 
hol a hit dolgában a szent hagyományokat semmibe sem 
vevő önbiróság áll, ott természetesen az „ecclesia csak üres 
szó, a templom szükségtelen épület és a prédikáczió nem 
egyéb, mint a lelkiismereti szabadságnak fenyegetése. 

A szentírásnak az isteni oktatás körüli egyedül elég-
séges voltára nézve mondatott, miként ugyazon Szentlélek, 
ki a Bzentirást sugallotta, az olvasó értelmében is előteremti 
az igazi érteményt, felfedezi a valódi magyarázatot vagyis 
egészen eltávozva a kathol. elvtől, a szentírást, ezen isteni 
és titokteljes könyvet (melyben, mint sz. Péter apostol mond-
j a , „találtatnak olyanok, a miket a tudatlanok és habozók, 
a mint a többi szentirásokat is, félremagyarázzák önmaguk 
veszedelmére" 2. Pét. 3,15 ; vagy sz. Ágoston szerint, „hogy 
támadhat annyi eretnekség máskép, mint, hogy az irást, 
mely magában jó, roszul értelmezik ?") illetőleg, az egyéni 
értelmezést állítá fel, semmi tekintettel a hagyományra, 
elkülönözte az exegesist a szentatyák tanaitól. 

Dr. Csősz. 
(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Nem mellőzhetjük hallgatással, hogy az osztrák 

vörősköny vben a zsinatra s a római kérdésre vonatkozó 
okmányok miatt Greuter delegatus keményen megleczkéz-
tette Beust grófot. Ez védelmezte magát és a zsinati volt 
minoritást furcsa szinben iparkodott előtüntetni. Erre 
nézve Haynald érsek szólt a nyilnános ülésben Beustnek; 
és ily Beustféle kifakadás erélyes visszautasítást ér-
demelt. 

— Egy tiroli lap után közöljük, hogy a császár Ti-
rolban léte alkalmával, midőn a brixeni herczegpüspök őt 
felkérte, vetné magát közbe a szentatya érdekében, ezt fe-
lelte : legyen ön meggyőződve, hogy meg fogom mutatni, 
miszerint katholikus fejedelem vagyok. — Adja Isten. 

— A s a l z b u r g i é r s e k m e g y é b e n az ajtatos-
ságok s ajtatos körmenetek a szentatya ügyében egymást 
érik, nem tekintve a zord téli időt. Magában Salzburgban 
pedig az oda való kath. politikai egylet tartott ugyanez 
ügyben nagygyűlést, melyen az érsek is megjelent s beszé-
det tartott. 

— A most dühöngő porosz-franczia háború alkalmá-
val nein egyszer észlelhettük, mennyire sürgetik egyesek, 
miként a lapok, hogy a semleges hatalmak közbelépjenek s 
a borzasztó vérontásnak meg pusztításnak vessenek véget. 
Helyesen. De hát hova lesz akkor a híres n o n í n t e r v e n -
t i o e l v e ? Azon elv, melyet Napoleon talált fel s melyet a 
pápa syllabusában kárhoztatott? íme, a pápa sokkal jobban 
tudja, mi válik a társadalom javára, mint a politikusok. S 
mégis mily dühös lármát emeltek a syllabus, tehát a non-

interventio elvetése ellen. Maga Napoleon sem bánná, ha 
valaki dynastiája érdekében interveniálna. Pátere legem, 
quam tuleras ipse. 

— A p e r u g i a i bibornok-érsek, Pecci, megyéjében 
szent József tiszteletére rendkívüli ajtatosságot rendelt az 
egyház jelen szorongattásainak megszüntetése végett. 

— Felzúdúltak a hatalmak képviselői s a lapok, hogy 
a porosz fővezér nem jelentette P á r i s b o m b á z t a t á s á-
n a k k e z d e t é t . Hát Cadorna, mielőtt Rómát megtámadta 
s bombázta, tett-e jelentést ? Avagy csak háborút üzent-e a 
pápának ? 

— Az olasz „Nazione" felboszankodik azért, hogy a 
lapok a poroszok ellen kikelnek Páris bombáztatása miatt 
s kérdi önmaga, hogy hát O l a s z o r s z á g n e m b o m-
b á z t a - e R ó m á t ? S váljon ott nincsen-e több kincs fel-
halmozva, mint Párisban? 

— Rómában J é z u s n e v e n a p j á n a hivők roppant 
sokasága sietett a Gésu-egyházba, hogy a szent néven el-
követett sérelmet kiengesztelje. Áz áldozók sokaságát alig 
lehetett belátni. 

— A s z a b a d g o n d o l k o d ó k január 14-én 
gyűlést tartottak Rómában azon szándékkal, hogy ezen 
társulatot ott megalapitsák. 

— A szerencsétlen F r a n c z i a o r s z á g b a n s e m 
f e l e d k e z n e k meg a szentatya szomorú helyzetéről. Sok 
egyházmegyében a püspök papjaival s hiveivel tiltakozást 
küld a szentatyához megraboltatása miatt, a hivők pedig 
követik pásztoraikat. Ez történt a quimperi, vannesi s saint-
brieuci megyében, hol a genfi tiltakozáshoz csatlakoztak. 
Egyes városok is felemelik szavukat részint tiltakozó ira-
tok, részint ajtatosságok rendezése által. Ilyenek például 
Besançon, Clermont, Marseilles, Montpellier, Nantes, Peri-
gueux, Poitiers, Nîmes, Puy, Vannes, Maçon, Saumur, Ca-
stellane stb. 

— A mult héten érkezett Rómába egy b e l g a k ü l -
d ö t t s é g , mely a szentatya lábaihoz tette a p é t e r f i l l é -
r e k e t és pedig a mechlini megyéből 84, a gandiból 60, a 
brüggeiből 40 ezer frankot, egyéb ajándékokat s hódoló va-
lamint tiltakozó iratokat. 

Szeretetadoniányok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 839 frt. 25 kr. 100 frank. 10 cs. k. 
arany. 1 db kétfrtos. 1 porosz tallér, 17 db egyfrtos. 2 db félfrtos. 22 
db. régi húszas. 1 db ezüstpénz. 

Palásthy Pál m. k. egyetemi hittanár 3 db magyar a. 
Devics József taranyi plébános 6 forint. 
Zsemlits István alsó-szölnöki plébános 1 „ 
A pécsi szentferenczrendiek e jelige mellett : Ut inimi-

cos Ecclesiae Sanctae humiliare digneris, Te ro-
gamus audi nos 1 kétfrtos, 1 egyfrtos, 11 db régi 

húszas, 2 db régi tizes, 3 forint. 
Isten nevében 1 szász tallér. 
Izabella 1 egyforintos. 
Röthling Ignácz és János 30 krajczár. 
K. C. 20 „ 
H. T. 1 forint.. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o e s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM. Haeresis és schisma. — A római csomó. 
— Antonelli bibornok jegyzéke Visconti-Venosta multévi 
aug. 29-én irt titkos emlékiratára. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

fíaeresis és schisma. 
(Folytatás.) 

Mit szóljak Németországról? Hadd mondja el 
B ö r n e , jellemezvén egyúttal a hazugságnak ama 
hires apostolát, mily boldogságban részesíté azt az 
úgynevezett reformatio. „A reformatio után a feje-
delmek elsajátítván az egyház javait és jövedelmeit, 
az önkény tes adakozások helyére a kincstári adó s 
a tisztitóhely helyébe a büntető törvénykönyv lépett. 
Luther elrablá a néptől a paradicsomot s a poklot, 
meghagyá neki ; elvette tőle a reményt, de meghagyta 
a félelmet ; megparancsolta a töredelmességet, hogy 
bűneiktől feloldoztathassanak, de a bánat nem olyas 
valami, mit rá lehetne az emberre erőszakolni. Az 
ünnepek megkevesbíttettek, a munkanapok megsza-
poríttattak s ennek következtében a köznép fáradalma 
is. A közélet egészen megszűnt; nincsenek többé 
festők, nincsenek költők, népünnepek és középületek ; 
a nemzeti szellem helyét tartományi és házi érdekek 
foglalták el; a kedélyes, élezés és őszinte német nép 
ma a protestáns tartományokban nehézkés és kiáll-
hatlan s az élet, mely három század óta tart, való-
ban egy nagyböjt és ama jó nép igen messze van a 
húsvéttól. 

A népies származású Luther gyűlölte és meg-
vetette az osztályt, melyből származott s inkább a 
fejedelmeknek pártfogoltja, mint hasonlóinak párt-
fogója akart lenni, azon fejedelmeknek, kik hízeleg-
tek neki, mert féltek tőle. Luthert gőgössé tevé az ő 
félelmük s annyira megrészegíttetett nyájasságaik 
által, hogy észre nem vevé, miként vallását ezen 
fejedelmek merő dicsvágyból és kincsszomjból fogad-
ták el s hogy külömben gúnyt űztek vallási és böl-

cseleti lelkesültségéből. Luther sok roszat okozott 
hazájának; előtte Németországban csak szolgaság 
létezett, Luther megajándékozá még azt a szolgai-
sággal. De a protestánsok között a fejedelem vagy 
a reformátorok beleegyezésével vagy épen tanácsával 
magához ragadta az egyház erkölcsi hatalmát, minek 
következtében az alattvalók kötelességképen őrá 
vivék át azon tiszteletet és szeretetet, melylyel egy-
kor az egyház iránt viseltettek. A katholikus papok 
soha sem prédikáltak passiv engedelmességet, miként 
a protestáns hitszónokok. 

Luther nem látja sem a társadalom felsőbb 
osztályainak ravaszságait , szenvedélyeit és ma-
kacsságát, sem pedig az alsóbb osztályok józan 
eszét, erényeit és érdekeit; kiválólag a népet veté 
meg, mely jó és erényes mindig s igyekszik vélemé-
nyeit érzelmekké, érzelmeit pedig tettekké változ-
tatni. 

Irtózat olvasni az üldözéseket, melyeket Luther 
elkövetett és a dühös szidalmakat, melyeket szórt a 
nép ellenében. Ha megelégedett volna azzal, hogy 
fékezze túlkapásaikat s megmutassa nekik, miként 
a lázadással csak roszabbá teszik helyzetüket, miként 
felette gyengék s e mellett egyenetlenek azon feje-
delmekkel szemközt, kik az ország valamennyi önző 
érdekei élén állanak : jó akaratának meg lehetett 
volna bocsátani bátorsága, eszélyessége és előrelátása 
hiányát. De nem. Luther a nélkül, hogy csak egyikét 
is megtette volna ezeknek, boszúra tüzelte a fejedel-
meket ; azt mondá, hogy egy ördög sincs többé a 
pokolban, mert mind a parasztokba bujt; agyon kell 
verni ezen veszett ebeket; nem a türelem, nem az 
irgalom, nem a kegyelem, de a harag, kard és boszú, 
áll jól a fejedelmeknek ; könnyebb nekik megnyerni 
a paradicsomot vérontással, mint imával. Midőn Lu-
ther néhány jószándékú úr által megkérdeztetett, 
ha váljon a személyesen teljesített szolgálatok 
vagy más adónemek, melyekkel jobbágyaik terhelve 
vannak, nem ellenkeznek-e az evangéliom szavaival 
s nem kellene-e azokat eltörülni, azt felelte, hogy a 
parasztok féktelenebbek lennének, ha a terhek vál-

9 
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Iáikról levétettetnének ; a jó szamárnak és rosz szamár-
nak bot kell, a parasztnak pedig kényszer és ke-
gyetlenség. — Luther parasztember fia volt és 
úri jelszót vett fel ; ennél nem szükség többet mon-
danunk. 

Luther, ki elé az erfurti polgárok tisztikaruk 
beleegyezésével jóváhagyás végett egy önkormány-
zati alkotmánytervet terjesztettek, melyben a pol-
gárok jogai biztosítva valának a hatóság tálkapásai 
ellenében, egy iratot készite ama képviseleti alkot-
mány ócsárlására, melynek erejénél fogva a hatóság 
beleegyezett, hogy mintegy gyermek ellenőriztessék, 
vezettessék és útba igazíttassák s működéséró'l az 
alattvalóknak számot adjon."1) 

Tovább megyünk s kérdezzük : mit nyert a pro-
testantismus által egész Európa, mely hivatva volt 
a világ mind az öt részét boldogítani a ker. civilisa-
tio áldásaival? „Minden gondolkodó ember előtt vi-
lágos, — mond Balmes,2) — hogy Európa nem az, 
a mi a protestantismus fellépése nélkül leendett és 
bizonyára ép oly szembeötlő, hogy a polgárisodás 
terjesztésében e nagy népcsaládok működéseinek 
eredménye meg nem felelt a reményeknek, melyeket 
a 16-ik század elején várni lehetett. Dicsekedjenek 
bár a protestánsok, hogy az európai polgárisodásnak 
uj irányt adtak ; dicsekedjenek, hogy a szent akolból 
millió lelket kicsalván, a pápa lelki hatalmát meg-
gyengíték; dicsekedjenek, hogy az uralmuk alatt 
levő tai'tományokban a szerzetesrendeket kiirtották, 
a kath. papságot megsemmisítették s hogy a bibliát 
a tudatlan tömegeié vetették azon biztositással, hogy 
azt kinek-kinek tulajdon sugallata megmagyarázza 
vagy hogy annak megértésére az egyén Ítélete elég-
séges: mégis bizonyos, hogy közülök a keresztény 
religió egysége eltűnt, hogy nincs központjuk, honnan 
nagyszerű vállalatokat lehetne intézni, hogy nincs 
vezetőjük, hogy pásztor nélküli nyájhoz hasonlók, 
tanaikban folyton ingadoznak s teljes tehetetlenség-
ben szenvednek, mihelyt oly nagyszerű munkát kell 
végezniök, mint a milyeneket a katholicismus oly 
nagy számmal hozott és hoz létre; bizonyos, hogy 
örökös ellenvetéseikkel, rágalmaikkal s az egyház 
tana és törvényei ellen intézett támadásaikkal, azt 
védelmi állást venni és háromszázévi harczba bo-
csátkozni kényszeriték s őt ily módon drága idejétől 
és sok eszköztől megfoszták, melyeket nagyszerű s 
már is sok szerencsével megkezdett tervei kivitelére 

1) Cantu, Világtörténelem. Sz. István társ. kiad. XII . 
k. 569 s köv. 1. 

2) Id. h. II. k. 80, 81.1. 

felhasználhatott volna. Ha érdem a kedélyeket meg-
hasonlásba hozni, szakadásokat előidézni, háborúkat 
támasztani, testvérnépeket ellenekké változtatni, egy 
népcsalád ünneplő helyét elkeseredett ellenségek 
küzdterévé tenni, a missionáriusokat, kik az evan-
géliumot a hitetlen nemzetek közt hirdették, gyűlöl-
tekké tenni, útjukba minden kigondolható akadályt 
gördíteni, felebaráti szeretetük s hitbuzgalmuk meg-
hiúsítására minden lehetséges eszközt felhasználni , 
ha mindez érdem: úgy azt a protestantismusnak kell 
odaítélnünk ; ha azonban az emberiségre nézve min-
den baj forrása: ugy e bajokért a protestantismus 
felelős." 

Tökéletes ig-aza van Cantunak, midőn az eret-
nekségeket „a társadalom romboló eszközeinek" ne-
vezi; a történelem elvitázhatlan adatokkal bizonyítja 
ezt. Épen igy kell Ítélnünk azonban a szakadárság-
ról is. Tulajdonkép a kettő nem is külömbözik más-
ban egymástól, mint a külső alakban s a tévely 
kisebb nagyobb mértékében.3) Gyümölcseikben 
szemlátomást kitűnik az azonosság. Innen magya-
rázható az eretnekek és szakadárok ama törekvése, 
mely szerint egymásba olvadni, egyesülni kíván-
koznak, ha másért nem is, legalább, hogy „a római 
papság kegyetlen és vérszomjas terveit" annál köny-
nyebben felforgathassák.4) Ugy hiszem azonban, 
hogy ezen egyesülés csak akkor fog létesülni, ha 
mindannyian visszatérnek Rómához, az egység köz-
pontjához, melyet most minlannyian egyformán 
gyűlölnek. S csakis akkor fognak megszűnni ama 
gyászos következmények is, melyek nem kevésbbé 
természetes eredményei a schismának, mint bármely 
haeresisnek. 

Halljuk de Maistret, mikép elmélkedik Orosz-
ország állapota felett. „Szép tünemény az, — mond 
ő, — melyet Oroszország nyújt. Európa és Ázsia 
között foglalván helyet, egyikhez is, másikhoz is 
hasonló. Az ázsiai elem, melyet magában foglal és 
mely szembeszökő, mit sem von le nagyságából. Sőt 
ellenkezőleg, abban inkább fensőbbségének szemlél-
hetnők jelét; azonban a vallás tekintetében igen nagy 
hátrányban van, elannyira, hogy nem igen tudom, 
váljon az igaz biró előtt ő áll-e közelebb az igazság-
hoz vagy a protestáns nemzetek. 

3) „Nuilum schisma est, quod non sibi aliquam haere-
sim confingat, ut recte ab Eeclesia recessisse videatur." Sz. 
Jeromos, Comm. in Epist. ad T.tum c. 3. 

4) I. Péter czár „Katekizmusa" 1725-iki angol fordí-
tójának -zavai. Da Maistre, „A pápáról," tord, a pesti növ. 
paps. 341. 1. 



A görögök szánandó hitszakadása és a tatárok O O 
becsapásai megakadályozák az oroszokat, hogy a 
Rómából származott európai és jogszerű polgáriso-
dás nagy mozgalmában részt vegyenek. A szlávok 
apostolai, Cyrill és Methód, a szentszéktől nyerték 
felhatalmazásukat, sőt Rómába mentek, hogy kül-
detésükről számot adjanak. De az alig fűzött lánczot 
szétszakiták a gyászos és gyűlölt emlékű Photius 
kezei, kinek az emberiség átalában nem vethet ke-
vesebbet szemére, mint a vallás, mely ellen mindazál-
tal annyit vétett. 

Oroszország tehát épen nem érzé az átalános 
befolyást és nem lehete az egyetemes szellemtől át-
hatva, mivel alig volt ideje a pápák kezeit érezni. 
Innen van, hogy vallása merő külsőségekből áll és 
nem hat be a szivekbe, . . . hogy megváltoztassa és 
megnemesítse az embert, az erény, a polgárisodás és 
a tudomány magasabb fokára képesítvén őt."5) 

„ P h o t i u s szakadása, úgymond Poujoulat,6) 
felgerjeszté a görögöknek a latinok elleni gyűlöletét 
elannyira, hogy a törökök rabszolgasagát elejébe 
tennék a szabadságnak, mely csak a pápától vala 
várható. A két egyház egyesítésére, a birodalom 
megmentésének ezen egyetlen feltételére, czélzó kí-
sérletek, ha olykor sikerültek is, de az egyesség 
tartama iránti remények mindannyiszor meghiúsul-
tak és pedig mindenkor az úgynevezett graeca fides 
miatt. — A byzanczi görög társadalom nem volt 
soha szabad s szilárd államintézményekre fektetve s 
a papi hatalom által védve, miként volt a nyugati 
társadalom a római egyház alatt. A császárok hatal-
mának alávetve s minden önállóságtól megfosztva, a 
görög egyház a szakadás óta kötve volt a birodalom 
sorsához s a byzanczi császárok ingatag, fondorkodó 
s hitszegő politikájához, sőt még kénytelen volt ezek-
nek theologiai ábrándjait is saját canonjaiba igtatni 
s panasztalanul tűrni III. Leo császár azon botor 
nyilatkozatát, hogy ő csak úgy van jogosítva az 
egyházat kormányozni, mint az államot. S mily 
lealáztatás volt még azon egyháznak fentartva ! A 
konstantinápolyi patriarchaság miután több mint 11 
századig a byzanczi caesarok járma alatt sinlett, a 
stambuli szultánok szeszélyének és zsarnokságának 
lőn prédája." 

Epen ily értelemben ir Pitzipios, kinek égő vá-
gya volt az elszakadt testvéreket visszavezetni elha-

5) Id. h. 327 s köv. 1. 
6) Histoire de Constantinople I. k. 459. 1. — V. ö. 

Lonovics „Népsz. Egyh. Archaeologia" III . k. 423. 1. 

gyott anyjukhoz s e végre alapitá a keleti kereszté-
nyek egyletét, melynek feladata a fentebbi czélt 
foganatosítani. „Krisztus egy és megoszolhatlan 
egyházának sajnálatos szétdarabolása, — mondő, — 
mi az evangeliom által az igaz kereszténytől minden 
előtt követelt szeretetnek és egységnek halálos döfést 
adott, eme szétdarabolás, mely által a legmagaszto-
sabb, legszentebb és az önérdek keresésétől egészen 
ment vallás alapján nyugvó társadalom erkölcseiben 
megromlott, eme szétdarabolás, mely lehetővé tette 
a legalábbvaló dicsvágyónak is a legferiségesebb 
titkokat, melyekre Urunk az ő anyaszentegyházának 
alapjait fekteté, bűnös czéluk utálatos eszközeivé 
alacsonyítani, e szétdarabolás végre, mely a testvé-
rek közti villongást és gyűlölséget győzelemre segí-
tette annak nevében, ki a kereszten vérét ontá az 
egész emberi nemért, eme sajnálatraméltó szétda-
rabolás, mint átalánosan tudva van, a konstantiná-
polyi egyháznak a római egyháztól való boldogtalan 
elszakadásával vette kezdetét.7) 

Boldogtalan elszakadás. Lehetne-e találóbb 
jelzővel megbélyegezni azon művet, mely Orosz-, 
Török-, Görögországban, Afrikában s egyebütt 70 
millió lelket tesz maiglan boldogtalanná, távol tart-
ván őket az egység központjától, a római kath. anya-
szentegyháztól, melytől elszakadni annyi, mint a 
halál merev karjaiba dűlni. Ez a szakadár egyházak 
szomorú sorsa. „Hasonlók levén a törzséről levágott 
ághoz s ekként megfosztatván az életnedvtöl, épen 
nem csuda, ha megszűntek virágozni és gyümölcsözni 
s hogy elszáradtak, mint a kihalt fa."8) 

Fábián János. 
(Vege köv.) 

A r ó m a i c s o m ó . * ) 

Az 1859-iki évtől fogva, midőn harmadik Napoleon 
Lombardia téréin a hires olasz kérdést megalkotta és avval 
az általa három évvel a párisi congressus előtt felállított 
még nevezetesebb római kérdést kapcsolatba hozta, ismé-
telten mondatott, miszerint ő Gordiust utánozván egy cso-
mót kötött, melyet feloldani képes nem volt. Ketté vágni 
nem merészelt. A tények igazolták e mondatot. Megoldására 
nem volt elegendő elméje, a szétmetszésre nem birt bátor-
sággal. Az időközben trónját vesztett Bonaparte Európának 
hagyományozta a felbonthatlan csomót, melynek készítése 
reá nézve végtelen hibák kiindulási pontja volt és romlásá-
nak erkölcsileg és politikailag főoka. 

7) „Die Orientalische Kirche." Bécs. 1857. 1. 1. 
8) Gagarin, „Wird Russlands Kirche das Papstthum 

anerkennen ?" 28. 1. 
*) L . „Civiltà Cattolica" 1871 első füzet. 
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Itália viszont, moly egeit a vágytól, hogy a megalko-
tásakor Napoleon által nyakába vetett e köteléktől meg-
szabaduljon, nem akar t arról meggyőződni, hogy a kérdés 
olyan, minőnek azt lenni Bonaparte hirdette. Azért amaz 
alig lépett a trónról a fogságba, a köteléktőli szabadulásra 
gondolt és Európa más irányban fontos kérdésekkel lévén 
elfoglalva, munkához fogott, habozás nélkül a megoldás 
és szétmetszés között középutat hivén választhatni a Porta 
Piába lőtt azon réssel, melynek erejénél fogva 1870 szept. 
20-án a várost birtokába vévén a pápát detronizálta és még 
megmaradt birtokait az október 2-iki plebiscitum után 
Itáliába bekebelezte. 

Ezen tény által a római kérdés nemcsak hogy meg 
nem oldatott, hanem még inkább bonyolodottabbá vált, épen 
akkor, midőn miniszterek, képviselők és journalis ták, hir-
deték, hogy ezután Olaszhon existentiája nem függend többé 
Bonapartétól, (megalkotójától és fentartójától , amint őt 
egy időben a flóronzi „Opinione" nevezte) hanem a római 
kérdés megoldásától vagy kettévágásától, mely kérdés, mint 
a kormány legtekintélyesbb férfiai kijelentik, azon napon 
lépett előtérbe, melyen a pápák városa elfoglaltatott és Ca-
dorna tábornok a tarpeji szikla közelében kiálthatta, hogy 
Isten megáldotta Itáliát. 

Tizenegyévi összeesküvések, annexiók, háborúk és 
mindennemű kísérletek, sőt a Porta Pia rései és a plebis-
citum után is a római csomó úgy maradt, mint volt 1859-
ben és az olasz kormányra nézve a megoldás lehetlen, az 
erőszakos szétbontás vészthozó. Lehetetlen az első, mert 
épenséggel hiányzik az erkölcsi eszköz, mely az olasz kor-
mány politikai követelményeit a vele együtt Rómában lakó 
pápa lelki jogaivalösszhangzatba hozza; veszélyes a máso-
dik, mert minden erőszakos eszköz, mely arra használtatik, 
hogy a pápa lelki joghatósága az olasz kormány politikai 
pretensióinak alárendeltessék, szükségkép sérti a katholi-
kusok jogait, melyek elválaszthatlanok a legtöbb európai 
hatalom érdekeitől. 

Tud juk igen jól, hogy az olasz kormány túlnyomó 
része a félemletes csomót nem ketté vágni, hanem megol-
dani szándékozik. E czélból feloszlatván a követek régi 
kamaráját , mely ily fontos ügy megvitatására nem tar tá 
magát képesítettnek, u j választásokat rendelt és az ujon 
megválasztott képviselők elé terjesztő azonnal a megoldás 
ama módját, melyet czélszerünek tart . Lényege abban áll, 
hogy a trónfosztott pápának hagyassék meg azon független-
ség, melynek fentartása érdekében épen püspökök és diplo-
maták egyiránt jelentik ki világi uralmának szükségét. A 
kormány által tehát a kérdés megoldására választott eszköz 
a pápa függetlensége. 

Világos, hogy itt nem lehet szó azon benső független-
ségről vagyis saját cselekedeteink ama szabadságáról, mely-
nél fogva senki sem kényszeríthet bennünket igaztalan tet-
tekre. Ez emberi természetünknek megfelelő oly szabadság, 
melynek gyakorlatára nem szükséges világi uralom. Birta 
azt Péter Nero alatt, Anacletus Domitian alatt, Zeffirinus 
Caracalla alatt, birta 7- ik Pius első Napoleon alatt és birni 
fogja IX-ik Pius az olasz kormány alatt. Eme szabadság 
elegendő biztosítékát nyúj t ja a lelkiismeret. 

Nem is azon függetlenségről beszélünk vagy a pápa-

ság lényeges kiváltságainak ama teljes hatályosságáról, 
melyet Krisztus megállapított és mely összegét képezi a 
világi uralom ellenségei által ís most épen annyira hangsú-
lyozott szellemi papatusnak. Hogy ez sértetlenül fenálljon, 
nincs szükség sem a kormány, sem valami parlamentum 
által nyújtot t biztosítékra. A pápák Krisztus helynökei, a 
hivők atyái, az egyház fejei, az erkölcsiség birái, a hitnek 
őrei, az igazság hirdetői, a mennyország kulcsainak birtoko-
sai, akár üljenek mint királyok trónjaikon, akár mint a 
zsarnokság áldozatai börtönökben vagy a bitófa alatt. Ezen 
függetlenség egyetlen biztosítéka Isten szava és Ígérete. 

Hanem a függetlenség, melyről itt szó vagyon, ama 
k ü l s ő függetlenség, moly az említett jogok és kiváltságok 
külső látható gyakorlatára vonatkozik. Hogy a pápa valóban 
szabad és független legyen, kell, miszerint a k a d á l y n é l -
k ü l kormányozhassa Isten egyházát, szükséges, hogy há-
borí ta t lanul közlekedhessék a világon elterjedt mindon egy-
házzal és sz összes hívekkel, hogy püspököket rendelhessen 
mindenütt , a hit letéteményét megőrizhesse, a fegyelmi-
ekben intézkedhessék, a tévelyeket kárhoztathassa, hogy 
minden akadály nélkül képes legyen a visszaéléseket meg-
szüntetni, az evangeliom terjesztését előmozdítani, aposto-
lokat a világ minden részeibe küldeni, concordátumokat 
kötni, a hivek és az egyház jogait megvédeni, inteni, fed-
deni, büntetni, egyszóval, hogy mint az Üdvözítő helynöke 
és Péter utóda, háboríttatlanul teljesíthesse kötelmeit. A gon-
dok és kötelmek e roppant súlyának elviselhete'se érdekében 
állítják épen szükségesnek a hivek és püspökök a pápával1) 
egyértemüleg, hogy az egyház feje oly politikai független-
séggel birjon, miszerint senkinek se legyen alávetve, legyen 
sui iuris, legyen souverain. 

Épen ezen pontra nézve a párt, mely a római kérdés 
megoldását, megkisérli, két részre szakad. Az egyik és ez 
az ovatosabb, rész állítja, miszerint a pápának ama politikai 
függetlenséget a legteljesebb mértékben akar ja meghagyni 
az által, hogy neki s z e m é l y e s s o u v e r a i n i t á s t biz-
tosít extraterritorialis kiváltsággal és a királyi méltóság 
minden tiszteletjeleivel. A másik, merészebb, párt is állítja, 
hogy függetlennek kivánja a pápát, de nem akar tudni még 
névleges souverainitásról sem, hanem alárendeltnek a közjog 
alá,(sottoposto al diritto commune) mely az államnak az egy-
háztóli teljes elválását sürgetné. Az első helyen említett 
pár t a pápai kérdést nemzetközinek tekinti és azért a pá-
pát a személyes souverainitással felruházandónak véli ; a 
másik tisztán nemzeti kérdésnek tekinti azt. Ezek az úgy-
nevezett e r k ö l c s i e s z k ö z ö k (mezzi morali), melyek 
által Itália kormányzói annak megoldhatását reménylik, 
ami szerintük is a 19-ik század legnagyobb problémája, tud-
niillik a pápának oly helyzetet készíteni, hogy megszűnvén 
fejedelem lenni, mégis az egyház kormányzatára nézve a 
királyihoz hason szabadsággal birjon. Azonban említett 
eszközök hatályossága merő já téka a képzelődésnek. 

(Foly. köv.) 

*) Necessarium esse palam edicimus sanctae huic sedi civilem 
principatum, ut in bonum religionis saeram potestatem sine impedimento 
exercere possit. IX. Pius. Enc. 1859. jun. 18. 



69 

Antonelli bibornok jegyzéke Visconti-Yenosta in< évi 
ang. 29 én irt titkos emlékiratára. 

Nagyméltóságod ! 
Mult aug. 29 röl kelt körözvényhez, melyet az olasz 

kormány külföldi képviselőihez intézett, egy nyomtatvány 
volt mellékelve, mely bizalmas úton velem is közöltetett s 
másolata kéziratban teljesen esetleges körülmény folytán 
kezeim között maradt. Ezon okmányban előadatik azon 
alkudozások története, melyek egyrészről a flórenczi és 
párisi kabinetek, másrészről pedig a szentszék és az olasz 
kormány között kezdettek volna arra nézve, mit átalános 
megegyezés folytán római kérdésnek szoktak nevezni. 

Nem levén birtokában semmi határozott és formális 
adatnak azon állítólagos alkudozásokról, melyek Franczia-
országgal megindíttattak, nem tudom bizonyosan, mi tör-
tént e részben a flórenczi és párisi kabinetek között, sem 
azt, mily hitelt érdemelhetnek a szóban forgó nyomtatvány 
kiilömböző állításai, valamint az is ismeretlen e'őttem, mily 
eszmerend képezte a kél kabinet között váltott javaslatok 
kiinduláspontját. Mindazonáltal képtelen vagyok elhinni, 
hogy ö felsége, a franczia császár és kormánya, csakugyan 
oly eljárást követtek volna, minő nekik tulajdoníttatik. 
Mialatt hadseregük védelmezte a szentszék jogait s megaka-
dályozta a szentatya teljes kifosztását, mialatt hirdették 
gondoskodásukat a szentszék ügyébon s nyiltan kijelentet-
ték Francziaország és a kath. világ szine előtt, hogy szi-
lárdul el vannak tökélve bárki ellen is megvédeni a szent-
szék világi hatalmát : — azt fogják rájuk, hogy ugyanakkor 
tudtul adták Turinban, miszerint a szentszék megüresedé-
sét vagy egyéb közeli és előre nem látható eshetőségeket, 
fel fogják használni arra, hogy visszahívják csapataikat a 
szentszék birtokaiból. Olaszország ezalatt folytassa az 
alkudozásokat Rómával, hogy így a felelősség kizárólag 
a szentatyára hárotnoljék ; állítsa helyre a közbiztonságot a 
nápolyi királyságban és hasson a közvélemény re ; a franczia 
kormány ezalatt folyvást Olaszország irányában jóakaró 
és barátságos értelemben foglalkozandik a római kérdéssel. 

Ha mindjárt minden külső érv hiányoznék is, egy 
köztudomásu tény elég volna arra, hogy nézetemhez szi-
lárdul ragaszkodjam ; ez pedig abban áll, hogy a császári kor-
mány határozottan vonakodott a szentszék jóváhagyása alá 
terjeszteni azon hires tervet, melyet Ricasoli báró készített. 
Egy másik, szintén jelentőségteljes tény az, hogy a császári 
kormány az 1867-ki u j hadjáratban ellenszegült a Garibaldi-
féle invasiónak, melyet a flórenczi kormány hozott létre 
és gyámolított; sőt Rouher által a szószékről is ünnepélye-
sen kijelentette, hogy Olaszország soha sem fogja hatal-
mába keríthetem Rómát és a szentatya még fenlevő birtokait, 
melyek Francziaország zászlójának oltalma alatt állanak. 
Azt hiszem tehát, hogy az első s talán egyedüli őszinte 
tény, melyet az olasz kormány az utóbbi tíz év alatt végbe 
vitt, abban áll, hogy nyiltan kijelentette, miszerint fel fogja 
használni, amint csakugyan felhasználta, a Franczia- és 
Poroszország között kitört háborút, hogy befejezze a pápa 
gálád kifosztását. Ekkép használta fel külömben a benem-
avatkozás elvét is, hogy bitorlásait az egész félszigeten 
véghez vigye. 

Mellőzve tehát az idézett okmány eme történeti részét, 
itt inkább a másik részszel szándékozom foglalkozni, mely 
a szentszék és Olaszország között felmerült értekezésekre 
vonatkozik. Mindenekelőtt kérdem, kik voltak azon alku-
dozik, kikről szó van ; mikor érkeztek Rómába, mily j a -
vaslatokat hoztak, kivel alkudoztak ? Minthogy pedig ezen 
állítólagos értekezéseket főleg azon találkozással támogat-
ják, mely az elhunyt Santucci bibornok és Passaglia közt 
történt, kezeim közt levő eredeti okmányokkal bizonyít-
hatom, hogy Santucci bibornok Passagliát soha sem te-
kintette hivatalos vagy félhivatalos alkudozónak, ki jogo-
sítva volna Cavour gróf nevében alkudozni s hogy Passag-
lia sem adta ki magát soha ilyennek ; ellenkezőleg, mind-
ketten csak eszmecserére szorítkoztak, minő ismerősök 
között szokott előfordulni. Valótlan külömben azon állítás, 
mintha a bibornok kötelezte volna magát a szentatya elé 
terjeszteni vagy eléje terjesztett volna valamely kiegyez-
kedési javaslatot az egyház teljes szabadságának s a világi 
uralom eltörlésének alapján. Még valótlanabb az, mintha a 
szentatyát meghatotta vagy meggyőzte volna ezen javasla-
tok bölcsesége, azokat még engedménynek és jótéteménynek 
tekintvén a turini kormány részéről. A szentatya tehát 
ezen előadás szerint még jobbnak és elfogadhatóbbnak tar 
totta volna ezen teljes kifosztását, mint azon már előbb 
visszautasított tervet, mely szerint a Romagnák vicariatusa 
Viktor Emmanuel királyra lett volna ruházandó, a szent-
atya számára azonban fentartatott volna felettük némi 
látszólagos felsőség. 

Merő koholmány tehát mindaz, ami továbbá ez ok-
mányban mondatik a bibornoki eskütől való feloldozásról, 
melytől nevezetesen Santucci bibornok és én oldattunk volna 
fel ő szentsége által, hogy az említett alapokon alkudozá-
sokba bocsátkozhassunk a világi uralom megszüntetése 
végett. Ezen tényeket kimondani annyi, mint kimutatni 
lehetlenségüket. Ezen hivatalos elbeszélés szerzőjét továbbá 
azon phasisok előadásában sem követem, melyeken ezen 
alkudozásokat közöttem és az olasz meghatalmazottak kö-
zött végig vezeti. Ezen egész históriának, úgy látszik, nincs 
egyéb alapja, mint egy nem rég bizonyos Isaia áldozár 
által közzétett mű, melynek szerzője viszonyban állott az 
elhunyt d'Andrea bibornokkal és egy bizonyos Aguglia szi-
cziliai ügyvéd Rómában léte, ki ide azért utazott, hogy tisz-
tába hozzon némi nehézségeket, melyek a nápolyi király-
ságban a Konstantinféle rend körül felmerültek. 

Ha mindazonáltal mérlegelni akar juk ezen egyének 
igazmondóságát és ama beszélgetések természetét, melye-
ket velük folytattam, csak a „Giornale di Roma" czikkébe 
kell betekintenünk, mely határozottan meghazudtolta ar-
czátlan rágalmaikat. Jelenleg egyszerűen magának azon 
okmánynak szavaira hivatkozom. Ez azt mondja, hogy én 
1861. április 5-én kijelentettem, miszerint a szentszék, min-
denkor önmagadólag tűrve az erőszakot, soha fog sem belé-
egyezni abba, hogy alkudozásokba bocsátkozzék Olaszor-
szággal, hogy a világi hatalom kérdése természeténél fogva 
az egész katholicitás érdekeire vonatkozik s hogy a szent-
szék az eseményektől vár ja a jogainak és óhajainak meg-
felelő megoldást. — Ha mindazonáltal nyilvános és ünne-
pélyes okmányt kívánnak, melyből ki tűnjék, hogy tekintette 
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a szentszék ezen kérdést és mikép ítélte meg a bevégzett 
tényeket, valamint azokat is, melyek az ő kárára bevégző-
déssel fenyegetődztek, nem külömben az olasz kormány be-
vallott elveit és tényeit, idézem a szentatya által az 1861. 
márcz. 18-iki consistoriumban mondott allocutiót. 

De minek hoznék fel okmányokat és kétségbevonhat-
lan bizonyítékokat? Köztudouiásu dolog ugyanis, hogy 
maga a flórenczi kormány igazolni óhajtván gálád eljárá-
sait, mindenkor a szentatya hajthatlanságára hivatkozott és a 
n o n p o s s u m u sr a, melyet ő szentsége minden olynemü 
alkudozással szemben hangoztatott, melynek czélja nem 
felségi jogainak teljes helyreállítása. Másrészről nem akarva, 
hogy az egyház érdekei e miatt csorbát szenvedjenek, ő 
szentsége soha sem habozott kijelenteni élénk óhaját arra 
nézve, hogy alkudozások kezdessenek a számo3 üresedés-
ben levő püspöki székek betöltése és egyéb vallási ügyek 
elintézése végett. 

Vegezzi commendatore és Tonello ügyvéd urak bi-
zonyságot tehetnek az itt talált jó fogadtatásról, valamint 
az abbeli szorgoskodásról is, hogy minden lehetőt megte-
gyünk az ohajtott czél elérésére s így küldetésük közös 
megelégedésünkre sikerüljön. 0 szentsége továbbá készsé-
gesen megengedte a különféle pápai kormányzóságoknak, 
hogy lépjenek érintkezésbe a megfelelő flórenczi kormány-
zóságokkal, miszerint közös megállapodások alapján a két 
határos tartomány lakosainak érdekei a vám, pósta és távír-
da ügyeiben kedvezményekben részesíttessenek, sőt annyira 
vitte az engedékenységet, hogy leszállította a különféle tár-
gyak be- és kiviteli vámtariffáját, ekkép Olaszországot is 
részeltetvén azon előnyökben, melyeket Francziaország egy 
külön kereskedelmi szerződés alapján élvezett. 

Felemlítem továbbá, hogy a pápai kormány folyvást 
a legnagyobb készséget tanúsította ama folytonos, mond-
hatnók mindennapi, szolgálatok teljesítésében, melyek tőle 
Olaszország nevében előbb a franczia később a portugalli 
követség közvetitésével kívántattak részint azért, hogy 
tudomást vegyen a polgári és büntető törvényszékek ítéle-
teiről, részint hogy az igazságszolgáltatás érdekében siet-
tesse a függőben levő ügyek elintézését stb. 

Az eddig előadottakból szemmelláthatólag kitűnik, 
hogy a szentatya, nehogy elárulja lelkiismeretét, megsértse 
esküjét s bármi módon szentesítse a Viktor Emmánuel 
kormánya által hirdetett helytelen elveket, — állandóan 
vonakodott oly egyességekre lépni, melyek megegyeznének 
az utóbbinak nézeteivel ; másrészről azonban nem mulasz-
totta el szívesen fogadni és létesíteni azon javaslatokat és 
reformokat, melyeknek czélja volt javítani alattvalóinak vi-
szonyait a szomszéd államéival vagy oltalmazni az egyház 
érdekeit. Ebből világosan kitűnik, hogy az olasz kabinet 
által Rómában talált nehézségek, melyek miatt szemrehá-
nyásokkal és vádakkal illeti a szentatyát, eredetüket egy 
fensőbb eszmekörből s nem azen szűkkeblű és kicsinyes 
antagonismusból vették, melylyel néha két határos kormány 
egymás ellen viseltetni szokott s mely a jelen esetben telje-
sen igazoltatott volna bizonyos qualificálhatlan előzmények 
által. Uyformán szilárdul megmarad azon meggyőződésünk, 
hogy, tekintve a két állam között létező ügyállást, tekintve 
a két kormány viszonyait s minden tényleges vagy csak 

látszólagos ok hiányát, mely igazolna valamely invásiót, — 
mindenkinek azon meggyőződésre kell jutnia, hogy a szent-
atya rovására végrehajtott bitorlások s a fogság, melyre 
kárhoztatják, miután államainak fővárosát ágyuk és bombák 
segélyével elfoglalták, rendkívüli mérvben odiosus jelleggel 
birnak, melynek párját hiába keressük a művelt világ tör-
ténetében. Még azon okmány datuma és tartalma is, melyre 
jelenleg válaszolok, mutatják, mily őszinte szándékokat 
táplál a flórenczi kormány a szentszék birtokai iránt. Ezen 
datum mutatja, hogy ezen kormány már a mult augusztus 
hónap óta készítette elő azt, a minek egy másik ürügy 
alatt szept. 20-án kellett végbemennie. 

Minthogy fel kell tennem, hogy az említett körözvény 
és okmány az . . . . i külügyminiszter úrral is közöltetett, 
szükségesnek tartom az abból netán merített helytelen esz-
méket helyreigazítani ; következésképen felhatalmazom 
nméltóságodat felhasználni az előrebocsátott reflexiókat 
nem csupán azért, hogy megezáfolhassa a számos hamis 
állításokat, hanem azért is, hogy kimutassa, miszerint azon 
szorgoskodás, melylyel mások jóhiszeműségét tévútra ve-
zetni igyekeznek , biztos jele annak, hogy meg vannak győ-
ződve saját ügyük igazságtalanságáról. 

Fogadja stb. 
Róma, 1870 okt. 17. Antonelli J. bibornok. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, január 20. A p e s t i r e á l i s k o l a k é r d é s e . 

(Folytatás.) A reáliskola kérdésének megoldásánál tehát 
mindenekelőtt azon kérdést kell megoldani : ki köteles a kö-
zös fensőbb tanintézeteknél a vallásoktatásról gondoskodni ? 
Váljon az állam, mely ily intézetet létesít s fentart és mely 
egyszersmind a rendes tantárgyak közé a vallástant is fel-
veszi ; az illető hatóság, mely hasonló intézetet létesít s fen-
tart vagy pedig a vallásfelekezet? Es ez utóbbi esetben, ha 
t. i. a vallásfelekezet köteles a vallásoktatásról gondoskodni, 
két módon lehet e kötelességnek eleget tenni. Vagy úgy, 
hogy a püspök, mint a vallásfelekezet képviselője, gondosko-
dik a vallástanitásról s az illető fensőbb tanintézethez val-

s 

lástanárt nevez ki s annak tisztességes ellátásáról gondos-
kodik vagy úgy, hogy az intézet egyszerűn a helybeli lel-
kipásztori gondoskodásra bizatik. 

Nálunk a közös intézetek csak most léptettetvén életbe, 
szükséges és igen fontos ezen kérdésnek megoldása s azért 
nem tanácsos azt elodázni. 

Szerény nézetünk szerint a fensőbb tanintézeteknél a 
vallásoktatásról az tartozik gondoskodni, ki ily intézetet 
létesít s fentart. Mert a létesitő s fentartó tökéletes, rendsze-
rezett intézetet akar létesíteni, másminőt a kormány nem is 
engedhetvén meg. Köteles tehát az alapitó mindazon tan-
erőkről s eszközökről gondoskodni, melyek a rendszeresített 
intézet számára a kormány által mint szükségesek kijelöl-
tetnek. Minthogy pedig a fensőbb tanintézetekben a vallás-
tan rendszeresített kötelező tárgy s nélküle a fensőbb tan-
intézet hiányos lenne: világos,hogy a vallástanárról az ala-
pitónak s fentartónak kötelessége gondoskodni, nem pedig a 
vallástanitást arra tukmálni, ki ugyan a vallással foglalkozik, 
de kinek az intézet létesítéséhez vagy fentartásához semmi 
köze. Ha ez nem igy van, miért nem utasítja a nemes város 
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a magyar nyelv tanítását az akadémiához ? A vegyészetet 
a gyógyszerészekhez ? Ezek mindenesetre szakférfiak s hi-
vatásszerűleg kezelik a fentebbi tudományokat. Avagy 
jelentse be a nemes város a kormánynak, hogy fensőbb tanin-
tézetet akar alapítani, minden tanerőről gondoskodik, de a 
vallástant elhagyja, mert nem akar vallástanitókat fizetni. 
Tartok tőle, hogy még most a kormány ily szándékba aligha 
beleegyeznék. Mert a kormány azt lenne köteles felelni : te 
reáliskolát, akarsz alapítani. Jól van. íme itt az általam meg-
határozott rend a tárgyakra stb. Ha intézetet akarsz létesíteni, 
ezen kellékekről gondoskodjál. Következőleg, ki közös fen-
sőbb tanintézetet alapít minden felekezet számára, az köte-
les minden felekezot számára vallástanárt is tartani vagy 
pedig ha ezt nem akarja , törülje ki a rendes tantárgyak 
közül a vallást. így fogva fel a dolgot, a belvárosi plébános-
nak igaza volt, csakhogy a városhoz intézett iratában a 
dolog mibenlétét ki kellett volna fejtenie. 

Ebből azután az is következik, hogy a város az elkö-
zösités által uj terhet vállalt magára akkor, midőn egytől 
akar t szabadulni. 

Ismételjük tehát, hogy szerény nézetünk szerint min-
den fensőbb tanintézetnél az köteles a vallásoktatásról gon-
doskodni, ki az intézetet alapitja s fentartja, tehát köteles 
megfelelő valláitanitókat is alkalmazni. Vegyünk példát a 
majori ad minus. I t t az egyetem. Ez legfensőbb tanintézet, 
melyben minden tudomány előadandó, tehát a vallástan is. 
Míg az egyetem felekezeti; addig meglesz az illető felekezet 
számára a hittani cathedra, a többi vallásfelekezetekkel 
pedig nem törődik. De ha az egyetem állami, akkor az állam 
köteles vagy minden vallásfelekezet számára cathedrákat 
állítani vagy a hittant egyszerűn kiküszöböli. És épen ezen 
stadiumban vájudik legújabban elközösített egyetemünk. 
Innen van az is, hogy a protestáns Poroszország az egyete-
meken katholikus theologusokat is tar t s fizet. 

Tehát ne essék zokon nemes Pest városának elközösí-
tett reáliskolájánál minden felekezet számára cathedrát 
állítani, illetőleg a tanári állomásokat szervezni, a tanárokat 
fizetni. 

Szerény nézetünk szerint a herczegprimás válaszának 
is ezen terrenumon kellett volna állani s felvilágosítani a vá-
rosnak atyáit. 

Ez, mondjuk, a mi szerény, de határozott, mert indo-
kolt, véleményünk. 

De engedjük meg, hogy a vallásoktatás, mint a nép-
iskoláknál, a fensőbb tanintézeteknél is a vallásfelekezetet 
illeti. Ezen esetben nálunk katholikusoknál a püspök lenne 
köteles gondoskodni arról, hogy az illető fensőbb tanintézet 
az intézet igényeihez képzett férfit nyerjen vallástanitóul s 
azért ily intézetnél becsületes, tisztességes ellátásról kell 
gondoskodnia, concursust hirdetnie vagy legalább recursust 
s így ez állomást betöltenie. Félrendszabály ily ügyben nincs 
helyén, mert ez a vallásra igen igen káros következményű. 
De honnan fizesse a tanárt ? Az mindenesetre a püspök 
gondja ez esetben. Ott a vallásalap. De épen, minthogy ezen 
eltartás kényes, mert pénzbeli dolog, azért kell ily kérdést 
alaposan megvitatni s határozottan eldönteni. Mert a kérdés-
sel az egyház érdeke van összekötve, ez pedig igen igen 
fontos dolog. (Vége köv.) 

RÖMA. IX. P i u s é s e l l e n s é g e i n e k ö r ö m e . 
A forradalmárok, a nemzeti „szabad" egyházaknak aposto-
lai s az úgynevezett német tudomány, ezek azok, kik Róma 
elfoglalásán s a pápa világi hatalmának ideiglenes ledönté-
sén leginkább örülnek. Ez egy közös vonás, moly azonban 
mindhármuknak legelrejtettebb gondolatait t á r ja elénk, azon 
gondolatokat, melyeket eddig bizonyos szólamok s édes 
mézes szavak úgy a hogy a mélyebben nem pillantó nagy-
világ szeme elől el takartak. 

A forradalom örül s joggal. Rómának bukása alkal-
mat szolgáltatott az európai diplomatiának, hogy belső 
ürességét, megvesztegethető voltát s hazug, csalárd rend-
szerét, az egész világ előtt közundorra mutassa be. Ez volt 
rá nézve az Ítélet napja s becsülete el van s el marad veszve 
mindaddig, míg ezen átalános európai rothadást végképen 
kigyógyítania vagy kimetszenie nem sikerült. 

A forradalom örül s joggal. Az úgynevezett katholi-
kus hatalmak Róma bukásakor oly gyengéknek, oly nyo-
morultaknak mutatták magukat , hogy leginkább megsebez-
hető részeiket a forradalom most már igen jól ismeri s igen 
jól tudja, hogy ha nemsokára tetszeni fog neki, eme hatal-
mak ellen átalános ostromra kelni, nem lesz, a ki ellentálljon 
neki, nem lesz, aki az amúgy is roszul betorlaszolt kapukat 
akár csak becsületből is védje , nem lesz, a ki ama t ró-
nusokat majdan elsöprendő ár ellenében gátakat emeljen. 
Ha egyszer a legrégibb s tiszteletre legméltóbb trón bu-
ko t t , ér t jük a pápa trónját s padig a többi kath, ha -
talmak bárgyú részvétlensége mellett : akkor a többi feje-
delmi szék nem sokára önkényt következik, mert ezek-
nek alapjai sokkal jobban aláásvák, mint amazé. A pápát 
az örök Ígéretek védik. Róma elveszte után az egész katho-
likus világ nyilik meg előtte, a hívek rokonszenvéről, sze-
retetéről s támogatásáról biztosítva van , szóval, ő az egy-
háznak feje s az marad mindörökké. Ezen utóbbi méltósá-
gától a forradalom soha sem fogja megfoszthatni őt s ha ki-
vetkőzteti világi hatalmából, csak annál inkább fénylik, 
annál ragyogóbban tündöklik, szellemi méltósága és hatalma. 
Egészen másként áll a dolog a világi fejedelmekkel; mihelyt 
elűzetnek, hontalanokká lesznek s legott minden jelentősé-
güket is elvesztik. 

A nemzeti egyházak apostolai is örülnek, de ezek már 
nem joggal. Mort, a forradalom az ö egyházaikat is el fogja 
törülni s pedig joggal. Feltűnő volt azon egyetértés, mely-
lyel ezen apostolok, karöltve a hitfelekezatnélküli állammal, 
Róma ellen harczoltak, nevezetesen a zsinat s a csalatkoz-
hatlansági dogmának ügyében , sokkal nagyobb s hevesebb 
oppositiót csinálván a pápának, mint a minőt valaha mertek 
volna az államnak, akár a polgári házasságnak, akár az is-
kola elkereszténytelenítéséuek ügyében csinálni. Voltak 
ugyan e tekintetben is kivételek, de vajmi r i tkák. 

Róma ideiglenes bukásával megszűnt az ok, melyért 
az államok eddig eme nemzeti egyházféle játékot tűr ték, 
az t. i., hogy benne kedves eszközt leljenek Róma elleni 
harezukban. Ezen mór, megtévén kötelességét., most el fog 
mehetni. — Rómának ideiglenes bukására következik a 
nemzetegyházi aspiratióknak végleges bukása; mert az 
államok dőreségükben végkép elnyomottnak vélvén garáz-
dálkodásaiknak hajthatatlan igazságosságú őrét és feddőjét, 
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félre fogják lökni ama nyomorult eszközt is, mely eddig 
saját édesanyja ellen oly nagy készséggel használtatta ma-
gát ; — mehetnek, receperunt mercedem suam, ha ugyan 
receperunt. S e tekiutetben Rómának ezen ideiglenes meg-
próbáltatása egyike lészen a legnagyobb jótetteknek, me-
lyekkel a Mindenható napjainkban az egyházat megörven-
deztette. 

Az úgynevezett német tudomány is örül, de nem jog-
gal , mert sorsa azonos az állami egyházakéval. Rómá-
nak ideiglenes bukása az első jel saját enyészetére azért, 
mivel vak lövéseinek czéltáblája egyideig eltűnvén, meg-
szűnik létezési oka s a mesterségesen felfújt épület ma-
gába dölend össze. Kár tehát ezen tudósoknak örülniök 
Róma ideig óráig tartó elnyomatásán s kettős kár, de egy-
szersmind kettős oktalanság, sőt kettős vakmerőség is, azt 
állítani, hogy szentatyánk ezen jelenlegi szorongattatása 
épen csak az érdemlett büntetés azon állítólagos „nagyra-
vágyás"-ért, melylyel eme hittani határozatnak hozatalát, 
mint ők mondják, előidézte. 

Heródes Pétert a tömlöczbe vettette, hogy ez által a 
zsidóknak tetszését kinyerje. Váljon ez is méltó büntetés 
volt-e azért, hogy Péter oly bátran hirdette az Úrnak igé-
jét ? Nero ugyanezen apostolt a keresztre feszíttette ; váljon 
büntetés volt-e ez is vagy nem inkább a legdicsöbb koszo-
rú az apostolok fejedelmének halántékain? S ama 27 pá-
pának halála , kik Krisztusért ontották vérüket , mind-
annyi büntetés volt-e, nem nkább szintannyi dicső fény-
pont az egyháznak ragyogó történelmében? És — mit 
legelői kell vala mondanom — midőn maga a Megváltó 
keresztre feszíttetett, büntetésül szenvedte-e ezt és a kinos, 
szégyenteljes halált azért, hogy e földön megjelenni s a né-
peknek az örök megváltás tanát hirdetni merészelte vagy 
más valami miatt ? feleljenek erre a német tudósok s ezek-
nek más országbeli ügyetlen utánzói ! 

Nem büntetés tehát az, mit az isteni gondviselés jelen-
leg I X Piusra mér, hanem egy u j korona, melyet ősz für-
teire teszen s u j babérkoszorú, melylyel halántékait övedzi 
körül. De ezen legújabb üldöztetés egyszersmind uj alkal-
mul is szolgál a hiveknek arra, hogy szeretetüket megmutas-
sák s arra, hogy bebizonyítsák az egész világ előtt, mi-
szerint vége van a százados álomnak, az egyház ébred, az 
egyház rázza bilincseit s e bilincsek le fognak hullani. 

A forradalom,a nemzeti egyházaknak apostolai s a 
német áltudomány hadd örüljenek tehát egyelőre. Rómának 
ideiglenes bukásával mindhármuknak végórája ütött s ezzel 
meg fog szűnni ama rationalistico-liberalis katholicismus 
is, vagy alávetvén magát vagy nyilt szakadássá válván. 
Bármi történjék azonban a pelyvával, annyi bizonyos, hogy 
az ekként megtisztított jó mag erősebb gyökeret fog verni, 
mint valaha s szászszoros gyümölcsöt hozni ; a végdiadal 
pedig az egyház legfőbb tekintelyeé lészen, a c s a l a t -
k o z h a t l a n p á p á é ! 

VEG-YESEK. 
— Az a u t o n o m i a i 27-es bizottság január 23-án 

megkezdette tanácskozásait. A 9-es bizottság elaborátumát 
vi tat ják paragrafusonkint. Feltűnő, mennyire iparkodtak 
némelyek oda működni, hogy az autonómiának a római szent-
szék által történendő megerősíttetését már előre is meggá-
tolják. Minket ezen jelenség igen kellemetlenül érintett. 
Mitől félnek, talán attól, hogy a szentszék gátakat fog emelni 
oly intézmény létesítése elé, mely hazánkban az egyház 
viszonyait van hivatva rendezni ? Avagy azt gondolják, hogy 
az autonomia a magyar részletes egyház ügyeit tárgyalván, 
nem tűri az összes egyház fejének szentesítését ? Hát a 
megyei zsinatok nem egyes megyék ügyeit rendezik s mégis 
az egyház fejének helybenhagyása alá tartoznak ? Avagy 
az egyház feje azt se tudja, mi történik a magyar katho-
likusok között? Mi akarunk kivonulni az ő legfensőbb őr-
ködése alól? S valljon nem illeti-e az egyház fejét azt tudni, 
miként történik az egyházméitóságok betöltése, mily terhek 
rovatnak az egye? egyházfők bir tokaira? tís ha netalán az 
autonomia ferde irányt kezdeni venni, hol keressenek a felek 
orvoslást? Talán a kormánynál ? Ezen idegenkedés min-
denesetre gyanús. Ha jót akarunk, ha egyházunk virágzá-
sát akar juk , miért ne adnók ezt tudtára az egyház fejének 
s kérnők ki művünkre szentesítését, áldását ? Avagy azt 
hiszszük, hogy ő nem akar ja egyházunk javát, annak vi-
rágzásá t? Vannak főpapjaink között s helyesen, kik az 
autonómiának az egyházbirtok felőli rendelkezéseit nem 
fogják az egyházban törvényesekül elismerni, míg a szent-
szék e rendelkezést helyben nem hagyja. A magyar egyház 
tag ja az egész egyháztestnek, melynek feje a pápa. A tag 
tehát ne iparkodjék a fő tudtán kívül működni. — Voltak, 
kik az autonomia körébe a liturgiát is felvétetni ohajtották 
s csak nehezen sikerült őket ettől eltéríteni. Nem tudjuk, 
mit értenek ezek urak a liturgia alatt vagy mit akarnak 
azzal elérni, hogy a liturgiát is az autonomiai viták tá r -
gyává akar ják tenni. Jó lesz emlékezetükbe idézni a tri-
denti zsinat canonát sess. VII. can XI I I . Si quis dixerit re-
ceptos et approbatos ecclesiae catholicae ritus in solemni 
sacramentorum admini stratione adhiberi consvetos aut con-
temni aut sine peccato a ministris pro libito omitti aut in 
novos alios per quemcunque ecclesiarum pastorein mutari 
posse, anathema sit. Az egyháznak törekvése oda irányult 
mindenkor, hogy, amennyire csak lehet, a liturgia dolgában 
az egységet eszközölje 3 midőn ez most lassanként létesül, 
alig fogja tűrni, hogy ez egység háboríttassék. 

r 
E r t e s i t é s . Miután a „Szentírás magyar concordantiá-

j á ra" annyi megrendelő érkezett, hogy a kiállítási költségek 
megközelitőleg födözvék, a munkát febr. 1-én sajtó alá adom. 
A netán még aláírni szándékozók tisztelettel kéretnek, mi-
szerint megrendeléseiket legalább is febr. 5-ig beküldeni 
szíveskedjenek, hogy a nyomatandó példányok számára 
nézve magamat tájékozhassam. 

Pest, 1871 jan, 26. F ü s s y Tamás. 

Szeretetadosnányok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 850 frt. 75 kr. 100 frank. 13 cs. k. 
arany. 2 db kétfrtos. 1 porosz, 1 szász tallér, 19 db egyfrtos. 2 db félfrtos. 
33 db. régi húszas. 2 db régi tízes, 1 db ezüstpénz. 

Khál József boz±oki pleb. Beate Pastor demons aecipe 
25 forint. 

Az esztergomi növondékpapság magyar egyházirodalmi 
iskolája 10 „ 

K, Zsuzsanna 1 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o a s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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Megjelenik e lap he-
tsnkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben s póstakül-

déBselÖ f. 
RELIGIO. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, február 4-én. l O . 

f 
Előfizethetni minden k. 
póstahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sar.), 9. sz. 

I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Haeresis és schisma. — A római csomó. 
— Az osztrák vöröskönyv Rómára s az egyetemes z . ina t ra 
vonatkozó okmányainak birálata az osztrák-magyar dele-
gatióban. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Haeresis és schisma. 
(Vége.) 

Természetesnek fogjuk találni a mondottak 
után azt is, hogy oly sok nemes kebel sohajtozik 
azon „uj kornak" felvirradása után, mely az el-
szakadt testvéreket visszahozza Rómának dobogó 
kebelére. 

Bár mielőbb elmondhatná újra még IX. Pius, 
ki oly sok kisérletet tett immár ez ügyben, mit Jenő 
pápa a flórenczi zsinaton elmondott: „Laetentur coeli 
et exultet terra; sublatus est enim de medio paries, 
qui occidentalem orientalemque dividebat. Eeclesiam 
et pax atque concordia rediit, illo angulari lapide 
Christo, qui fecit utraque unum, vinculo fortissimo 
caritatis et pacis utrumque iungentem parietem et 
perpetuae unitatis foedere copulante ac continente ; 
postque longam moeroris nebulam et dissidii diuturni 
atram ingentemque caliginem, serenum omnibus 
unionis optatae iubar illuxit. Graudeat et mater Ec-
clesia, quae filios suos hactenus invicem dissidentes, 
jam videt in unitatem pacemque rediisse et quae 
antea in eorum separatione amarissime flebat, ex 
ipsorum modo mira concordia cum ineffabili gaudio 
omnipotenti Deo gratias référât. Cuncti gratulentur 
fideles ubique per orbem et qui Christiano censentur 
nomine, matri catholicae Ecolesiae colletentur." 

Uram Jézus ! jöjj, siess, teljesítsd mielőbb jós-
szavadat s legyen egy akol és egy pásztor ! 

De jaj ! mit látok ? Brutusok rohannak elő gyi-
lokkal kezükben s IX. Pius, a szent aggastyán, szive 
legnagyobb fájdalmában keserű könyek között pa-
naszkodik a német püspökökhez irt legújabb levelé-
ben „a nagyra vágyás fiai," „az elfajult gyermekek" 

gonoszsága felett, kik különösen az ex cathedra szóló 
római pápa csalatkozhatlansága ellen fellázadván, 
„istentelenül szétdúlják anyjuk, az egyház, keblét, 
mely őket felnevelte és táplálta, méreggé változtatják 
az általa készített üdvhozó étket s kevélységükben 
elbizakodva saját és mások romlására forditják a 
tudományt, melylyel mások üdvét kellene előmoz-
dítaniok." 

Haeresis és schisma, ez a vészteljes irány, ez 
az átkos törekvés, sokaknál hazánkon kivül úgy, mint 
édes hazánkban. 

Ez okból állítottam össze némely nemes lelkek 
vallomásai alapján a haeresis és schisma mérges 
gyümölcseit, hogy lássák a gyászos emlékű múltból 
és szomorú jelenből a reménytelen jövendőt s vissza-
riadván a lábuk előtt tátongó örvénytől, hi vek ma-
radjanak az egy, szent, apostoli, római katholikus 
anyaszentegyházhoz, melyen kivül nincs keresztény-
ség és sem égen, sem földön ni ncs üdvösség. 

Kalászatomat Bossuet és Fénelon lelkes hitval-
lásával zárom be és igaz katholikus lélekkel mon-
dom : „O római szentegyház ! ha megfeledkezhetném 
rólad, feledjem el magamat is ! Száradjon el nyelvem 
és maraeljon mozdulatlan számban !" 

S ide irom még egy jeles világi férfiúnak, gróf 
De Maistre Józsefnek, kenetteljes s a mostani viszo-
nyok közt kétszeresen vigasztaló elmélkedését a ró-
mai egyház magasztos volta felett. 

„Kit ne ragadna el, — kérdi maga is elragad-
tatva, a nemes lélek, — azon fenséges látvány, me-
lyet az isteni gondviselés az emberek szemei elé tart 
s mindaz, mit még a valódi vizsgáló szemeinek igér? 

O római szent egyház ! míg ajkaim szavakat 
rebeghetnek, ezekkel téged foglak magasztalni. Üd-
vözöllek téged, tudomány és szentség halhatatlan 
anyja! Salve sancta Parens! Te árasztád el világos-
sággal a földet mindenütt, hol a vak uralkodók nem 
akadályozták befolyásodat s gyakran ezek ellenére 
is. Te szüntetéd meg az emberi áldozatokat, barbár 
vagy gyalázatos szokásokat, a gyászos előítéleteket, 
a tudatlanság homályát s mindenütt, hovaküldéreid 
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nem hatolhattak, hiányzik valami a polgárisodott-
ságból. A nagy férfiak mind a tieid. Tanaid tisztí-
ták meg a tudományt a gőg és függetlenség azon 
mérgétől, mely azt mindig veszélyessé s gyakran 
gyászossá teszi; a pápákat nem sokára átalánosan 
el fogják ismerni, mint a polgárisodás főtényezőit, 
mint az európai egyeduralom és egyesség teremtőit, 
mint a tudomány és szépmüvészetek fentartóit, mint 
a polgári szabadság alapitóit és született védnökeit, 
mint a rabszolgaság megsemmisítőit, a zsarnokság 
elleneit, mint a fensőbbség fáradhatlan gyámolóit s 
mint az emberiség jótevőit. Ha néha jelét adták, 
hogy emberek valának, si quid illis humanitus acci-
dent: e pillanatok rövidek voltak; a hajó, mely a 
habokat hasítja, kevés nyomát hagyja útjának és a 
világ egyik trónja sem mutatott annyi bölcseséget, 
tudományt és erényt. Minden képzelhető felforgatá-
sok közepett is folytonosan őrködött az Isten feletted 
örök város ! Mindaz, mi megsemmisítésedet idézhette 
volna elő, összeesküdött ellened s te mégis szilárdul 
állasz ; valamint te valál egykoron a tévelyek : úgy 
most 18 század óta az igazság központja vagy. A 
római hatalom belőled a pogányság erődét alakítá, 
mely az ismert világ fővárosában megdönthetlennek 
látszott. A világ minden tévelye összpontosult benned 
és első császárod egybegyüjté azokat egy fényes 
csarnokban s valamennyit szentesité aPantheonban. 
Az összes istenek temploma a te falaid közt emelke-
dett s minden nagy emléked közül ez áll egész épsé-
gében. A keresztény császárok minden hatalma, 
minden buzgalma, lelkesedése, sőt, hogy lígy mond-
juk, a keresztények minden boszúja, a pogány tem-
plomok ellen zúdult. Alig adott jelt Theodosius s e 
fényes épületek mind eltűntek. Hasztalanul látszot-
tak kegyelmet esdeni az építészet legmagasztosabb 
szépségei, e bámulatra ragadó épületek számára, 
hasztalanul fárasztá szilárdságuk a rombolók karjait ; 
az apamei és alexandriai templomok lerontására oly 
eszközöket kelle használni, melyekkel háborúban 
vala szokás élni az ostromoknál. Azonban misem 
állhatott volna ellen az átalános határozatnak. Csak 
a Pantheonnak kegyelmeztek. A hitnek egyik nagy 
ellensége az események felsorolása alkalmával így 
szól: ő nem tudja, a körülmények mily szerencsés 
találkozása mentette meg a Pantheont egész azon pil-
lanatig, midőn azt a VII-ik század első éveiben egyik 
pápa minden szentek tiszteletére szentelé fel. ') 

') Gibbon. „A hanyatlás története stb." 7. köt. 28 fej. 
37 j . 360. 1. 

Valóban, ő kétségkívül nem tudta; de mi hogy ne 
tudnók ezt? A pogányság fővárosa arra volt kivá-
lasztva, hogy a kereszténységé legyen s a templom-
nak, mely e fővárosban a bálványozás minden erejét 
összpontosítá, a hit minden fényét kelle egyesítenie. 
„Minden szentek" a „minden istenek" helyén ! Mily 
kimeríthetlen tárgya ez a mély bölcsészeti és vallási 
elmélkedéseknek ! A Pantheonban igazíttatott helyre 
és vezettetett vissza a pogányság eredeti rendszerére, 
melynek az csak látható megrontása vala. Az Isten 
neve kétségkivül kizárólagos és elsajátíthatlan és 
mégis több Isten van az égben és földön.2) Vannak 
értelmiségek, nemesebb természetek, istenített em-
berek. A kereszténység istenei a szentek. Isten körül 
mindez istenek összesereglenek, hogy neki szolgálja-
nak a számukra kijelelt helyen és rendben. 

0 bámulatos látvány, méltó ahhoz, ki azt esz-
közlé s egyedül azok számára készité, kik annak 
szemlélésére képesítvék ! 

Péter jelentőségteljes kulcsaival kiszoritá a vén 
Jánuséit. U mindenütt az első s minden szent az ő 
kiséretében megy be. Pluto, a gonoszság istene,3) 
helyet enged a csudatevők legnagyobbikának, kinek 
hallatlan fellépése teremté az önkénytes szegénységet, 
hogy egyensúlyozza a gazdagság vétkét. India mesés 
meghódítója helyén látjuk Xavért, ki azt valóban 
meghódította. Hogy az emberek millióit megnyerje, 
nem hivá segélyül az iszákosságot és kicsapongást, 
nem környezteié magát tisztátalan kéjelgőkkel; csak 
egy keresztet mutatott, erényes bűnbánatot és az 
érzékek sanyargatását h irdette. Istenes Jánost, rnáthai 
Jánost és p. Vinczét, (kiket minden nyelv, minden 
idő áldjon) illeti most a tömjén y. mely a gyilkos Mars 
és boszúálló Juno tiszteletére szállott a magasba. 
A szeplőtelen Szűz a kegyelem és szentség rendjé-
ben minden teremtmény közt a leg fenségesebb,4) 
az emberi teremtmények elseje, ki az üdv szavát 
hallatá,5) kinek méhét az örökkévaló megáldotta, 
saját lelkét lehelvén belé és oly fiat adván neki, ak i 
a mindenség csudája, 6) kinek azon szerencse jutott, 
hogy teremtőjét szülje, ki csak Istent látja maga 
felett állani, kit minden század áldottnak fog nevez-
ni;7) az isteni Mária a pandemi Venus oltárára lép. 

2) Kor. I . lev. 8, 5. 6. 
3) Mammona iniquitatis. Sz. Luk . 16. 
4) Gratia plena, Dominus tecum. Sz. Luc. 1, 28. 

Sal. sz. Feren cz lev. VIII. k. 17. 1. 
6) Alkoran X X I . fej. A látnokokról. 
7) „Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes gene-

rationes. 
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Látom, mint lép Krisztus a Pantheonba evangélistái, 
apostolai, a szentatyák, vértanúk és hitvallók kisé-
retében, hasonlag a győzelmes királyhoz, ki nagyjai 
kíséretében lép legyőzött és megsemmisített ellensége 
székvárosába. 0 megszenteli a Pantheont jelenlétével 
s elárasztja azt méltóságával. Láttára valamennyi 
emberisten eltűnik az Istenember előtt. Az ős Pan-
theon letűnt; az összes bűnök helyét az összes eré-
nyek foglalták el. A százfejű tévely megfutott a 
megoszolhatlan igazság elől ; Isten úgy uralkodik a 
Pantheonban, mint az égben, minden szentei között. 

Tizenöt század vonult már el a szent város fe-
lett, midőn a pogányságon mindvégig győztes ke-
resztény szellem a Pantheont égig emelni merészelte,9) 
hogy abból hires templomának fódiszét, a kath. egy-
ség központját és a legszebb földi lakot, készítse 
annak, ki közöttünk akart maradni telve malaszttal 
és igazsággal.9) 

Az ó és u j Róma, a tévely és igazság, ime pár-
huzamba állítva; válaszszanak azok az „eretnek és 
szakadár nézetek" pártolói ! 

Fábián János. 

A r ó m a i c s o m ó . 

(Folytatás.) 

Micsoda az a személyes souverainitás, melyet az első 
helyen említett párt ajánl a szentatyának, mint független-
sége biztosítékát? Mesterséges szavak halmaza, mely el-
takarja az egyszerű privilégiumot. Mi immunitásokkal és a 
királyi tisztelet minden jelvényeivel ellátunk, tehát szemé-
lyesen szabad, souverain leendeaz. így beszélnek ök. De a 
következtetés teljesen hamis. A tisztelet bármily külső jelei 
épen csak kitüntetetté, az exemtiók, bármily tágasak, csak 
kiváltságolttá teszik a polgárt, de sem az egyik, sem a má-
sik, nem souverainné. Nem a tisztelet, nem a kiváltságok, 
hanem egy polgári társadalom, ország, nép, feletti vagy kö-
rüli rendelkezés valóságos joga teszi az egyént souverainné. 

Nem bizonyít ez ellen semmit amaz ellenvetés, hogy 
a pápa isteni jognál fogva az egész katholikus társadalom 
legfőbb rendezője levén, mint ilyen valóságos souverainitás-
sal is bir. A ki így okoskodik, a kérdéstől eltér, a souve-
rainitás egyik neméről átugorván a másikra. 

Hogy a pápa a lelki souverainitást valóságban birja, 
minden vitatkozásán kivül áll és Olaszország sem hiszi, — 
legalább még most, — bogy attól megfoszthatja. A souve-
rainitás, melytől őt Itália megfosztotta, hogy azt magához 
ragadja, a világi souverainitás, melynél fogva valóságos 
fejedelem volt és nem névleges csak, a fejedelmek között. 

f 
8) Vonatkozás Angelo M. e szavaira : En azt a légbe 

fogom emelni. 
9) E t habitavit in nobis . . . plenum gratiae et veritatis. 

„A Pápáról,« id. h. 405 s köv. 1. 

Ezen fejedelemségről van szó és a katholikusoktól el nem 
lehet vitatni, miszerint, ha a pápa megfosztatik azon alany-
tól, melynek irányában gyakorlá a fajedelmi jogokat, t. i. 
az államtól, megszűnik lenni fejedelem, souverain, habár 
exemtio, kiváltság, folytán meg is hagyatik annak czime, 
tisztelete stb. A csak névlegesen souverainné lett pápa 
valósággal nem leend egyéb, mint nagy terjedelemben ki-
váltságolt polgár. A nevezett urak egész okoskodása oda 
megy ki, hogy mondják: a pápák tíz századon át egy állam 
feletti souverainitás erejénél fogva j o g i l a g voltak füg-
getlenek; mi azt határozzuk, miszerint ezentúl legyenek 
függetlenek kiváltság által. 

Kiváltság által független pápa mi leendne más, mint 
mindenben azok önkényétől függő személy, kik őt kivált-
sággal felruházták ! Oly korban, minő a mienk, midőn nem-
csak a társadalmi osztályok előjogai dőlnek romba, banem 
a természet legszentebb jogait is lábbal tapossák, ki állít-
hatná komolyan, hogy a pápának és következőleg az 
egyháznak, függetlensége privilégium által biztosítható, 
melyet ma alkotnak és holnap egy tolvonással megmásít-
hatnak vagy megsemmisíthetnek. Oly tekintély — ír ja 
Antonelli államtitkár a nunciusokhoz nov. 8-án intézett 
köriratában — mely engedmény erejénél fogva él és gya-
koroltatik, az engedélyező jóakaratától vagy szeszélyé-
től függ, nem saját, önálló életet él és nem terjesztheti és 
fejtheti befolyását szabadon . . . Pedig kiki tudja, miszerint 
az egyház fejének kell, hogy saját csonkíttatlan tekintélye 
legyen a czélra, hogy lelki hatalmának gyakorlata bármiféle 
ok által meg ne szoríttassék, félbe ne szakíttathassék ; ami-
ből következik, hogy minden neki adatni szándékolt bizto-
síték illusorius leend, ha ez egy fejedelemtől vagy világi 
hatalomtól függ. Az államtitkár tehát elveti az úgynevezett 
személyes souverainitás amaz expediensét. 

Ha a politikusok, kik a római csomó megoldása czél-
jából annyira ragaszkodnak a valóban függő függetlenség 
ezen úgynevezett erkölcsi eszközéhez, nem látják be, misze-
rint oly valamihez ragaszkodnak, ami ellenmondást in ter-
minis foglal magában : kényszerítve vagyunk kimondani, 
hogy elveszték a józan értelem tehetségét és Isten igazságos 
büntetése folytán Olaszhon sorsa agyvelő nélküli gyermekek 
kezeire bízatott. 

De tegyétek fel, — mondják, — hogy ama személyes 
souverainitást a kormá ny a leghathatósb biztosítékokra 
fekteti, hitével, esküvel erősített szavával, ígéretével, nyújt 
garantiákat. Biztosíték, hit, eskü? De kiről van szó ez idő-
ben? Ha nem csalódunk, a flórenczi kormányról 1871 kez-
detén. És van még, uraim, bátorságuk használni e szent sza-
vakat és ez évben ? 

(Folyt, köv.) 

Az osztrák vörösköny? Rómára s az egyetemes zsinatra 
vonatkozó okmányainak birálata az osztrák-magyar 

delegatióban. 

Tisztelt olvasóink ismerik az osztrák vöröskönyvnek 
Rómára s az egyetemes zsinatra vonatkozó okmányait. Lát-
ták azokból azt is, hogy az osztrák diplomatia tényleges 
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befolyást igyekezett gyakorolni s gyakorolt is az egyetemos 
zsinatra nem kevésbbé, mint a római kérdés úgynevezett 
megoldására. 

Mi hittük s joggal vár tuk, hogy a delegatióban levő 
egyháziak birálatuk tárgyává fogják tenni azon okmányo-
kat , melyek a világ előtt nyiltan azzal kérkednek, hogy az 
azokat kiállított kormány kezei a zsinat ügyeiben épúgy 
működtek, mint a pápa világi hatalmának megszüntetésé-
ben. Az okmányok az egyetemes zsinatra nézve azt mutat-
j á k , hogy kormányunk Trautmannsdorfot , ezidöszerinti 
római követét, a birodalombeli püspökökhoz küldötte avég-
ből, hogy, miként egy egy háznagy gúnyosan megjegyezte, 
ezeket theologiára tanítsa. Trautmannsdorf küldetésében 
eljárt s megtette azt, amire utasítva volt. Az egyházi dele-
gátusokon állott tehát e tekintetben a vöröskönyv okmá-
nyait birálat alá venni s a kormány eljárásának helytelen, 
igazságtalan voltát kimutatni s megróni. 

Tette ezt mindenekelőtt Greuter tiroli képviselő s de-
legatus. Beust külügyminiszternek Róma iránt való politi-
ká já t élesen megtámadta s csak azt sajnáljuk, hogy a nagy 
lapok beszédének igen töredékes részeit közölték. Czélt 
azonban annyiban ért beszédje, hogy Boust grófot meg-
szorította s még pregnansabb nyilatkozatra kényszerítette. 

Bcustnek a zsinatra vonatkozó nyilatkozata ez : „Most 
a delegátus úrnak a zsinatot illető nyilatkozatára térek. Ő 
egyik sürgöny egyik helyét emelte ki, melyről tudom, hogy 
a lapokban támadás tárgya volt, t. i. egy a zsinat minoritá-
sához menesztett bizonyos intést (Ermahnung). A sürgöny 
a követ részére Íratott s tudtára adja, mit kell az ottani 
püspököknek beszédeiben mondania és ez annyival inkább 
nem volt kizárva, miután e z e n k i s e b b s é g n y i l v á -
n o s a n l e g a l á b b a k o r m á n y r a v a l ó t á m a s z -
k o d á s t nem utasította vissza (nachdem diese Minorität 
offenbar eine Anlehnung an die Regierung wenigstens nicht 
von der Hand gewiesen). Álláspontunkból tökéletesen meg 
volt engedve azt mondani, hogy azon o p p o s i t i o, m e l y 
a z o n h a t á r o z a t o k e l l e n a l k o t t a t o t t , melyeket 
okunk volt kikerülve látni s melyeknek mellőzését kíván-
nunk kellett, valóban tevékeny maradjon*) és necsak arra 
szorítkozzék, hogy bizonyos demonstrátiót képezzen, mely-
nek más czélja s eredménye nem lenne, mint az illetőknek 
kormányaikkal szemben otthon jobb állást szerezni." 

Mi a külügyminiszter beszédének ezen részét ismételve 
elolvastuk, félre tottük s ismét kezünkbe vettük s alig akar-
tunk szemünknek hinni, midőn állításait mérlegeltük. Azt 
mondja ugyanis, hogy a minoritás, érti az osztrák-magyar 
birodalombeli tagjait, a kormányra való támaszkodást nem 
utasította vissza vagyis, hogy a minoritás ezen része az 
oppositióban az osztrák-magyar kormányra támaszkodott. 
Azt állítja továbbá, hogy oda működött a kormány, misze-
rint azon oppositio, mely a határozatok ellen alkottatott , 

*) A Sz. E . aug. 9-iki számában közlöttek szerint ezen 
oppositio tevékenységben maradását így jelenti ki egy 
volt minoritási tag : „Hogy a megkezdett iránytól eltérni 
semmi szándékuk sincs, sőt határozottan azt fogják tovább-
ra is követni." Nem mondatik, váljon ez n tevékenységben 
maradó oppositio csak a múltra vonatkozik-e vagy a jövőre 
is, minden zsinati határozatra. 

valóban tevékeny maradjon s nocsak puszta demonstratio 
legyen a zsinat határozatai ellen vagyis, hogy az opponens 
zsinati tagok az oppositiót a határozatok hozatala után is 
folytassák, ami aequale schisma és haeresis. 

Hogy Beu?t úrnak ezen felleplezései minket kellemet-
lenül érintettek, azt mondanunk is fölösleges. Es ha valóban 
így lettek volna a dolgok, a külügyminiszter úr hálából 
vagy gyengédségből elhallgathatta volna. Igy azonban a 
világ elé dobta s azzal iparkodott takaródzni, hogy a zsi-
nati volt minoritás tagjait belevonni igyekezett azon üdv-
télen politikába, melyet Róma ellen protestáns létére űzött 
s melyért annak idejében a katholikus lapok, legújabban 
Greuter, ostromolta. 

Tekintetünk most a magyar delegatio egyik legkitű-
nőbb tagjára , a nm. kalocsai érsekre esett, ki maga is tagja 
volt a volt zsinati minoritásnak. Őtőle vártuk, hogy a kül-
ügyminiszter úr állításait visszautasítsa, illetőleg devalválja 
s elutasítsa a zsinati volt minoritástól azon vádat, melyet 
Beust úr emelt, mintha a minoritás a kormánynak kezében 
eszköz volt volna. 

S reményünkben nem csalatkoztunk, amennyiben a 
kitűnő főpap valóban monumentális államférfi beszédében 
Beust úrnak Róma ellen űzött politikáját keményen sarokba 
szorította. Ámbár megvalljuk őszintén, hogy szerettük 
volna, ha a nm. érsek Beust úrnak a zsinatot illető viseletét, 
illetőleg s főleg Greuternek adott válaszában kifejtett állí-
tásait, vádjait, erélyesebben,határozottabban utasít ja vissza. 

Tisztelt olvasóinkkal szívességet vélünk tenni, ha a 
nm. érsek beszédét egészen a d j u k : 

A külügyi albizottságnak én is egyik tag ja ievén — 
és annak munkálataiban részt vévén, — osztom az előttünk 
fekvő albizottsági jelentésnek tartalmát, amennyiben ez a 
külügyminisztériumnak a vöröskönyv lapjain tükröző áta-
lános politikája körül forog. Mit midőn kijelenteni szeren-
csém van, nem tehetem, hogy egy oly ügyben, melyet ezen 
albizottsági jelentés külön nem érintett, igénytelen észrevé-
teleimet elő ne adjam , értem a római ügyet. Teszem ezt 
azon vérmes remény nélkül, hogy talán túlkedvező fogad-
tatásban részesülondnek nézeteim ; teszem mégis azon köte-
lességemnél fogva, melylyel elvi meggyőződésemnek tarto-
zom és melyet kedvező vagy kedvezőtlen körülmények 
között egyaránt illető helyen kifejezni soha szivesen el nem 
mulasztottam. A római kérdés több mozzanatokban áll 
előttünk vöröskönyvünk sürgönyeiben. Az első a vatikáni 
zsinatra vonatkozik. Nagyon hosszadalmas volna részlete-
sen belébocsátkozni azoknak taglalásába, miket eziránt a 
sürgönyök hosszú sora tartalmaz ; de magam és elvbarátaim 
személyes igazolásaul egy észrevételt még sem hallgathatok 
el, mely különben is magában elég praegnans lesz arra , 
hogy támpontul szolgáljon mindazoknak megítélésében, 
amik e sürgönyökben a vatikáni zsinatról elmondatnak. 

Észrevételemet a 122-dik sürgöny végszakaszaihoz 
fűzöm, melyek az úgynevezett zsinati kisebbség tagjainak 
magaviseletére nézva oly felfogásnak engednők helyet, — 
mintha működésűknek „főczélja az lett volna, hogy eljárá-
sukkal meggyőzzék a honi kormányokat és népeket arról, 
hogy a zsinatnak menetére mérséklőén akarnak befolyni." 
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Alkalmam volt az úgynevezett zsinati kisebbségnek 
működését közelebbről észlelni, annak eljárásáról, indokai-
ról és czéljaíról, magamnak tökéletes tudomást szerezni és 
ennek alapján engedje meg a t. bizottság, hogy röviden 
kijelentsem , miszerint ezen zsinati atyák, mint egész éle-
tükben, úgy akkor is, nagy súlyt fektettek ugyan azon ked-
vező véleményre, melylyel működésük a honi kormányok-
nál és népeknél találkozott és minden alkalomkor helyes és 
jogos módokkal igyekeztek ezen elismerést kiérdemelni ; 
de ott, hol vallástanokról, hol egyházunk lényeges alkot-
mányáról, volt szó, zsinati működésűknek főczélját nem a 
mondottakban kereshették ; ott eljárásuknak indokait és 
czéljait egyedül benső vallásos meggyőződésükből és azon 
hűségből merí tet ték, melylyel főpásztori kötelességüknek 
tartoztak. 

Egy másik mozzanata a római kérdésnek, melyre a 
a vöröskönyv lapjai utalnak, azokra vonatkozik, mik a 
zsinat óta a magyar-osztrák birodalomban történtek, értem 
a concordatumnak eltörlését La j thán túl, a placetumnak 
megujitását a magyar állam területén. 

A concordatumról, miután annak hatása inkább a 
birodalom másik felére vonatkozott és épen azért az iránta 
való bármily véleménynyilvánítás e helyen practikus jelen-
tőséggel nem bir, nincs okom bármit is mondani , pedig 
annál kevésbbé, mivel tudom, hogy illetékes helyen a kellő 
felszólalás úgyis megtörtént és hol jövőre alkalom fog kí-
nálkozni, megtörténendik ismét. Mi pedig a placetumnak 
megujitását Magyarországon illeti, azt a vöröskönyv csak 
néhány szóval érinti a 144-ik sürgönyben, előadván, hogy 
mivel az ausztriai alaptörvények szabadelvű szellemébe 
ütközött és a katholikusok szabad vallásgyakorlatát gátolta 
volna, ott be nem hozatott ; mely nézet ellenében, miután 
észrevételem nincs, nincs is miért időzzem e tárgynál. 

(Folyt, köv.) 

E&THÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , január 23. N é h á n y é s z r e v é t e l a z 

a u t o n o m i a i t a n á c s k o z á s o k r a . Az egyházi b i r -
toknak commassátiója s azon követelés, melylyel némely 
autonomicus követ az ellenében fellép, nem jogos, mert 
nem jogos 1-ször, hogy a világi autonomiai képviselők 
az egyházi javak hovaforditásának ellenőrzésére maguknak 
jogot követeljenek ; — nem jogos 2-or követelésük, midőn 
az egyházi javak kezelésében a püspökökkel egyenjogú 
tényezőkül* akarnak tekintetni és ama javakat a püspökök-
kel együttesen, mint egy testület, kívánják kezelni. 

Az ilyen követeléseket az egyszeri fiu kivánatához 
lehetne hasonlítani, ki atyjának mondá : „Pater ! da mihi 
portionom substantiao, quae me contingit." Az egyházban 
Krisztus Urunk intézkedésénél fogva a hivek püspökeik-
hez a fiúnak atyjáhozi viszonyában állanak, a püspök pedig 
az egyes megyei család feje és természetes képviselője s a 
család javainak gondozója és kezelője és azért legalább is a 
fiúi tiszteletnek megtagadása a püspöktől, ha ennek bir-
tokkezelési képességét vagy hűségét kétségbe vonjuk. De 

még ezért nem szólnék. Katholikusaink ma, jóllehet roszul, 
túltették magukat ilyen kegyeletes fiúi érzelmeken és száraz 
számitókká lettek. Ok számokkal akarnak meggyőződni 
arról, miszerint püspökjük, tehát lelki atyjuk, a birtokot 
úgy kezeli, hogy reájuk ebből semmi kár sem, sőt a lehető 
haszon háramlik. És azért mi is félretévén a kegyelet hang-
ját , egyedül a száraz tények előadásával igyekvendünk a 
a fenemlített követelések jogtalanságát kimutatni. — A püs-
pöki, káptalani s egyéb egyházi jószágok mindig az illető 
egyházi hivatalnak vagy intézménynek adományoztattak, 
de soha ama vagy eme püspök megyéjének vagy a püspök-
nek és összes hiveinek, mint személyeknek. Tessék bár egy 
adományozó levelet kimutatni, mely állitásom igazságát 
nem bizonyítaná. Az adományozó levelek mindig püspök-
ségről, káptalanról, apátságról stb. szólnak, tehát magáról 
az egyházi intézményről vagy hivatalról úgy, mint szólni 
szoktunk p. fiumei kormányzóság-, helytartóságról stb. 
Innen következik, hogy az így adományozott birtok mindig 
a hivatal természetét veszi magára, olyan felelősséggel jár , 
milyennel a hivatal, olyan czélra fordítandó, mely ama hi-
vatal czéljainak megfelel. Ha tehát a világi hivatalokra 
vagy hivatalos állomásokra alapított birtok kezelése körül 
az illetők ma a népnek vagy a nép képviselőinek tartoznak 
számolni : ezt a hivatal természete magával hozza, minthogy 
ma a parlamentaris és felelős kormányok rendszerét találjuk 
minden országban. Da ha az egyházi czélokra, püspöksé-
gekre, szánt és alapított jószágok kezelése körül a felelősség-
gel nem a kath. népnek tartoznak a püspökök: ezt ismét a 
a püspöki hivatal természete hozza magával, mely nem j á r 
felelősséggel lefelé azaz a nép és az alpapság felé, hanem 
felfelé. Ilyen természetűvé a püspöki hivatalt nem a zsar-
noknak nevezett középkor tevé, hanem ez a katholikus 
egyháznak alkotmánya, ez magától Krisztustól származó 
szervezete. 

Senki se nevezze tehát szükkeblüségnek, ha mi a ma-
gyarhoni kath. püspököknek felelősségéről az igen tisztelt 
autonomiai képviselők irányában tudni nem akarunk és a 
fenérintett követeléseket, a mennyiben követelések, jogon 
alapultaknak el nem ismerhetjük. 

De talán érdekes lenne tudni, hogy e követelések mi-
lyen forrásból származnak. Nem szólunk szenvedélylyel és 
azért a nomes indokokat a kevésbbé tisztákkal összezavarni 
nem fogjuk és míg az elsőktől elismerésünket meg nem 
tagadhatjuk, az utóbbiakat határozottan kárhoztat juk. 

Lássuk először az utóbbiakat. 
Mi a külö mben igen tisztelt kath. autonomiai képvi-

selők törekvésében, melylyel a nm. püspöki kar irányában 
egyelőre csak az egyházi jószágok kezelésénél ellenőrzési 
jogot követelnek, a modern szabadelvüség nyilatkozványát 
látjuk, mely míg a kath. egyház dogmáit látszatra tiszteli, 
másrészt az egyházi kormány alakját támadja meg és ujabb, 
divatosabb mezbe akarná öltöztetni, mint XI. Benedek pápá-
nak anyját az akkori udvaronezok. 

Hogy pedig főleg a liberalismus szelleme vezérli leg-
többjét világi katholikusainknak éâ számos egyházi férfiút is, 
és hogy a katholikus iskolán s egyéb ügyeken való lendítés 
nem a főindok, mely őket vezérli, nem nehéz bebizonyítani. 
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Igaz, hogy a legújabb iskolatörvények következtében 
kath. iskoláink léte veszélyben forog, a mennyiben számos 
iskolát újra építeni vagy legalább tetemes költséggel átala-
kítani kell, nehogy a kormány schulinspeetorjai által bezá-
rattathassanak ; — igaz, hogy az alpapság állása itt-ott a 
legszomorúbb, söt néha a botrányig szomorító ; megengedjük, 
hogy e bajokon többnyire rögtöD segíteni elkerülhetlenül 
szükséges; de kérdem, nem lehetett volna-e e bajokon még 
más úton is segíteni ? 

Ha annyira buzogunk a kath. vagyonért, miért nem 
tiltakoztunk annak idejében egyetemünk elvétele ellen, 
mely katb. pénzen és kath. czélokra épült ? Miért hallgattunk 
és hallgatunk máig is, elemi tanodáink elközösitéséhez, főleg 
Budapesten ? Váljon nincsenek-e a kath. autonomia tagjai 
között olyanok is, kik a képviselőházban az uj iskolatörvény 
ellen egy szóval sem tiltakoztak, sőt mellette szavaztak és 
ha a kath. iskolaalapról leend szó, ennek elközositését szinte 
aligha akadályozni fogják. Ha ezen urak, kik most a kath. 
autonómiának is tagjai és jogot követelnek az egyházi j a -
vaknak a püspökökkel együtti kezelésére, ama roppant pénz-
és vagyonbeli kárt felszámítják, moly részint passiv, részint 
határozottan ellenzéki maguktartása által a kath. ügyre 
háramlott : nem lehet okuk a magyar püspöki kart mulasz-
tással vádolni, mintha nenl elég bőkezűen segélyezte volna 
a kath. tanintézeteket eddig is. 

Hogy a liberalismus szelleme vezérli a kath. autono-
mia tagjainak nagy részét, továbbá onnan is kitűnik, mert 
a pápai birtok elközösítése iránt ép oly közönynyel látsza-
nak viseltetni, minővel viseltetnek nálunk az egyházi va-
gyon iránt, hacsak az ö kezükbe nem adatik át — kezelés 
végett. Arról, hogy az autonomia, mint kath. testület, a 
pápa tévmentességéről szóló hitágazatot ünnepélyesen vagy 
alkalmilag vallaná, szólni sem akarok. 

Tehát szabadelvűség minden szegleten. Minden törek-
vésnek ez a főrugója. 

De azért, mint kezdetben irám, nem akarom elvitatnia 
kath. autonomia tagjaitól a nemesebb indokot sem, melytől, 
noha nem helyes irányban,vezéreltetnek. Sőt meg vagyok győ-
ződve, hogy legtöbbjét valóban tanodáink é3 alpapságunk 
siralmas állapota indítja erélyes tevékenységre. Valóban 
szomorító ily nemes törekvésű férfiakat oly úton látni, mely 
czélhoz nem, hanem csak meghasonlásra vezethet, — meg-
hasonlásra azokkal, kikkel vállvetve a legszebb eredményt 
vivnák ki biztosan. 

Részemről ugyan a világi urakat menteni tudom. Mert 
ha tévednek is, midőn a szabadelvű parlamentaris formákat 
és a kormányi felelősséget az egyházba is átültetni akarják, 
ez onnan van, mert nem volt alkalmuk kimerítő nyilatko-
zatot hallani vagy olvasni, mely után kellőleg tájékozhat-
ták volna magukat az egyházi jog terén, tekintve leginkább 
a püspököknek viszonyát hiveikhez egyenkint, valamint 
összes megyéikhez. Nem lehet ugyan itt elhallgatnom főt. 
Palásthy Pál úrnak még az előbbi autonomiai értekezle-
tek alkalmával mondott és épen az érintett viszonyokat 
tárgyaló jeles beszédeit. De ezek a pusztában kiáltónak 
szavai maradtak. 

A kath. autonomiai tanácskozmányoktól tehát, ha 
e z i r á n y b a n haladnak, jó eredményt várni nem lehet. 

Kisértsük meg azért a barátságos capacitatiót, ha még 
nem késő. A nyugodt, jó akaratból eredő és kellőleg oka-
datolt, felvilágosítás talán most sem tévesztené el hatását. 
Igaz, hogy e felvilágosítás azon gyanúval fog találkozni, 
hogy Cicero csupán pro domo sua beszél és hogy csak azért 
buzogunk az egyházi alkotmány szentsége mellett, mert 
jószágról van szó ; de ha nem is sikerülne e gyanú alapta-
lanságát kimutatni, szerény véleményem szerint azért még 
sem lehetne concessiókat tenni oly iránynak, melyet sem a 
szentséges atya, sem a kath. külföld, sem az utókor, katho-
likusnak nevezni nem fog. Igaz, hogy sokat ígérnek azon 
esetre, ha követeléseiket mind teljesítjük. Igaz, hogy a 8 
millió katholikussal sok zajt ütnek é3 ilyen meg amolyan 
tömörülést ígérnek és ragaszkodást a püspöki karhoz ! De 
Tamás vagyok benne, mert a liberalistnusnak épen az egyik 
ismertető jele, hogy igéretét soha sem váltja be, mert . . . . 
be nem válthatja. 

Csekély nézetem szerint tehát mindenekelőtt fel kel-
lene világosítani derék világi katholikusainkat, miszerint 
az egyház, mely más időkben is osztott kegyúri jogokat, 
tőlük sem fogja megtagadni a jogot, hogy az egyházi ügyek-
be beszólhassanak és ezek rendezésében részt vegyenek ; 
de viszont arról is, hogy a világi híveknek az egyházi ügyek 
vezetésére semmi nativ joguk nincs és ha lett, ez mindig 
az egyház engedelméből eredett, melyért folyamodni igen, 
de melyet követelni nem lehet sem egyeseknek, sem bármi-
képen megválasztott testületeknek. — Továbbá, mert a 
magyar püspöki kar és a káptalanok, nem azok, kik magu-
kat áldozatkészségben bárki által felülmulatni engednék , 
egyesülten a világi hívekkel s z a b a d o n határoznák meg 
azon összegeket, melyeket eddig kath. czélokra úgyis ál-
doztak, de melyeket ezután az autonomiai testület fogna a 
szükségletekhez képest természetesen katholikus czélokra 
fordítani. Végre pedig, mivel ily tetemes újítás nem történ-
hetik az egyház fejének jóváhagyása nélkül : a római pápá-
nak, szentséges atyánknak,beleegyezését és áldását kikérni 
nemcsak nem fölöslegesnek, hanem inkább mulhatlanul 
szükségesnek tartom. — Ott a mi támaszunk és orőnk, 
s e h o l m á s u t t . Rusticus. 

PEST, január 25. M é g e g y s z e r a P. L. s a h e r • 
c z e g p r i m á s p á s z t o r l e v e l e . Ha valaki a P. Lloyd 
egyházellenes a napraforgó jel alatt írt czikkeit olvassa, 
lehetetlen, hogy Aesop meséje, mely a kígyóról és reszelőről 
szól, eszébe ne jusson. Mennyit koptatja a szegény Lloyd 
fogait az egyházon ! Keserűség- s méreggel, desperatióval, 
tudatlansággal és sántikáló logikával, folyton váj az egy-
házon. 

Ezen napraforgó jel alatt írt czikkekről azt állították 
még nem igen régen, hogy egy katholikus paptól származ-
nak, mit, daczára annak, hogy nekünk valakit meg is ne-
veztek s az illető állításának bizonyítására figyelemre méltó 
érveket is hozott, még sem akarunk elhinni, mert egészen 
teljes biztosságunk nincs s mert ily tudatlanságot, ily abso-
loni gonoszságot,kath. papról feltenni nem akarunk; egyéb-
iránt „Nihil est opertum, quod non revelabitur et occultum, 
quod non scietur." 
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A Lloyd ezidei 17-ik reggeli számában a napraforgó 
ismét ott van, jelenlétének oka pedig a primás ö herczegsé-
gének pásztorlevele. Az fáj szegénykének, hogy a primás a 
katliolikusokhoz katholikus és nem zsidó, török vagy pro-
testáns, szellemben írt. 

A czikket egy vízkóros emberhez lehetne hasonlítani, 
kinél a kövérséget víz stb. pótolja. A Lloydnál is az érveket, 
a logikát, gorombaság s tudatlanság, nem akarom mondani 
rosz akarat, pótolja. Csak egy példát. „Der schwache Greis 
in Rom aber läszt sich durch seine Rathgeber verleiten den 
Bannfluch gegen die „Gottesräuber* zu erlassen und iden-
tifizirt so in unchristlicher Weise sich und sein weltliches 
Besitzthum mit Gott und göttlichen Dingen." Irgalmasságot 
vélünk a Lloyddal cselekedni, azért idézzük az iskolákban 
használt német kátéból az első parancsban előforduló 50-ik 
kérdést. „Gottesraub oder Sacrilegium ist eine Verunehrung 
Gott geweihter Sachen, Personen oder Orte." Kedves iró, 
tanulja meg először a kátét, azután irjon az egyházról. 

De mit tehet az egyház arról, hogy vannak egyének, 
kik először irnak s talán csak később tanulnak vagy hogy 
vannak, kiknek agyveleje oly complexióval bir, miszerint 
képtelenek őt megérteni, hogy vannak, kik lármáznak és 
irnak, mert valami történik, de ennek logikai összefüggését 
nem birják felfogni. — En, megvallom, a lónak soha sem 
vettem rosz néven, hogy nom bir kabátot varrni. 

A Lloyd Írójának nem tetszenek a kath. kaszinók ; 
nekünk sem tetszenek azon egyletek, melyek az egyház ellen 
alakultak vagy alakulnak. Miért nem változtatja a Lloyd 
kedvünkért ezekrőli nézetét? Pedig az illető iró láthatná,hova 
visznek effélék. Hová vitte Francziaországot liberalismusa, 
Poroszországot rationalismusa ? Most a porosz rationalis-
mus a franczia liberalismust irtja ki s a franczia liberalismus 
a porosz rationalismust s a dolog vége az lesz, hogy mind-
két országban nem sokára a katholicismus fog virágozni. 
S valamint eddig hazánk a rationalismus és liberalismus 
elveit ezen országokból áthozá : úgy nem sokára itt is a 
katholicismus kerül majd felsőbbségre s a Lloyd szinte a 
katholicismust veendi majd védszárnyai alá. Mintha a szú- ' 
nyog venné a sast szárnyai alá ! 

Nem akarok germanizator lenni az által, ha német 
idézeteket hozok ; csak azon vád elől akarok menekülni, 
hogy talán az eredeti szöveg másként szól, azért szeretem 
az eredetit idézni. A Lloydban egy hely igy szól : „Dieser 
Hirtenbrief ist nicht darauf berechnet, die Katholiken über 
die Lage des Papstes aufzuklären, sondern er verwirrt nur 
die Gemüther und regt zu ungerechtfertigtem Hasse auf. 
Da lesen wir : „Ausschweifendes, gottloses Gesindel aus 
ganz Italien habe die heilige Stadt überschwemmt !" Dies 
bezieht sich auf die Zeit vor der Okkupation Roms durch 
italienische Truppen. Nun weisz aber Jedermann, dasz es 
auf der apenninischen Halbinsel eine rührige republikanische 
Partei gibt, die weder von einem Königthume, noch von 
einem Papstthume, etwas wissen will. Diese Partei regte sich 
mächtig, als die Franzosen aus Rom abzogen und sie hatte 
Aussicht auf Gelingen eines Handstreiches, weil si denselben 
unter der Firma der „nationalen Wünsche"vollführen konnte. 
„Es gibt im Leben der Völker Augenblicke, — bemerkt mit 
Recht der italienische Ministerpräsident in seiner Depesche 

vom 21. September 1870, — wo die Regierung die Pr inc i -
pien der Ordnung und Autorität nicht in befriedigender 
Weise zu schützen vermag, wenn sie nicht die Fragen, wel-
che das Nationalgefühl berühren, selbst in die Hände nimmt 
und sich bemüht, deren Lösung zu suchen, um sie der Ge-
walt der Leidenschaften und des Zufalls zu entziehen." Und 
in solchem „Augenblick" befand sich Italien, als seine Regie-
rung Rom und das „Patrimonium Petri" besetzte, wenn nicht 
der Funke der Revolution zur hellen Flamme ausschlagen 
sollte, deren verheerende Wirkung sich gewisz nicht auf 
den „Kirchenstaat" allein beschränkt haben würde. D i e 
P f l i c h t d e r S e l b s t e r h a l t u n g gebot diesen Akt 
und nur Thoren oder Fanatiker können darob die Regierung 
Italiens tadeln. Wir sahen auch, dasz alle Kabinete von 
Europa diesen Schritt der italienischen Regierung für ge-
rechtfertigt erkannten." 

Veszedelmes elveket állít fel itt a Lloyd. „Die Pflicht 
der Selbsterhaltung"-féle elv szerint Poroszország látván 
például alajthántúli országok egyenetlenkedéseit, Ausztriára 
reá tehetné kezét, eltekintve attól, hogy a szomszéd ilyféle 
állapotokat létre is hozhat. Ezen elv szerint Oroszország 
hibázott, hogy 1849 ben Magyarhont el nem foglalta maga 
részére stb. és „nur Thoren oder Fanatiker können darob 
die Regierung Italiens tadeln !" 

Lássa kedves Lloyd, irója czikkével csak is azt bizo-
nyítja, hogy a primás nemcsak mint püspök, de mint hazafi 
is, igen helyesen cselekedett, midőn pásztorlevelét irta, mert 
indirecte birodalmunk egységét védi minden rablás ellen és 
nem áll hogy : „Dieser Hirtenbrief ist nicht darauf berech-
net, die Katholiken über die Lage des Papstes aufzuklären, 
sondern Er verwirrt nur die Gemüther und regt zu ungerecht-
fertigtem Hasse auf." Igen, azokét összezavarja, kik a sylla-
bus eme tételét akatholikaegyházzal nem kárhoztatják: „Le-
gitimis principibus obedientiam detractare, immo et rebellare, 
licet." 63. Avispa. 

IE0DAL01. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. — 

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

Azonban, miután nemsokára maga a tapasztalás a 
szentirás szabadvizsgálati elvének (mely nem egyéb, mint a 
nyugtalanságoknak, forrongásnak és anarchiának e lve . . , ) 
tarthatatlanságát eléggé feltüntette, megmutatván, hogy 
mindazok, kik a biblia elégségességének elvét vallják, ellen-
mondásokba keverednek, mert míg egyrészt a szentírást 
csak az egyház hagyományából birják, másfelől pedig sok 
olyasmit elfogadnak, gyakorolnak, (például gyermekke-
resztelést, esküt v. ö. Mát. 5, 33.) ami a szentkönyvekben 
vagy nincsen meg vagy melynek látszólag épen ellentéte 
foglaltatik ugyanazokban, továbbá, hogy a bibliának egyéni 
értelmezése mellett alig lehete néhány embert, — nem ritkán 
ugyanazon helyből egészen ellenkező hitágazatok fejtetvén 
ki, — kik, bár véleményük merőben ellenkeztek egymással, 
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egyenlő bátorsággal, sőt merészséggel, ugyanazon joggal 
vagy jogtalansággal, hivatkoztak a szentírás szavaira, a 
hitegységben megtartani : szükségképen symbolicus köny-
veket kelle gyártani, melyek mintegy dogmaticus törvény-
könyvek lennének és zsinórmértékül szolgálnának a tannak, 
a vélemények és eszmék e zavarának és értelmezések sok-
féleségének közepette, megválasztásában. 

Mondhatni, dicső kor és dicső eredmény vala ez ! 
Több 3em kelle aztán, mint hogy az ilyetén szétvágó 

nézetek zsibvásári disharmoniáját az irka-firka és handa-
bandázás kisebb-nagyobb dobja, hegedűje, fokozni segítse 
s meglőn a zsarnoki nyomás, mely a kedélyekre lidérczként 
nehezülvén, a használt eszmék tisztázását, a tévelybőli sza-
badulás ariadnei fonalának fellelését, még problematikusab-
bá tevé ! 

A ki az egyház történelmében némi jártassággal bir, 
tudja, miszerint így kisértették meg az első századok több 
eretnekei és ezeknek példájára a protestánsok, hogy a va-
lódi hagyományoknak tekintélyét meggyengítsék, — azok-
nak más koholtakat ellenszegezni . . . De e könyvekkel sem 
értek czélt. Mert tudósbjaik (v. ö. Schleiermacher) megjegy-
zései szerint — az ősegyház ősi hitétőii elszakadás, ellene 
való merő protestatión, merő tagadáson, kivül mit sem lehet 
bennük találni, mi napjainkban kötelező erővel birna . . . 
Csalhatatlan, mint mindig igaz marad, — tévedés nélküli 
és hibázástól ment egyház nélkül nincs csalhatatlan biblia. 
Akármiképen csűrjük csavarjuk a dolgot, mindenkor vissza 
kell mennünk szent Ágoston mélyértelmű ismeretes sza-
vaira : „Ego autem evangelio non crederem, nisi me catho-
licae Ecclesiae comraoveret auctoritas." — Hanem a har-
madik elv még nagyobb csorbát is kapott. 

Dr. Csősz. 
(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Megemlítjük, hogy Amerikában a katholikusok 

nagyszerű gyűléseket tartottak a szentatya érdekében, pél-
dául Albany N. Y.-, Newark-, Jersey-City-, Rochester N. 
Y.-, Willmington-, Allton-, Wyandotte-, Kansas- Evans-
villeban. Mindenütt erélyesen tiltakoztak a rablás ellen. A 
long-irlandi City L. J . pedig azt határozta, hogy minden 
a szentatya számára szervezendő expeditiót pénzzel s fegy-
veres erővel fog támogatni. 

— A szerencsétlen strassburgi katholikusok a szent-
atyához igen szép feliratot intéztek, melyet alkalmilag köz-
lendünk. 

— Az olasz király Rómában léte alkalmával a Quiri-
nálba szállt, de ott nem akart a pápa lakosztályában tar-
tózkodni, hanem a pápai majordomus szobáiban lakott. 

— A gibraltári püspök, Scandeila, kezdeményezése 
folytán az odavaló katholikusok legutóbbi időben az angol 
királynéhoz feliratot intéztek, melyben őt felkérik, hogy a 
szentatya ügyében vesse magát közbe. 

— A canadai püspökök Ejszakamerikában közös 
tiltakozást adtak ki Rómának elfoglaltatása ellen. — Ter-
mészetesen az egységben van erő. Ha egy egész országnak 
vagy tartománynak érsekei s püspökei együtt emelik fel 
szavukat valami ügyben, az imponál. — Ellenben, ha egyik 
másik hangosan tiltakozik, a többi hallgat, az eredmény 
elmosódik. 

— A wheelingi püspök Amerikában nem rég levelet 
intézett a baltimorei érsekhez, melyben a többek közt azt 
mondja, hogy most volna idő, miszerint a katholikusok az 
egész világon sürgessék kormányaikat, hogy legszentebb 
ügyüket, vallásukat, annak fejét, védelmezzék. S e czélra 
átalános népgyüléseket ajánl s óhajt tartatni. Ilyenek, mi-
ként már közöltük, Amerikában tartatnak is. 

— Az angol hölgyek közt most egy a szentatyához 
intézendő felirat köröztetik aláirás végett. E mozgalomnak 
élén Lothian marquisenő, Denbigh grófnő, Lady Fullerton 
Georgina, Lady Petre, Bodenham asszony s Lingdale kis-
asszony állnak. Az aláírások január 31-én bezárattak. 

— A belga katholikusok a szentatya számára gyűj-
tött 200 ezer frank péterfillért a mult napokban tették le a 
szentatya lábaihoz. A küldöttség, mely ez összeget meg-
vitte, a következő tagokból állott : Van den Branden de 
Reth, Gillei J . és E., de s Gravenwezel bárók, De Homp-
tine, Verspeyen, Nédonchel gróf, Houtart Gyula, Béthune s 
Van T'Serclaes báró. — Miként hallani, hasonló küldöttsé-
gek készülnek Rómába Hollandiából, Ausztriából, Német-
országból, honnan a luxemburgi püspök fogja vezetni s An-
gliából. 

— R e n d k i v ü l i k e d v e z m é n y b e n akarom 
részesíteni a javadalom nélküli és csekély jövedelemmel 
rendelkező k á p 1 á n y urakat. Minthogy nem nyerészkedés-
ből, hanem a szent ügy iránti buzgóságból, terjesztem vál-
lalatomat, a 3-dik 4. 5—6 teljes, önálló, független meg-
maradt évfolyamait a „Falusi Prédikáczióknak" 3 forint 
rendes ár helyett 1 frtért adom egy-egy példányát, mely 
az év minden vasárnapjaira és ünnepeire számos alkalmi 
beszéddel megtoldva hoz beszédeket és így olcsó áron nagy 
beszédgyüjteményre tehetnek szert. Póstai utalványnyal 
vagy levelezési lappal megrendelhetők és azonnal útnak 
bocsáttatnak. Kérem előfizetőimet erre figyeljneztetni káplá-
nyaikat. M. Á. szerkesztő. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 886 frt. 75 kr. 100 frank. 13 cs. k. 
arany. 2 db kétfrtos. 1 porosz, 1 szász tallér, 19 db egyfrtos. 2 db félfrtos. 
33 db. régi húszas. 2 db régi tízes, 1 db ezüstpénz. 

Winter Ágoston pestbelvárosi káplány 1 forint. 
Egy pesti káplány . . . 2 „ 
Spivala Mária . . . 20 krajczár. 
Franciska . . 1 osztrák s 1 szász tallér. 
Schlick Róza . . . 50 krajczár. 
Tartzalovits Mária . . 20 „ 
Verbata Teréz . . . 50 n 

Czentner Franciska . . . 30 „ 
Kis Katalin . . . 30 „ 
Korbela Mari . . . 10 „ 
Czebrian Róza gfnő . . . 5 forint. 
Kovács Anna asszony . . . 50 forint. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o e s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM. Időszerű reflexiók. — A római csomó. 
— Az osztrák vöröskönyv Rómára s az egyetemes zsinatra 
vonatkozó okmányainak birálata az osztrák-magyar dele-
gatióban. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Időszerű reflexiók. 
Minél hosszabbra húzódik a mostani iszonyú 

háború, annál súlyosabban nehezül lelkünkre ama 
borzasztó gondolat, nem isteni csapás, isteni itélet-e 
az, mely most Francziaországot súj t ja? Oly hirtelen, 
oly nyomorultan, már régóta egy földi nagyhatalom 
sem bukott meg; oly reménytelenül, visszahozhatla-
nul, egy trón sem dőlt össze, mint a legújabb fran-
czia császárság — Csak három év folyt le még a 
párizsi világkiállítás fényes napjai óta. Akkor a fe-
jedelmek s teméntelen népsokaság sereglett össze a 
világ minden tartományaiból Francziaország főváro-
sába a franczia császár európai praestigiumát dicsői-
tendő. S ma ugyanazon férfiú s világhírű hadserege 
leverve, tönkretéve, saját országától megvetve, Európa 
által elitélve, a fogság kenyerét eszi. Az ő fia, kinek 
trónját győzelmes csaták vérével akará összeforrasz-
tani, a császárné, kinek még nem rég Kelet és Nyű-
göt hódolt, csak futással tudtak menekülni ! 

Nem mindig rejlik Isten végzéseiben az, misze-
rint a népek fejedelmei feletti ítélete már itt e földön 
láthatólag teljesüljön; s ha való is, hogy a világ-
történelem világitélet egyszersmind, mégis nem min-
dig követi nyomban a bűnöst ezen itélet végrehaj-
tása. III. Napoleonnak azonban nem külömben, mint 
az ö egykori nagybátyjának, saját szemeivel kell 
szemlélnie ama kezet, mely számára a „mane-thekel-
phares" szavakat irja. S korunknak szüksége is volt 
ezen borzasztó világos jelekre, nehogy az isteni ha-
talom s itélet felüli öntudatát végkép elveszítse. 

Husz éve, hogy a napoleonida első helyet fog-
lalt Európa történetében s neve, mint ritkán egy 
másvalakié, dicsőíttetett. Azonban soha egy férfiú 

jellemében és tetteiben sem párosult még annyira a 
kétszinűség s kétértelműség rejtélyes lánczolata 
mint III. Napóleonéban. Midőn a deczember 2-iki 
esküszegés s vérontás által a forradalmat szolgála-
tába hajtotta, úgy tünt fel, mint a rendoltalmazója s a 
béke őre. De alighogy megszilárdult a békeszerető 
majoritás által állása, azonnal megkezdé a csapások 
hosszú sorát, melyek Európa jogrendét a civilisátori 
törekvések álczája alatt megrenditék. — A császár 
politikájának csak egy gondolata volt, t. i. dynastiá-
jának hegemóniáját biztosítani Európában se czélból 
egy hatalmat a másik után meggyengíteni, meg-
alázni, egyiket a másikkal összeveszíteni, iparkodott, 
hogy mindnyájuk felett ő uralkodhassék. Ezen mez-
telen egoismusát mindazon gonosz elvekkei vette 
körül, melyeket a franczia forradalom s modern kor 
kitalált. 0 volt az, ki az úgynevezett modern esz-
méknek hivatalos kinyomatot kölcsönzött, mi által 
azok egész Európában érvényt vívtak ki maguknak. 
Az uralkodó dicsvágyával s katonai erőszakoskodás-
sal egy politikai nagymester doctrinair hangját pá-
rosítva, Európa közerkölcsösségét ezen egyetlen egy 
ember nagy mértékben corrumpálta. 

Az ő szájából jött ki először ama veszedelmes 
tan,mely a n e m z e t i s é g e l v é t a s z e r z ő d é s e k 
s j o g f ö l é e m e l i s a t é n y e k l o g i k á j á t , mint 
akármily hitszegés törvényesitését, hirdeti. Őtőle s az 
ő piemonti adeptusától tanulta meg Európa az úgy-
nevezett „annexio" elméletét, a „bevégzett tények" 
s „népszavazatok" apparátusát. Ovolt az, ki a „non-
interventio" elvét politikai dogmául állítá fel, hogy 
ez által saját intrigáinak szabad tért nyithasson. 

A forradalmi népjog ezen alapelvei, melyeket 
a császári politika ugyszólva codificalt, leginkább 
az 1859-iki olasz háborúban szereztek maguknak 
érvényt s az ezáltal megkezdett olasz forradalom 
erőszakoskodásaiban. A római szentszék lőn ennek 
első áldozata. — Valami végzetteljes hatalom hajtja 
a revolutiót s a despotismust ezen szikla ellen. III, 
Napoleonnak is ez ösvényre kelle lépnie. Többször 
megkisérlé a szabadulást ezen veszedelmes ösvény-
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ró'l; a zürichi béke, a septemberi conventio, az 1867-
iki expeditio, mind megannyi ily menekülési kísér-
letek valának, de hasztalanul. Az említett sötét ha-
talom, melyet a császár felidézett, nem engedé magát 
ily féleszközökkel lecsillapíttatni ; a császári politika 
hiába keresett középutat a forradalom tombolása s 
ama szikla között. 

S mikép védje magát a császárság Francziaor-
szágban a forradalmi pártok ellen? Ismételve s minden 
alkalommal az „1789 iki elveket" hangoztatta, a for-
radalmi eszméket minden nagy nemzet haladási 
postulatumai gyanánt hirdette ; miért ne követelnék 
tehát a pártok ezen forradalmi elvek alkalmazását is? 
De ezen alkalmazás a császárságnak haláldöfést volt 
adandó. Hogy ezen veszedelemtől ismét meneküljön, 
a csalás, corruptio és hatalom minden eszközeit fel-
használta a franczia császár. De a nagy szólamok 
elveszték erejüket. A luxus, a hitetlenség, a szemér-
metlenség, melyeknek szabad tért engedett s melyek 
egyideig elkábiták a lelkeket, nemsokára még zabo-
látlanabbá tevék azokat. A katonai hatalom nimbusa 
a mexikói tragoedia s porosz vívmányok által meg-
semmisült. Az örvény mindig közelebb jött. Egy 
tánczos ügyességével kelle Napoleonnak az inogó 
talajon még egy ideig európai állásának bűvész-
szerepét fentartania s a franczia népet egy uj par-
lamentaris forma szemfényvesztésével elfoglalnia. 
Még a „plebiscitum műdarabja" is sikerült neki s 
Ollivier elégtételt nyert, ezen hét és fél millió szava-
zatot franczia Sadovának nyilatkoztatván. — S ezzel 
többet mondott, mint sejtett. Ezen átalános szavaz-
tatási műtétnek, mely által Napoleon egykori hatal-
mát megállapitá, kelle azt ismét megsemmisítenie. 
0 azt Ilivé, hogy a papiralapon hatalmat nyert 
egy nagy háború viseléséhez, mely már régóta el-
kerülhetlen szükségnek látszott neki. Minden, amit 
Napoleon másoknak szemére vetett, az ő bűne volt. 
rr 

O emelé, Ausztria lealázásával, a porosz hatalmat, 
mert az 1866-iki mű az ő auspiciuma alatt sikerül-
hetett csak. Az ő politikai doctrinája szentesíté a prá-
gai béke annexióit. 

Végre ama közmondás : aki másnak vermet ás, 
maga esik bele, Napoleonon is teljesült. Ő saját há-
lóinak esett foglyául; azon habok nyelék őt el, me-
lyeket ő maga korbácsolt fel. 

Ez az első momentum e tragoediában, melyaug. 
6-tól sept. 2-ig kifejlődött. 

De van még egy mélyebb momentum is. 
Ezen háború a császár politikájának ürügyet 

szolgáltatott ő szentségét, a pápát, utolsó oltalmától 

is megfosztani, a melyet eddig a franczia nemzet 
nyújtott neki. Aug. 6-án vonult ki az utolsó franczia 
katona Civitavecchiából s ugyanazon órában ugyan-
annyi halott és sebesült franczia feküdt a Wörth 
melletti csatatéren, mint a mennyit a Rómát elhagyott 
franczia nemzetőrség tett s a magentai hős, ki ezen 
első győzelmes csatával az olasz forradalmat felsza-
badította, most Francziaországra az első veretést 
hozá; a hires hadsereg, mely avval dicsekedett, hogy 
Európában a civilisatiót s modern eszméket terjesz-
teni van hivatva, szétoszlattatott s elfogatott, maga 
a császár pedig csak Vilmos király kegyelméből él. 

Ez valóban nevezetes momentum a történelem 
számára, melyből ama titkos kéz világosan látható, 
mely a föld hatalmasairól s a népek életéről könyvet 
vezet. 

A franczia nemzetnek sok nagy vétekért kell 
bűnhődnie; vétkekért, melyeket az egyház, az euró-
pai társadalom ellen, elkövetett. Az ő hiúságának 
szüksége volt a megaláztatásra, az ő élvvágyának 
a megfenyitésre. De Francziaországnak nagy érdemei 
is vannak és pedig különösen a kath. vallás mellett, 
melynek terjesztésére s felvirágoztatására másfél 
század óta nagy szellemi és anyagi áldozatokat ho-
zott s az emberi társadalom mellett, melynek az ir-
galmasság, nagylelkűség s áldozatkészség oly szép 
példáit adá, egész Európa iránt, melyet sok jóra és 
szépre buzdított. Minden corruptio mellett tehát, a 
mi Francziaországban létezik, mégis nagy benső erő, 
hős ker. erények, vallásos lelkesültség, a franczia 
nemzetnek tulajdona. S azért a legbensőbb részvét s 
fájdalom feszíti keblünket a dicső nemzet sorsa felett. 
Adja az ég, hogy mielőbb megszabadulhasson mostani 
csapásaitól s felüdülve újra megkezdhesse valódi 
világmissióját. 

Gyurïkovits Mátyás. 

A r « m a i c s o m ó . 

(Folytatás.) 

Da engedjük meg, hogy az önök függő függetlenségé-
nek fogalma nem nevetséges képtelenség, feltéve, hogy a 
pápának nyújthatnátok a királyival egyenértékű szabad-
ság egy módját ; tudjátok-e, ini tenné semmi értékűvé az 
ajánlatot? Epen az esküvel erősített szó, melylyel sietnétek 
annak tartósságát biztosítani. íme, mily alakban nyilatko-
zik az államtitkár e tárgyra nézve fentebb említett körira-
tában : »Mily hitelt érdemel az olasz kormánynak akár 
egyszerűen ünnepélyes, akár nemzetközi szerződések vagy 
parlamenti szavazatok és törvények által szentesített ígé-
retei, mutatják a villafrancai és zürichi szerződések, az 
összes olasz fejedelmek rovására történt bitorlások, az 



1864-iki szeptemberi conventio és annak betű- és szellem-
szerinti megtartását hirdető későbbi nyilatkozatok, a párisi 
és flórenczi kabinetek között e tárgy körül váltott jegyzékek, 
ha ezekkel összevetjük a pápai államnak ama világos bizto-
sitások és elvállalt kötelezettségek ellenére történt erőszakos 
elfoglalását és azon nyilatkozatát az olasz kormánynak,mely-
ben kimondatik, hogy az egyesítésnek Károly A. által meg-
kezdett nagy müve kitartással folytattatott és bevégeztetett 
Viktor E. király által. Állításomat fcntarthatom tehát, mi-
szerint a katholikus világ és a becsületes emberek nem bizhat-
nak ily kormányban. Midőn tehát páratlan közönbösséggel 
tiporják az esküvel erősített ígéretet és példanélküli cinis-
mussal teszik túl magukat a becsületesség és igazság min-
den elvein, elvesztik a jogot, hogy nekik higyenek." 

És váljon mindezek megerősítéséhez nem járultak-e már 
a pápát uralmától megfosztó minisztérium által elkövetett 
tények ? Alig száradt meg a tinta azon jegyzéken, melylyel 
Visconti-Venosta a vatikáni zsinatnak a hiányzó szabadság 
miatti felfüggesztő bulláját czáfolni iparkodott és máris a 
pápa tulajdonát képező quirinális apostoli palotát, melyben 
a conclavek tartatnak, elfoglalák, millióösszegnyi péterfil-
lért elkoboztak, kezeiket a collegium romanurnra rátevék 
és a „Respicientes" kezdetű apostoli köriratot lefoglalák. 
De ha ezek ama tekintetek, melyekkel viseltetnek a pápa 
lelki és úgynevezett személyes souverainitása iránt most, 
midőn még érdekében áll a kormánynak mutatni, hogy tiszte-
letben ta r t ja azt : mi leend akkor, ha nem szorul többé a kép-
mutatásra és arra, hogy port hányjon az együgyüek szemei-
be ? ! Akármily oldalról vizsgáljuk meg tehát, akár lényegét 
és következményeit tekintsük ama személyes souverainitás-
nak, akár biztosítékait, azon következtetésre jutunk, misze-
rint az minden tekintetben alkalmatlan a szóban forgó kérdés 
megoldására, mert megfosztván a pápát valóságos souve-
rainitásától, ennek helyébe csak névlegest állít és a legszük-
ségesebb függetlenséget is annak kegyeitől teszi függővé, 
ki önkényén kivül más törvényt nem ismer. A pápa, ki 
mindent elvesztene és kinek semmi sem biztosíttatnék, ily 
megoldást el nem fogadhat. Ünnepélyesen ki is jelentette 
azt, midőn november 1-én kelt apostoli köriratában mondja : 
„Monito illi saneti Pauli optemperantes : „quae participatio 
iustitiae cum iniquitate, aut quae societas lucis ad tenebras, 
quae autem conventio Christi ad Belial ? palam aperteque 
edicimus ac declaramus, Nos memores officii nostri et so-
lemnis jurisjurandi, quo tenemur, nulli unquam concilio-
tioni assentiri vei assensutn praestituros, quae ullo modo 
jura nostra atque adeo Dei et sanctae sedis destruat vei 
imminuat; itidemque profitemur Nos . . . nunquam commis-
suros, ut iniquis postulationibus, quae nobis offeruntur, ad-
haereamus atque obsecundemus." És hogy ezen erős elhatá-
rozásánál semmi kétség fen ne maradjon, államtitkára által 
az európai hatalmasságokkal tudat ja , miszerint „bármire 
határozza el magát végleg az olasz kormány ezen tekintet-
ben, bármily erőszakot követend el határozata érvényesí-
tésére, bármily eszközöket használand annak az európai 
kabinetek általi elfogadtatására : a szentatya megemlékez-
vén kötelességéről, esküjéhez és Ígéreteihez hiven s C3ak lel-
kiismerete szavára hallgatva, állhatatosan ellenszegülni fog, 
kijelentvén, miszerint kész még súlyosabb fogságot, sőt 

a halált is, szenvedni, mintsem engedni." Egy részről tehát 
a megoldás egy úgynevezett erkölcsi eszközét látjuk, mely 
semmit meg nem old ^ másrészről a pápának változhatlan, 
megmásíthatlan és világosan kijelentett határozatát , semmi 
megoldást el nem fogadni, mely királyi jogait és független-
ségét sérti. Lehető vagy hihető-e, hogy ez a csomó megol-
dása? A párt tehát, mely jelenleg Olaszországot kormá-
nyozza, nem tehet jobbat, mint ha bevallja, hogy a csomót 
ép úgy nem képes megoldani, mint nem volt képes 3- ik 
Napoleon, aki ezt őszintén be is vallotta. 

(Folyt, köv.) 

Az osztrák vöröskönyv Rómára s az egyetemes zsinatra 
vonatkozó okmányainak bírálata az osztrák-magyar 

delegatióban. 

(Folytatás.) 

Annál tüzetesb megfontolást igényel mind önmagában, 
mind pedig elvi következményeire nézve az, mi a pápai bir-
toknak az olasz kormány által történt elfoglalásáról mon-
datik a vöröskönyv lapjain, miről nézeteim röviden és sza-
badon a t. orsz. bizottság előtt elmondandó, szívesen beval-
lom, nagy megelégedéssel és benső hálaérzettel olvastam t. 
külügyminisztériumunk oda irányzott törekvésének több 
izben tett kijelentését, hogy a katholika egyház fejének füg-
getlensége és személyes biztonsága megóva legyen, miszerint 
ez szabadon és minden akadályozó vagy megtévesztő befo-
lyástól menten felelhessen meg azon magasztos hivatásának, 
mely nemcsak az egyház czéljaira, híveinek benső meg-
nyugtatására, hanem a kétszáz millió katholikusokat alatt-
valókul biró országok jólétére és belnyugalmára is nagy 
befolyással van. De midőn örömmel olvastam ezt, szerettem 
volna, ha nemcsak ily szép nyilatkozatok tétettek volna 
jószándéku külügyminisztériumunktól, hanem mindaz a 
maga idejében meg is történt volna, mit birodalmunk akkori 
állapota megengedett avégre, hogy a katholika egyház fejé-
nek ohajtott függetlenségét biztosító egyik főeszköz, a pá-
pának világi uralma, megóva legyen ; szerettem volna, ha 
mit sem szólott, mit sem tett volna külügyminiszterünk, mi 
annyiszor kifejezett jószándékát kétségbe vonatni, arra 
árnyékot vetni képes vala. Épen azért ohajtottam volna, 
hogy milyenek a 145-ik sürgönynek első szakaszaiban 
olvastatnak, ne történtek volna. 

Ott ugyanis említés történik arról, hogy Olaszország 
a magyar-osztrák külügyminisztériumnak a franczia csá-
szári kormánynál való közbejárását igénybe vette a végett, 
hogy a szeptemberi conventióban nyújtott garantiák helyett 
más garantiák kerestessenek a pápa függetlenségének és 
szabadságának biztosítására s hogy erre külügyminiszté-
riumunk hajlandónak is mutatkozott. Ki az olasz politika 
szótárában ezen „garantia" szónak valódi értelmét felke-
resni tudja, megértendi, hogy az annyit tesz, mint a pápa 
függotlensége érdekében őt világi birtokától megfosztani. 
Említtetik továbbá, hogy a magyar-osztrák külügyminisz-
térium egy tanácsot adott az olasz kormánynak, mint lehes-
sen e czélt biztosan elérni, hogy ha t. i. a pápa biztonsága 
feletti biztosabb őrködheté3 tekintetéből az olasz kormány 
katonailag megszállja a pápai területnek bizonyos részét. 

11 * 



84 

Mind azon közbenjárási ajánlkozás, mind pedig ezen tanács, 
az azon időben még forma szerint teljes erőben fenállott 
szeptemberi conventio első czikkébe ü tközö t t , melyben 
Olaszország kötelezte magát arra, hogy a pápai területet 
megtámadni nem fogja, sőt ha kívülről intéztetnék támadás 
ellene, ezt fegyveres kézzel is megakadályozandja . 

Valóban, nem kell ka thol ikusnak lenni, elég egyszerű 
jogérzettel birni a r ra , hogy valamint elitéltessék minden oly 
foglalási törekvés vagy lépés, mely az ily szerződési köte-
lezettséget magára vállalt kormány részéről az általa raeg-
védendett birodalom ellen intéztetett : úgy helyesléssel ne 
találkozhassék bármily oly ajánlat vagy tanács , melynek 
elfogadása a szerződés megtörésére bátorí tsa az idegen bir-
tok után vágyakodó kormányt . Jól tudom ugyan én, hogy 
a szeptemberi conventio a két szerződő félnek beleegyezése 
által felbontatott ; de ez sokkal később történt, mint mikor 
a magyar-oszt rák külügyminisztérium azon ajánlatot elfo-
gadta, azon tanácsot adta volt. Tet te ezt a mi külügymi-
nisztériumunk szeptember hónapja előtt, míg ellenoen a szep-
temberi szerződésnek formaszerinti felbontása az olasz csa-
pa toknak Rómába való bevonulásával ment végbe, mert 
akkor nyi la tkoztat ta ki S e n a r d , a f ranczia köztársasági 
deiglenc? ko rmánynak flórenczi követje, az olasz királyhoz 

irt levelében, hogy valamint az olasz kormány a császárság 
idejében jogosítva vala a szeptemberi conventiót érvényes-
nek tekinteni : úgy utolsó tettei által tanúsította, mennyire 
méltányolja az ideiglenes franczia kormánynak nézeteit, 
melyeknél fogva ez azon szerződést semmisnek tekinti . Ma-
gának Visconti-Venostának C3ak szept. 26-án kelt eziránti 
köszönő levele is elegendőkép tanúskodik a szerződés fel-
bomlásának későbbi idejéről, melyet külömben külügymi-
niszterünk is jelez a 14.5-ik sürgönyben, előadván, hogy 
miután a pápai területnek katonai megszállása végett adott 
t anácsa el nem fogadtatott , a szeptemberi conventióhoz tör-
tént visszatérés. Szerződésszegésre i rányult tehát azon 
tanácsadás ; mert hogy mivé növendette k i magát a taná-
csolt katonai megszállás, azt, ki az olasz kormánynak a 
pápai birtok utáni vágyakozásai t és nyilvános törekvéseit 
ismerte — s külügyminisztér iumunknak ismerni kellett, 
ignorálni szabad nem volt, — könnyen kitalálhatta. Miért 
is ha ezen tanácsnak kellő illustrátióját akarnám adni, va-
lóban távolabb hasonlatot nem alkalmazhatnék, mint mely 
egy népies mondat szerint annak el járásában mutatkozik , 
ki a kerti vetemények biztonsága feletti biztosabb őrködés 
tekintetéből megkérné a kecskét, hogy a kertbe bemenjen. 

Ne is csudálkozzék a tisztelt tanácsadó úr, hogy ha az 
ő tanácsában a pápa és birtoka iránt netalá n rejlő jóakara-
tot senki el nem ismerte, miről a 145-ik é3 146-dik sürgöny-
ben panaszkodván, mondja, hogy jó tanácsa félreértetett, 
hamisan értelmeztetett , ok nélkül gyanusít tatot t . Lehetetlen 
is volt azt úgy értoni, mint az talán értelmeztetni akar t , 
t . i., hogy vele mind a pápa bir toka után vágyakodó olasz 
kormány, mind a b i r tokát megtar tani óhajtó pápa és az 
európai közvéleménynek mind a pápa melletti, mind pápa-
ellenes fractiója megelégedjék. 

A ki a köztudomásra homlokegyenest ellenkező törek-
vésű akara tok közt állván, mindenkinek szolgálni akar , 
senkit ki nem elégít és a ki szép szavakkal mindenkinek 

tetszeni akar , senkinek sem hasznos kedveskedéseivel min-
denkinek visszatetszik. A mondottak nyomatékát különö-
sen előtünteti még azon körülmény is, hogy a pápai birtok-
nak létjoga, a pápának uralkodói birtokjoga, nem a szeptem-
beri conventio teremtménye; azt a szeptemberi conventio, 
— mely mellesleg legyen mondva, a pápa és birtoka ellen 
ellenséges haj lamokat tanúsítot t két hatalom által vala 
kötve, — mint kétségtelent elismerte, feltételezte; az legi-
tim, évezredes alapokon nyugodott , annak természetét a 
szeptembori szerződés felbomlása sem al terálhat ta és épen 
azért kétszeresen kell fájlalni minden lépést, mely annak 
veszélyeztetésére szintén legitim jogalapon nyugvó állam 
részéről történvén, az önmaga által is elfoglalt legitim jog-
alapot megingatni képes lőn. — De továbbá annál inkább 
kell sajnálnom az említett közbenjárási ajánlkozást , mind 
pedig azon tanácsadást , mert nagyon fontos okok harczoltak 
amellet, hogy nyomatékos módon épen az ellenkező tanács 
adassék az olasz kormánynak . Azonban erre talán megfe-
lelt már külügyminiszterünk, midőn a 145-d ik sürgönyben 
felemlíté, hogy tiltakozni, tettleges nyomaték nélkül, bi-
rodalmunk compromissiójára szolgált volna, megfelelt talán 
épen a német delogatio üléseiben, hivatkozván az 1860-diki 
azon eljárásra, mely szintén visszautasította az interventio 
eszméjét. S igen is nagyon elhiszem, hogy oly birodalmi 
viszonyok között, minők a mieink, egy oly században, mely-
ben számos jelenség tanúsága szerint a nemzetközi jog he-
lyét az ököljog látszik elfoglalni, oly században, melyben a 
franczia porosz háborúnak a barbár századoknak vadságát 
megújító szörnyűségei minden embert, ki a tizenkilenczedik 
századnak civilisatiójában , humanismusában, emelkedett 
szellemében, hitt még, kétségbe ejteni képesek; — elhiszem 
azt, hogy ily században kétségtelen jog mellett a vakmerő 
jogsértés ellen sikra kölni nem lehet. De nem is k iván tam 
volna én lehetetlen dolgot. 

Bi rodalmunknak talán épen közel múltjában és onnan 
kifejlődött jelon állapotában elégséges okok lehettek arra , 
hogy külügyminisztér iumunk minden interventio eszméjét 
távol tar tsa magá tó l , a kétségtelen jog érdekében az actio 
terére ki ne lépjen vagy oly t i l takozásokat ne tegyen, me-
lyek figyelembe nem vétetvén, compromittálnák. De szerény 
nézetem szerint mi sem ti l thatta el külügyminisztér iumun-
ka t attól, hogy az illető két ko rmány iránti barátságos in-
dulatának tanusításaul egyrészről a sértetni indult jog, 
másrészről a kormányoknak is törvényül szolgáló jogtisz-
telet és becsületesség érdekében a szerződésszegés és semmi 
által ki nem liivott birtokfoglalás ellen — Európa tud tá ra 
legalább — jóakara tú tanácsot adjon az olasz ko rmánynak . 
Mit ha tesz vala, akko r bizonyára sokkal következetesebb 
lett volna azon méltó neheztelés és jogos megrovás, mely 
az orosz kormánynyal szemben a párisi békeszerződésnek 
szándékolt egyoldalú és erőszakos megcsonkitására nézve 
oly férfias modorban nyert kifejezést. 

Óhaj to t tam volna pedig én ily felszólalást nagyon fon-
tos okoknál fogva, melyek a mi birodalmunknak és orszá-
gunknak létjogával elvi összeköttetésben állnak. Hogy ha 
figyelmesen lapozgat juk a vöröskönyvet, több izben fel fog-
j u k találni, hogy a pápai birtok foglalására jogosító egyik 
főczimül az úgynevezett nemzeti jog tűnik fel. A nemzetiségi 
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hódítva egységesítő politikának tette volt a pápai birtok 
elfoglalása. 

En talán nem értek hozzá, de úgy gondolom, hogy 
ezen nemzetiségi hóditó politikának a történelmileg kifej-
lett positiv birtokjog ellenében nincsen jogosultsága. Az 
ily nemzetiségi politikának elvét Európa nemzetközi életébe 
beültetni és azt foganatosítani akarni, egyrészről a nemze-
tiségeknek az egyes országokban tarka vegyülete miatt 
nagy képtelenség, másrészről a legerőszakosabb igazságta-
lanság volna. Es ha valahol fenáll valamint a jog, úgy a 
kötelesség is ezen politika jogosultságát tagadni, annak 
gyakorlati téren következetes alkalmazása ellen tiltakozni : 
fenáll az különösen nálunk, kiknek valamint birodalmi, 
úgy országos léte azon nemzetiségi politika jogosultságának 
tettleges negátiója; fenáll minálunk, kiknek birodalmi, or-
szágos léte azonnal megszűnik jogos lenni, sőt szüntelen 
jogos támadásoknak lesz kitéve, amint ezen politikának 
jogosultsága elismertetik. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , január 25. M i n i s z t e r i e l ő t e r j e s z t é s 

a n é p i s k o l a i k ö z o k t a t á s á l l a p o t á r ó l 1870-ben.*) 
Szerencsések voltunk hozzájutni azon hivatalos jelentés-
hez, melyet a vallási és közoktatásügyi miniszter úr a nép-
iskolai közoktatás állapotáról hazánkban a mult 1870-ik 
évről összeállított és helyzetéhez mért reflexiókkal ki-
sérve a képviselő • testületnek benyújtott. Azon érde-
keltséggel olvastuk e terjedelmes jelentést, melyet mind 
művelődési állapotunk ismerete, mind ő excjának e tárgy-
ban ismeretes szakavatottsága megérdemel ; nagy elismerés-
sel is vagyunk ő excja iránt, hogy fáradhatlan munkássá-
gával sikerült oly művet létrehozni, melyben mind hazánk 
műveltségi állapotát szemlélhetjük, mind a jövőben leküz-
dendő akadályokat feltalálhatjuk ; csak is azt fájlaljuk mé-
lyen, hogy e lap szűk kerete nem engedi meg, hogy mi is 
ö exja példáját követve, hasonló terjedelemben adjuk elő a 
jelentés egyes, bennünket közelebbről érdeklő, nézetei felől 
szükségelt megjegyzéseinkot; de teszünk annyit, amennyit 
tehetünk, mert az igazságot gyáván elhagyni, elárulni, nem 
szabad, de nem is természetünk ; most is csak az igazság 
lesz irányadónk, midőn ő excja jelentésére megjegyzéseinket 
megtenni bátorkodunk. 

Átalánosan elismert tény, hogy az újonnan alkotott 
törvényczikkek között nem létezik egy sem, mely oly kevés 
visszhangra, hogy ne mondjuk, oly nagy ellenszenvre talált 
volna a nemzetben, mint épen azon t. cz., illetőleg pedig 
csak egy része, melynek végrehajtásával a v. és k. o. ügyi 
miniszter úr van megbizva. A miniszter úr fájdalommal is 

*) A miniszteri előterjesztésre tett ezen észrevételek 
még a miniszter úr halála előtt adatván be, azoknak köz-
lését annál kevésbbé tarthatjuk vissza, miután az előter-
jesztés nyomtatásban is megjelent, szétosztatott, nagyrészt 
a lapok által közöltetett s így maradandó lett. Külömben ez 
észrevételeket használhatja a miniszter úr hivatali utódja. 

Szerk. 

panaszkodik jelentésében azon akadályokról, melyek felada-
tát .megnehezítették és ha nem csekély akadályt fedezett is 
fel feladatának teljesítésében a tanitók és iskolák hiányában, 
a létezők elégtelenségében, czélszerütlenségében, a képezdék 
és növendékek kevés számában stb., a legnagyobb akadályt 
mégis a vallásfelekezoti — értsd katholikus — féltékenység 
által keltett azon izgatásokban véli felfedezhetni, melyek a 
vallásosság védelmének ürügye alatt a községi iskolák s 
illetőleg maga a népiskolai törvény ellen irányoztattak,1) 
melyek sokhelyen a polgárok kedélyét felzaklatták s egye-
netlenségeket támasztottak ;a) pedig, ha a törvény szövegét 
tekintjük, abban nem fogunk találni semmit, mi ezen elő-
ítéletet igazolná ;3) sőt a 38-ik t. cz. alkotásával a nemzet 
(?) az egyházaknak nem ellenéül lépett fel, hanem segé-
lyükre jött ;4) annál sajnosabb tehát, hogy épen azoknak 
támogatásától fosztatik meg a miniszter, kiknek közre-
működésére leginkább szüksége lenne;5) holott ezen izgatás 
maradandó kárt csak a felekezeti oktatásnak és a közvallá-
sosságnak okozhat, mert mesterkélten ellentétbe helyeztettek 
a vallás és egyház érdekei a nemzeti cultura elengedhetlen 
követelményeivel6) és az egész előítélet alapja csak 1868-ik 
törvényhozás szándékainak félreismerésében és az állam és 
felekezetek valódi érdekeinek téves felfogásában kereshető.7) 
Mindezt ő excja oly határozottsággal, oly minden kétséget 
kizáró bizonyossággal mondja, mintha hozzá szó sem fér-
hetne. E szerint tehát kétségtelen lenne, hogy mi mesterkél-
ten ellentétbe helyezzük érdekeinket a nemzeti cultura kö-
vetelményeivel és izgattunk és igy ugyan egy ténynyel 
nemcsak saját érdekeink ellen vétünk, melyet ő excja is 
olyannyira szivén visel, hanem vétünk maga a nemzet ellen 
is. Eszünkbejut e vádnál Tertullian mondata : „Si Tiberis 
ascendit in moenia, si Nilus non ascendit in arva, si coe-
lum stetit, si terra movit, si fames, si lues, statim christiani 
adleones." Akkor mindennek a keresztények, ma mindennek 
a felekezetek okai. Ha valamely miniszteri eszme úgy, mint, 
tervezve volt, nem sikerül, rámutatnak a felekezetekre, 
azok a bűnösök. Nem is kételkedünk, hogy lesznek e!egen? 

kik a miniszter úr vádja alapján aláirják elitéltetésünket, 
részint elfogultságból, részint mert nem tar t ják érdemesnek 
figyelemmel vizsgálni, mennyiben összhangzanak ő excája 
állításai az igazsággal,sőt mennyiben összhangzanak ellenünk 
emelt vádjai saját állitásaival. Azért mi szükségesnek tar-
tottuk a „qui bene distingvit bene docot" elvet szem előtt 
tartani s alkalmazásba is venni. Vigilius. 

(Foly. köv.) 

RÓMA. A z e g y h á z i j a v a k n a k e l k o b z á s a 
a z o l a s z k o r m á n y á l t a l nagy titokban ugyan, de 
azért következetesen készíttetik elő. Ezt mutatja a követ-
kező két cultusminiszteri rendelet, mely egyszersmind azon 
okosságot és ügyességet tünteti fel, melylyel a magas kor-
mány akkor jár el, midőn az egyháznak fosztogatása áll 
napirenden s mely sokkal nagyobb, mint azon ügyesség, 

*) L. a v. és k. o. ü. miniszteri jelentés 25. 1. — 2)u. o. 
31. 1. — 3) u. 0. 53. 1. — 4) u. 0. 25. 1. — 5) u. o. 25 és 53.1. 
— «) u. o. 25. 1. — 7) u. o. 54. 
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melyet az olasz hadvezérek a custozzai csatatéren kifejteni 
elfeledtek. 

A fenemlített két rendeletnek elseje, mely multévi 
novemberhó 28-án jö t t ki, azt határozza, hogy az 1866-iki 
juliushó 7-én hozott olasz törvény Rómában f. é. február 
l - jétől hatályba lépjen, mely törvény az egyházi jószágok-
nak önkénytes eladását bizonyos formalitásoktól teszi füg-
gővé, nevezetesen Rómában azt czélozza, hogy ezen jószágok-
nak és j a v a k n a k eladatása meggátoltassák mindaddig, míg 
a magas kormány azoknak elrablására az időt elérkezettnek 
véli. — A másik, j anuár 4-éről kelt, rendelet ugyanaz t czé-
lozza. Az u j római városi hatóság t. i. azon régi törvények 
közé, melyeknek eltörlését elhatározta, azt is sorolta, mely 
a kegyeletes helyeknek (loca pia) eladatását foltétlenül til-
tot ta . A városi hatóság t. i. ezen helyeknek eladatását 
meg aka r t a engedtetni, a flórenczi minisztérium pedig fen-
említett második rendelete által a városi tanács határozatá-
nak eme pontját megsemmisité, ismét azon czélból, hogy 
ezen j avak időelőtti eladás által mintegy orra elől el ne 
ragadtassanak. Ez aztán okosság és bölcs előrelátás ; nekünk 
pedig szomorúan intő előjele azoknak, mik nemsokára be-
következendenek. 

A maguk szempontjából tekintve e dolgot, tagadha-
tatlan, hogy ezen u rak felette következetesen cselekesznek. 
Mit Tur inban, Milanóban, Florenczben s Nápolyban, rövi-
den, mit az egész olasz félszigeten elraboltak, miért ne 
rabolnák azt Rómában i s? E tekintetben legalább még ellen-
ségeik sem foghatnák r á j u k , hogy kétféle mértékkel mérnek ; 
csakhogy ha valahol, úgy a Rómában elkövetett rablások 
oly erőszakot képeznek, mely az egész kathol ikus világon 
követtetik el. S ez nemcsak egész átalánosságban, hanem a 
szónak egész terjedelmében értendő. Mert mivel tet ték a 
pápák Rómát a katholikus világnak szellemi központjává s 
fővárosává? Ta lán kizárólagosan olasz pénzzel ? Bizony 
nem, hanem saját megtakarí tot t filléreikkol s az egész világ 
kathol ikusainak segitségével. A mi itten Rómában tudomá-
nyos s jótékony intézetekben létezik, az az egész világ szá-
mára létezik s ha megsemmisíttetik, a kár az egész katholi-
kus világot sújt ja . Eldődeink kegyelete tette mindezt, k ik 
aj tatos bőkezűséggel azért disziték fel Rómát, hogy késő 
unokáiknak legyen hova vándorolniok, ha sziveik-s érzel-
meiknek szellemi újjászületésre vagy a drága szent hitnek 
megerősítésére szükségük lesz. Atyáink alapitványai rabol-
ta tnak el s nincs nemzet a világon, melynek tulajdonjoga 
ne sértetnék meg, ha az olasz kormány legujabbi gaz szán-
dékának kivitelében meg nem gátoltatik. Kettős é rdekünk 
van fenyegetve tehát, hi tünk és tulajdonunk, kettős fegyver-
rel is kellene immár annak védelmére kelni. 

Egyéb ujságokul jelenthetem, hogy az áradás okozta 
ká rok mindinkább nagyobbodó mérvekben kezdenek nap -
fényre ju tn i s hogy a kormánynak gondoskodása velük 
épenséggel megfordított a rányban áll. 

Átalános botrányt gerjesztettek az Alessandri nevü 
ismeretes fcnyképiró-testvérek az által, hogy szükségesnek 
lá t ták s pedig egyedül ők az egész corsón, műhelyeiket a 
király megérkezése alkalmával ünnepélyesen feldíszíteni s 
midőn a király a r ra jött , egész személyzetükkel oda állani 
az erkélyre s egész erejükből megéljenezni őt. A ki tudja, 

hogy ezen fényképészek mennyit köszönnek a Vatikánnak, 
mint j á r t ak a zsinat alat t egyik püspöktől a másikhoz s hogy 
muta t ták maguka t mindenkor a pápa rajongó hiveiül, az ezen 
te t tük után nem igen becsületes embereknek ugyan, hanem 
Viktor Emmanuelhez igen méltó u r aknak fogja őket tar tani . 

M Ü N C H E N . R e n f t l e p l é b á n o s n a k ü g y e 
(1. a „Rel." 5. számát) u j fordulatot vett. A meringi plébá-
niának hivei végre magukhoz kezdenek térni s a for rada l -
márok üzelméi ellen fellépni. Nem régen több katholikus 
polgárból álló kü ldö t t ség érkezet t ide, hogy a felső bajor-
honi királyi helytartónál azon nyilvános botránynak or-
voslását kér jék , melyet a l l iberalisoknak üzelmei közsé-
gükben okoztak. A megjelentekkel a királyi helytartóta-
nácsnál jegyzőkönyv vétotvén fel, reméljük, hogy a plébá-
nos ú rnak liberális baráta i nem fognak már soká mint a 
községnek kizárólagos képviselői szerepelhetni. Kétséget 
nem szenved, hogy a meringi plebániah iveknek nagy több-
sége j ó katholikus érzelmű s a kiközösí tet t plébánosról 
semmit sem aka r t volna tudni soha, hahogy a plébánosnak 
baráta i erőszakoskodásaikkal r á juk nem ijesztenek. Ezen 
erőszakoskodások annyira mentek m á r , hogy azoknak, 
k ik a plébános elleneiül ismertettek , ablakai bedobat-
t a k , sőt személyesen is nyilvános helyeken s világos nap-
pal a csőcselék által b á n t a l m a z t a t t a k , miáltal) az illetők 
azt aka r t ák elérni, hogy mindenki, ki a püspök tekintélyét 
eléje teszi a cultusminiszter úrénak, ilyen s ehhez hasonló 
durvaságok által, ha nem is sikerülne öt megtéríteni, lega-
lább a nyilvános fellépéstől r iasztassék el. 

Ezen üzelmek nem legkisebb részét a jámbor híveknek 
szántszándékos félrevezetése teszi. Ezek ugyanis semmit 
sem értenek azon legújabb liberális törvényekhez, melyek-
nek alapján az egyház az ál lamban oly értelemben válasz-
tatott el, hogy az állam mindannyiszor igen jól elismeri 
az egyháznak létezését, valahányszor valami liberális erő-
szakoskodást vagy egyéb gazságot követhetni el r a j t a ; de 
soha akkor , midőn annak bármi tekintetben segítségére kel-
lene lennie, mit mindenkor oly szívesen tesz, midőn valami 
zsidó nyerész-társulat alapszabályainak alapján folyamodik 
hozzá. Ez azonban csak annyit bizonyít, hogy a modern 
állam sokkal rokonabb az említett társulatokkal , mint a 
ka th . egyházzal . 

A nép tehát ezen u j törvényekről, melyeket „szabadon 
választott képviselői" alkot tak, mit sem tudván, azt sem érti, 
hogy lehetséges volna, miszerint a politikai végrehajtó ható-
ság oly plébánost tűr jön meg hivatalában, kit püspöke kikö-
zösített. 

A szegény nép így okoskodik : „ha a plébános a püs-
pök ítélete által képtelen volna h iva ta l ának viselésére, nem 
tű rné meg őt a hatóság többé a plébániában"; mert e sze-
gény nép nem tudja, nem érti s ha valaki meg is mondaná 
neki, nem hinné, hogy a cultusminiszter úr épen az olyan 
kiközösített plébánosokat szereti s ha ra j t a állana, vala-
mennyi plébániát csak ilyenekkel töltené be. Nem hiszi 
a nép, hogy az „állam" képes volna valami kötelességét 
elmulasztani a k k o r , midőn az egyházról vagyon szó s mi-
dőn e két tényező közt súrlódások t ámadnak , úgymint a 
jelen esotben, akkor nem tud ja magát t á jékozni . Pedig a 
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kérdés egészen rövid s világos : felszenteléskor ki tette fel 
kezét Renftle plébános úrra, a cultusminiszter-e vagy a 
püspök ? ki szentelte fel őt, ki adta neki a jogot papi tény-
kedéseket végezni s a szentségeket kiszolgáltatni, a cultus-
miniszter-e vagy a püspök ? ki bizta meg őt a lelkek veze-
tésével Heringben, a cultusminiszter úr-e vagy a püspök ? 
kinek fogadott engedelmességet midőn pappá szentelték 
fel, a cultusminiszternek-e vagy a püspöknek ? Ki fogja őt 
tehát végül ismét felfüggeszthetni, a cultusminiszter-e 
vagy azon püspök, akitől a küldetést csak azon feltétel 
alatt nyerte, hogy eljárván benne, a neki tartozó engedel-
mességet nem fogja megszegni soha? Ugy hiszszük, a valódi 
katholikus egy perczig sem fog habozhatni, miként kelljen 
ezen kérdésekre felelni. 

Hogy örvendetes hirrel fejezzem be soraimat, jelentem, 
miszerint decz. 27-én a dunamelletti Neuburgban nagyszerű 
katholikus gyűlés tartatott , mely egyrészt az uralkodó egy-
házellenes rendszer ellen nyilatkozván, másrészt, — mi a 
gyűlésnek főczélja volt, legmelegebb részvétét nyilvánítá 
a kath. egyház csalatkozhatlan feje, IX Pius, a hős vér-
tanú aggastyán irán t. 

BONN. K a t h o l i k u s n y i l a t k o z a t o k n a k 
e l n y o m á s a a c u l t u s m i n i s z t e r á l t a l . Egyete-
münk katholikus polgárai a szorongatott szentatya érdeké-
ben közgyűlést tartani akarván, erre először az akadémiai 
hatóságoktól s miután ezek az ily gyűlésre való engedély-
adást hatáskörükön kivül levőnek mondák, a porosz cultus-
ügyi minisztériumtól kérték a szükséges engedélyt. Eme 
második kérésük is megtagadtatván, nem tehetjük, hogy 
a vallási s közoktatásügyi miniszterhez intézett folya-
modványt ne közöl jük, minthogy ennek motivatiója kü-
lönös fényt derít a miniszter méltányosságára s igazságos-
ságára. íme a folyamodványnak szövege : „Nagyhatalmú 
miniszter úr (Hochgebietender H, M.) Kegyelmes urunk ! 
A tiszteletteljesen alulírottak, midőn a következő, a maga 
idején az itteni nagytekintetü akadémiai senatushoz intézett 
folyamodványt magas tudomására hozni bátorkodnának , 
ezzel egyszersmind egy alázatos kérést is kötnek össze. 

Midőn az alázatosan alulírottak eme folyamodványu-
kat a nagytekintetü egyetemi hatósághoz benyújtották, azon 
meggyőződéstől valának áthatva, hogy a rajnamelletti egye-
tem katholikus polgáraihoz nemcsak illik, de hogy rá juk 
nézve egyszersmind szoros kötelesség is, hogy a katholika 
egyháznak látható feje iránt jelenlegi szorult helyzetében 
részvétüket fejezzék ki. Egyút ta l pedig arra is emlékeztek, 
miszerint nem régen ugyanezen tanuló if júságnak patrioti-
kus tüntetései az akadémiai hatóság részéről igen szívesen 
megengedtettek s helyben hagyattak, minél fogva azt gon-
dolták, miszerint ők, mint katholikusok, most is azon jogra 
tar thatnak igényt, hogy szemben azon hallatlan erőszakkal, 
mely egyházuk fején elkövettetett, ehhez való ragaszkodá-
suknak kifejezést adhassanak. 

A kérvényezők azonban nov. 26-án arról értesíttettek 
az egyetemi kormányzó Veit tudor által, miszerint az aka-
démiai hatóság illetéktelennek tar t ja magát ilyféle gyű-
lésekre megadni a törvényesen szükséges engedélyt. 

A legalázatosban alúlirottak ennélfogva azon bizalom-
teljes kéréssel fordulnak Nagyméltóságodhoz, méltóztassék 
nekik, mint egyházuk hü fiainak, megengedni, hogy a szent-
atya iránti kegyeletüket nyilvánosan is megmutathassák. 
Mit annál inkább bátorkodnak kérni, minthogy ellenkező 
esetben azon előítélet, mintha az itteni egyetemen minden 
katholikus nyi latkozat elvből elnyomatnék, u j tápot nyerne. 

Azon kellemes meggyőződésben, miszerint Nagymél-
tóságod a tanuló if júságnak ama szándékát, melylyel e jelen 
kérését felterjeszteni bátorkodik, méltányolni s a kért en-
gedélyt kegyesen megadni fogja , maradnak legmélyebb 
tisztelettel stb." 

A tanuló ifjak azonban csalatkoztak, midőn a cultus-
miniszter úr méltányosságában biztak vagy azt gondolták, 
hogy ugyanot t , a hol tavai a „patriotikus tüntetések" 
glorificatióját szívesen látták, a pápa iránt is legalább annyi 
rokonszenvvel fognak viseltetni, mint ezen hatalmi jelvény 
i rán t ; csalatkoztak, mondjuk, mert a szándékba vett katho-
likus nyilatkozat cultusminiszterialiter is megtiltatott. 

IRODALOM. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. — 

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

Mert, miután a kánon egyes könyvei csak a traditio 
bizonyítványain sarkallanak s maguk az evangéliumok is 
részben a hagyományból eredtek ; továbbá, minthogy az 
idők folyamában a sok leirás által némi, habár a tartalmat 
tekintve nem jelentékeny változások csúsztak be a szent 
könyvekbe: („Profecto," miként helyesen jegyzi meg egyik 
szakértő hazánkfia, „profecto, sicuti verbum Dei subsistons, 
cum inter homines apparuit, mortalitati hominum, aliisque 
miseriis se subiecit : ita verbum Dei litteris exaratum cete-
rorum scriptorum periculis expositum fui t") szükségképen 
a szentiratokon is megkísértetett a kriticismus bonczkésé-
nek éle. 

Nincs világosabb út a történet ösvényénél ; tér jünk 
azért a zavart eszmék tisztázása végett ez ösvényre vissza. 

Hü képet ad ez már arról, hogy a tévely szintúgy, 
miként az igazság, a végconsequentiáig ellenállhatlan logika 
uralma alatt áll. . . A tévely nem külömben, mint az igazság, 
tanát tovább fejleszteni törekszik s kitárni óhajt ja mindazt, 
a mi benne foglaltatik. Egyébiránt ez a teremtés átalános 
törvénye; ami létezik, az magát továbbfejleszti . A tévely 
megtámadta a kereszténységet, sokféle eretneksége által 
meg akarván azt fosztani az igazságoktól, melyeket tanít. 
Aztán jött a protestantismus s meg akar ta dönteni az egyház 
látható tekintélyét. Ezt akkor is lehetetlen nem látni, hogy, 
ha a protestantismussal szembe állítjuk a katholicismust, a 
kath. egyháznak tekintélye, ha csupán emberi volna is az, 
hasonlíthatlanul nagyobb és tiszteletreméltóbb a protestáns 
felekezetek tekintélyénél ; mert a katli. egyház tagadhatla-
nul egyenes és szembetűnő folyamatja azon egyháznak, me-
lyet Krisztus Urunk minden idők és minden népek számára 
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alapított. A protestáns felekezetek pedig, más téren, úgy 
szólván minapában születtek és elszigetelten, elziláltan álla-
nak a nagy világban, mint megannyi árvák, kik sehogy 
sem képesek magukat az első anyaszentegyházzal s az apos-
tolokkal összekötni. Azt sem lehet tagadni, hogy a prote-
stantismus nem annyira a felső embert pártolja, mint inkább 
az alsót és eképen nem annyira a kereszténységgel tart, 
mint a világ gyarlóságaival. Mindamellett a protestantismus 
létrejöttekor, midőn a látható tekintélyt tagadta az egyház-
ban, másrészt meghagyta annak első alapját, a kinyilatkoz-
tatást, a természetfelettit. 

Dr. Csősz. 
(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Eötvös József báró m. k. vallási s közoktatási mi-

niszter február 2-án meghalt. 

— Beküldetett előfizetési felhivás „Az emberi nem 
hagyományai" czimü műre. I r ta dr. Lükén Henrik, fordí-
totta a pesti növendékpapság m. egyházirodalmi iskolája. 
Megjelenik juniu3 végén. Ára 2. ft. A mü méltán megér-
demli a pártolást. 

— Beküldetett nagyböjti s májusi szent beszédek, 
mondotta Katinszky Gyula egri főmegyei áldozár, tanitó-
képezdei tanár. E jeles beszédfüzér ára 1, ft. 

— Beküldetett: a Vakokról, irta dr. Mihályik Szidor. 
A tiszta jövedelem a pesti vakintézetből kilépett növendé-
kek segélyezésére fordíttatik. Magában foglal utasítást, mi-
ként bánjanak a szülők, néptanitók s emberbarátok a vak 
gyermekkel. A munkában levő statistikai adatok szerint 
van Magyarországban 13,884 vak. Ára 1 ft. 50 k r . 

— Beküldetett : A római pápák története szent Péter-
től korunkig. Karcsú Antal Arzén. V kötet. — A fárad-
hatlan kiadónak nemcsak az összeállítási munka, hanem a 
kiadás is nagy gondot ád, mert az előfizetők nem fedezik a 
költségeket. Igy egyes nagylelkű irodalombarátokhoz kell 
fordulnia. E kötetre is a csanádi püspök ő nmga küldött 
100 frtot. Ajánljuk t. olvasóink figyelmébe s pártolásába, 
hogy a még hátralevő 3 kötetet is ki lehe3Ben adni annál 
inkább, mert az utolsó kötetek tüzetesen fogják tárgyalni a 
pápák hazánkra vonatkozó működését. Ára egy-egy kö-
tetnek 1. ft. 

— Beküldetett: Schönheit und Wahrheit der ka th . 
Kirche, dargestellt von H. v. Hurter. I Jahrgang I Hef t . 
Kiadja Sartori Károly. — Hurternek oly jó neve van az 
egyházirodalmi téren, hogy tőle a legjobbat várhatni s azért 
e beszédgyüjteményt méltán ajánljuk t. olvasóink figyel-
mébe. Ára egész évre 1 ft. ; lesz 4 füzet. 

— Beküldetett : Schematismus Ven. Cleri reguláris 
Ordinis S. Benedicti ad annun 1871. A rend védszente szent 
Márton püspök. Van egy főapátja, 3 apátja, bakonybéli, 
tihányi s dömölisi, 7 székháza, 22 plébániája, 133 felszen-
telt papja, 184 növendéke, 26,200 katholikus lelke, 3 nagy 
és 3 kisgymnasiuma. 

— Humbert királyi herczeg Rómába érkezett, hogy 
ott a farsang alatt tánczvigalmakat rendezzen s a halotti 

csendbe némi életet hozzon. Ez neki csak úgy fog sikerülni, 
ha mulató aristokratiát máshonnan hozat magának, mert 
az idevaló gyászol, mulatságokban részt nem vesz. Külöm-
ben nevozetes, hogy a herczeg eljövetelekor azon ágyukat 
használták diszlövésekre, melyeket néhány év előtt a bre-
tagnei katholikusok ajándékoztak a szentatyának. 

— F i g y e l m e z t e t é s . Midőn köszönetet mondok a 
már eddig megajánlott intentiokért, bátorkodom többféle 
kérdésekre válaszul, de félreértések mellőzése végett is, e 
figyelmeztetést közzétenni. 1) Miután felhívásom szerint „az 
ajánlatok nyugtázására, m i h e l y t a z o k f e d e z v é k , 
néhány lapban fogok helyet kérni," önkényt következik, 
hogy a misék ezen nyilvános nyugtázás előtt nem végzendők, 
mert megtörténhetik, hogy hosszabb időbe kerül, míg kellő 
számú stipendiumokat szerzek. 2) A rendre nézve termé-
szetesen előbb a nagyobb ajánlatokat kell fedezni. 3) A 
stipendiumok minőségét még magam sem tudom ; azonban 
saját érdekemben áll azok megnevezése, kiktől a stipen-
diumokat felveszem. Káplár Mihály, 

észt. érs. vár. segédlelkész. 

Széretetadományok a szorongatott szentatya 
szániára. 

Összeg az előbbi számból: 946 frt . 85 kr., 100 frank, 
13 cs. k. arany, 2 db kétfrtos, 1 osztrák, 1 porosz, 2 szász 
tallér, 19 db egyfrtos, 2 db félfrtos, 33 db régi húszas, 2 db 
régi tízes, 1 db ezüstpénz. 

Pannonhalmárólejelige a la t t : „Sancte Pater, in-
fallibilis Doctor veritatis, confirma regnum 
Marianum in orthodoxa fide, quoniam pro te 
rogavit Salvator mundi, ut non deficiat fides 
tua et tu aliquando conversus confirma fratres 
tuos." 

J . M. 2 régi tallér, 1 egyesül, tall. 28 régi húszas, 
3 régi tízes 3 frt. 95 kr. 

M. P. 3 % dollár aranyb., l db egyfrtos. 
N. N. 1 forint. 
K. M. 1 régi tallér, 12 régi húszas. 
H. E. . 3 régi húszas. 
F . G. . 12 régi húszas. 
M. A. 2 régi húszas, 3 régi tízes. 
H. T. 1 forint. 
B. K. 1 régi koronás tallér. 
O. A. 1 cs. k. arany. 
V. J . 1 forint. 
F . B. . 1 porosz tallér. 
0 . K. 3 régi tallér. 
F . J . 1 egyesületi tallér, 1 régi húszas. 
W . L . 2 forint. 
K. L. 53 krajczár. 
T. C. . . . . 1 forint. 
s. s. 1 forint. 
L. B. 2 forint. 
Wéber Dénes plébános Deákiból . 10 forint. 
St. 10 . 
Rozsnyóró többen 5 „ jj 
Dermár K roly bisztricsényi plébános 10 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM. Reflexiók egyházi nevelésünkről. — A 
római csomó. — Az osztrák vöröskönyv Rómára s az egye-
temes z-inatra vonatkozó okmányainak birálata az osztrák-
magyar clelegatióban. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Reflexiók egyházi nevelésünkről. 
Papnöveldéink az egyházi tudományok csarno-

kát képezik. Ha az ifjú lemondván a világ örömeiről, 
azok szentélyébe lép, bár telve van dobogó keble 
remény nyel és vágygyal, jövőjét minél szerencsé-
sebbé, boldogabbá,, pályáját minél rózsásabbá és 
hajlamainak megfelelőbbé tehetni, sorsát pedig és 
életét megelégedetté varázsolhatni: mégis azon ma-
gasztos feladat lebeg mindig lelki szemei elő$t, me-
lyet az általa választott intézet czélul tűzött ki ma-
gának s azon erős elhatározás lelkesíti őt, hogy elsa-
játítsa magának az igazi papi hivatást s megtanulva 
az erény küzdelmes gyakorlatát, a neki szükséges s 
hasznos tudományok kiképezett bajnokává és a test, 
világ s rosz lélek elleni viadalra Krisztus elszánt 
harozosává felavattassék. Ily szándék kell, hogy 
lelkesítse az ifjú növendéket mindjárt pályája kez-
detén; mert csakis ily szándék valósításában és fel-
tétébeni állandó kitartás mellett nyujthatandja 
majdan a reá bizandó nyájnak a lelkipásztorkodás 
tág mezején a szorgalommal összegyűjtött tápanya-
got, t. i. a tudományok virágkelyhéből méhként 
magába szítt mézet éldeletül, zsinórmértékül használ-
ván K i s f a l u d y ezen aranyszabályát: 

Sikos az út s meredek, szűk az élet, 
szökni tanulj ; mert 

Gyors az idő, elmellőz s hasztalan 
áldozatod. 

A növendék elméje, ha valahol, akkor a növelde 
csendes falai közt a világ zajától elvonatva, legtöbb-
ször felséges regiókban bolyong, szel lerne folytonosan 
búvárkodik, szive edződik, lelke művelődik; itt a 
szende múzsák társaságában van, hol édes a mula-

I. Félév. 1871. 

tás s hol enyhébb még az álom is. Itt a munka nem 
fárasztó, a teher, az iga édes ; itt van ama hely, mely 
az igaz hivatásúak előtt napról napra kedveltebbé 
válik, hol lelke s ő maga egész lényében megneme-
sedik s hol gondolatai és szívóhajai az imádság és 
naponkinti elmélkedés röpke szárnyain szabadabban 
emelkednek ama szellemi honba, hova a vágyak 
ezrei és szenvedélyek milliomai sem képesek ragadni 
őt. Itt valóban lelki elragadtatással fel lehet kiál-
tani Schillerrel, amit a múzsáról oly nagy kenetes-
séggel mondott: „Mi volnék nélküled, nem tudom; 
mi sok száz és milliom nélküled, azt látva, undoro-
dom." Itt 4 — 6 év lefolyása alatt kiki megtanulhatja, 
miként kelljen a lelket örök éberségben tartani, a 
vidámságot megőrizni, az életet derültté, a viszon-
tagságokat tűrhetőkké, sőt még a halált is békesé-
gessé és elviselhetővé tenni. Itt lakik a kitartás, 
szépen tenyészik a csüggedni nem tudás, gyönyörűen 
virágzik az önmegtagadás s ha olykor e pálya gö-
röngyös útjain netán tövisek is fel-feltünedezuek, 
akkor a lelkesedés, mint a költő parancsolja, 

Bátran törjön elő s tűnnek az éji ködök. 

A tudomány és erény e menhelyeivel vagyis a 
papnöveldékkel kivált mi magyarok nem igen rég 
óta diosekedhetünk. Sz. I s t v á n első magyar kirá-
lyunk gondoskodott ugyan papnevelő intézetekről, 
midőn nagy K á r o l y példájára elrendelé, hogy az 
általa bőkezűleg alapított püspökségekben s kolosto-
rokban iskolák állíttassanak, hol a hazai ifjúság a 
vallástan- s egyéb hasznos tudományokra oktattas-
sék, főleg pedig az egyházi és szerzetes életre nevel-
tessék. Alapíttattak is kitűnő iskolák, melyek közül 
különösen az esztergomit, pannonhalmit, váczit, vesz-
prémit, pécsit, pécsváradit, nyitrait, székesfehérvárit 
és csanádit felemlíthetjük, mely utóbbinak alapitója 
sz. Grellért püspök ismert buzgóságánál fogva még a 
külföldről is összecsődíté a tudományszomjas ifjúsá-
got.1) Azonban a mohácsi vész e nevelőintézeteknek 

') Szila8y „Lelkipásztorkodás." I. 119. 1. Dr. Fessier 
„Dio drei grossen Könige der Hungarn aus dem Arpacli chen 
Stamme." 209. 1. 

12 
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is a magyar főpapok virágával együtt megásta gyá-
szos sírját úgyannyira, hogy mind ezek, mind a ki-
képzett papok hiánya miatt a püspökök a nép okta-
tására szabadalmasokat (licentiati) kényteleníttettek 
rendelni, kik iskolatanitók- vagy Írástudó férfiakból 
szemeltetvén ki , a felolvasásokon kivül még a ke-
resztelési, avatási, temetési s más hasonló egyházi 
foglalkozásokkal is megbízattak.2) Még roszabb lábon 
állott az egyházi nevelés ügye Magyarországban 
a protestantismus terjedésével s az uj vallás követői-
nek századunk türelmetlenségéhez hasonlóan kitün-
tetett zsarnokoskodásával, mely főképen papjainkat, 
egyházi nevelő intézeteinket s ezek szépen sarjadzó 
neveltjeit, mint isteni hitünk fejledező plántáit, tűzte 
ki pokoli mérgének és dühének czéltáblájául, jól 
tudván amaz igazságot: „Verd le a pásztort és szét-
oszlik a nyáj"3) s hogy az akkor szerteszét bolyongó 
nyájat könnyű leend a hitujitás aklába csalni. Állí-
tásunk igazolására szükségesnek találjuk itt felemlí-
teni, miszerint azon szomorú időtájban némely vár-
megyében csupán egy két, másokban pedig egy 
pap is alig találtatott! „Nem tudod-e, — így ír T e-
l e g d y Miklós esztergomi főkáptalaui helytartó, — 
hogy a papokat és szerzeteseket Erdélyben és Várad-
táján csak néhány esztendővel ezelőtt megfoszták és 
eltízék onnan, meg is ölék?"4) S még 1681-ben is 
oly nagy volt a paphiány, hogy, mint L á n y i egy-
ház történeti ró nk hitelesen bizonyítja, Liptóban csak 
két pap, Zemplén, Ung, Bereg és Ugocsa meg Abauj 
megyékben igen kevés, Szepes, Torna s Gömörben 
szintén egy kettő, Veszprémben, Muraközt s a határ-
helyeket kivéve, mindössze öt, Szatmár-, Szabolcs-, 
Somogy- és Baranyában pedig egyetlenegy sem 
találtatott. Az 1611-ben tartott esztergomi zsinat 
elnöke, F o r g á c h Ferencz, is az akkori szomorú 
egyházi viszonyokat ekként ecseteli: „A képzelhet-
len lelkészhiány miatt történik néha, hogy a kath. 
plébánia több évig plébánost nélkülözvén, a nép vagy 
a szomszéd protestáns prédikátorhoz járul kereszte-
lés s az istenige hallgatása végett; hogy baromként 
ne látszassék élni, a többnyire mindenütt felburjánzó 
protestáns prédikátorokat fogadja fel."5) A mohácsi 
vész után csupán a pécsi papnövelde örvendhetett 
létének ; de, fájdalom, ez is részint a szűnni nem akaró 
zavargások, részint a nyomasztó török uralom miatt 
nem felette nagy vonzerőt gyakorolt a tudományt 

*) Lányi „Magyarföld egyháztörténete." I. 174 lap. 
3) Márk. 14, 27. 
4) Podhraczky „Pázmány P. élete." 22. 1. 
5) Synodi prov. Décréta ann. 1611. célébrât. L. Rituale 

Strigoniense. Tyrnaviae, 1772. 

sóvárgó keblekre. Látván e leverő körülményt, de 
még inkább tán megszívlelvén a magyar egyház ez 
időszerinti mostohaságát, a tudós s jámbor Z o n d y 
Pál rizai püspök, esztergomi s zágrábi kanonok, 
Bjlognában hat magyar vagy tótországi papságra 
vágyó ifjú számára collegiumot alapitott, mely ala-
pítványt az ez intézetből kikerült hálás növendé-
kek tetemesen gyarapították, 1622 ben pedig XV. 
G e r e g e l y pápa megerősítette.6)V. P i u s pápának 
a trienti zsinat határozatai megtartását s papnevelő 
házak feállítását sürgető levelére O l á h Miklós nagy-
nevű érsek Nagyszombatba már ötödik ízben hirde-
tett megyei zsinatot, melyben kinyilatkoztatá, mi-
szerint ő saját költségén 10 ifjú eltartására elegendő 
alaptőkét letenni s növendékházat építeni szándéko-
zik, mit M i k s a király is helybenhagyott. Ez volt 
tehát kezdete a legelső magyar papnöveldének, mely 
sz. I s t v á n tiszteletére emeltetve, mai napig is 
„antiquissimumnak" neveztetik, mely mindazonáltal, 
miután különösen P á z m á n y alapítványával gya-
rapodva, a tengődés szánandó sorsából kisegíttetett, 
innen az egyetemmel együtt 1777-ben Budára téte-
tettát, utóbb 1784-ben Pozsonyba vitetvén, 1802-ben 
ismét Nagyszombatba, végre 1804-ben Pestre hoza-
tott. — A 17-ik század vége felé a magyar egyház 
újra papokban szűkölködött. Miértis 8 z e l e p c h é -
n y i György primás „Marianum" név alatt Nagy-
szombatban uj növeldét létesített, fentartására I. L e o-
p o 1 d király helybenhagyásával a bozóki dúsgazdag 
prépostság jövedelmét s 50,000 frt. kamatját hagy-
ván. Nemes példáján buzdulva, Z o r c h i c h Pál oláh 
érsek görög s latin szertartás szerint nevelendő hat 
ifjúra tett le tőkét. Az intézet ezen tőkéjét idővel 
gyarapiták R á c s a y János 1500, T e l e g d y János 
1200, S y m á n d y István 5000, L i p p a y György 
1600, L ó s y 35,000, G u b a s s ó c z y 35,000 frttal s 
mások, kiknek nevei az örök élet könyvébe felirvák. 
Nem csuda, ha ez intézet még jelenleg is virágzik s 
szepreményű növendékeivel magyar egyházunkat 
évenkint édesdeden megörvendeztetni szokta. Volt 
Nagyszombatban azonfelül még egy másik köznö-
velde is, melyet J á n y Jakab pécsi püspök 26,000 
frttal utódai által kijelölendő 12 növendékre sz. Béla 
tiszteletére emelt. K o h á r y István a magasztos 
czéllioz 8 növendékre 16,000, K o h á r y Endre 
ugyanannyira 8000, S z i l y Endre háromra 19,000, 
G u b a s s ó c z y János végre egyre 2300 forinttal 
hozzájárultak. Ez intézetben neveltetett a g. e., kü-

6) Fessier VIII. 439 s köv. 1. 
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lönösen pedig a munkácsi papnövendékség is, mire 
A m a d é Ilona 2250, K o r o m p a i Péter 8000, 
Muzslay János 6000, L a d i s l a i d e s János 1600, 
az Orbáncsa lád 1500 s P á z m á n y 20,000 frtot 
adományoztak. Később e növelde az előbbivel II. 
J ó z s e f császár alatt „köznövelde" czím alatt egye-
síttetett. S z é c h e n y i György, az esztergomi prí-
más érseki székén S z e l e p o h é n y i utóda, a török 
járom alól felszabadult Buda várában 20 — 30 nö-
vendék befogadására 84,000 fortnyi összeggel ala-
pított növeldét, melyben világi ifjak is nyerhettek 
oktatást s mely a jezsuitákra volt bizva. 

Mi a többi megyéket illeti, a kalocsai érsekség 
számára P a t a c h i c h Gábor érsek emelt először 
1733 ban papnöveldét; az egri érsekség székváros i-
ban E r d ő d y Gábor püspök, melyet utóbb a nagy 
püspök E s z t e r h á z y Károly szélesbített és gaz-
dagított. Diakovárott a papnevelés nagyobb lendüle-
tet 1781-ben nyert, mely évben K e r t i c za Máté 
püspök alatt Erdőd, Yukovár, Nyastár s Révfala 
uradalmak tizedének negyedéből és a pécsi növelde 
által fizetendő 10,000 frtból 10 növendék illő eltar-
tásáról lőn gondoskodva. A győri növeldének alap-
kövét D a l l o s Miklós püspök tette le 1629-ben 
25,000 fr. alaptőkével, melyet idővel S z é c h e n y i 
György 48,000, majd ismét 28.000 frttal nagylel-
kűen gyarapított. Nyitrán, miután már a 17-ik szá-
zad elején több papnövendék neveléséről gondoskodva 
volt. G a s z t í n y i János püspök 1764 körül nagy-
szerű növendékházat építtetett. A török uralom alatt 
pedig Pécsett enyészetnek indult főiskola romjain 
1742 ben tétetett le egy uj papnövelde alapköve, 
mely 4 év alatt elkészülvén, az egyházi nevelést 
újra felvirágoztatni s az azelőtt ott megfészkelő-
dött vadság ernyőzete alatt elterjedett mindennemű 
hitujitásoknak gátat vetni sietett.7) 1760-ban Yáczott 
E s z t e r h á z y Károly bőkezűségéből, 1740-ben 
Nagyváradon C s á k y Miklós püspök által, Vesz-
prémben V o 1 k r a Ottó, Zágrábban mindjárt az 
esztergomi után, végre Erdélyben B á t h o r y fejede-
lem ezer arany dús adományából Kolozsvárit, azután 
1750-ben Károly-Fehérvárott báró S z t o y k a Zsig-
mond püspök alapítványából emelkedtek papnevelő 
intézetek. 

Az elősorolt intézetek azonban annak daczára, 
hogy magyarföldön az egyházat uj, vidorabb állásra 
emelték, hivatásuknak .kifogás nélkül megfeleltek, 
II. J ó z s e f császár zsarnok határozatai által beszün-

7) Lányi „Fasciculi eccl.« II. 250. 1. 

tettettek, mire leginkább az agyafúrt V a n - S z v i e -
t e n és R a u t t e n s t r a u c h egyházellenes érzelmű 
gonosz tanácsai szolgáltattak indító okot. A régiek 
helyébe tehát uj, átalános papi nevelő intézetek állít-
tattak, u. m. Pozsonyban, Egerben és Zágrábban. 
Két év múlva vagyis 1786-ban a zágrábi és egri 
Pestre vitetett át. — József halálával a magyar fő-
papok első teendője volt növendékeiket, visszahivni 
s az egyházmegyei papnöveldék lassankint újra visz-
szaállíttattak, melyektől, részint eddigi életrevalósá-
gukat tekintve, részint a jövőben gyakorlandó hatásra 
nézve, főleg mióta azok nagyobb részében az önképző 
magyar irodalmi egyleteket meghonosítva látjuk, 
minden jót remélhetni. 

A hivatásától bensőleg áthatott növendék látva, 
mily sok áldozatba kerül azon intézet, melynek ő 
egyik tagja, „in sortem Domini vocatus" s melyben 
kiképeztetését nyeri, lehetetlen, hogy minden tőle 
kitelhető igyekezetét oda ne fordítsa, miszerint elméje 
kiműveltessék, a theologiai tudományokban jártas-
ságot szerezzen s már előre egyházunk mindennemű 
ellenei ellen a tudomány és férfias ellenállás minden 
fegyverei- és segédeszközeivel felvértezze magát. 

Mert előre meg van győződve arról, hogy az 
egyháznak, kivált napjainkban, tudományos, jártas, 
harczedzett s ellenségeink minden fondorkodásait és 
cselszövényes fogásait jól kitanult fiakra van égető 
szüksége. Komoly elhatározásnak kell követnie az 
ily meggyőződést, melynek, ha megfogamzania sike-
rül, biztos siker koronázandja lépteit, kivált ha Isten 
oltalma alatt s az ő hathatós segélyében bizva, kezdi 
meg magasztos pályája futását. „Si Deus pro nobis, 
quis contra nos?" Az ifjú bár, de önzetlen és nem 
ideiglenes, hanem örökös jutalomért koczkáztatott s 
magasabb érdekekért feláldozott, tetterő a sz. ügyet 
hihetetlen fénypolczra emeli, az elszánt s jól felké-
szült férfias bátorság egészen az isteni Olymp tete-
jéig hág, melynek felszentelt hajlékában a ker. érze-
lem rezgő húrja Dávid hárfájának zengéseihez ha-
sonló dicséneket szül. 

Vajmi sokra képes a kiművelt elme s annak 
használata! annak horderejét a költő is magasztalja, 
dicsérettől hevülő ajkain ekként ömledezvén: 

Minden nagy és szép, melyet az ó világ 
És e jelenkor művei közt csudálsz, 
Bajnok, fényes ország, dicsőség, 
A tudomány gyönyörű gyümölcse ! 

(Berzsenyi.) 
Pelkó Péter. 

(Folyt, köv.) 
12 * 
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A r ó m a i c s o m ó . 
(Folytatás.) 

Maradna tehát azon politikusok expodiense, kik a 
pápa függetlenségét a közjogban vélik megalapíthatni, amely-
nek ugyan ö is alá lenne ve tve , ' de az egyháznak az ál-
lamtóli tökéletes és helyes elválasztása után. De mennyire 
gyarló a megoldásnak ezen terve vagy szintén „morális 
eszköze," mutat ja már a „független és mégis alávetett" sza-
vaknak benső és evidens ellenmondása. Ha a pápa Itália 
közjogának alárendeltetik, akkor alattvaló, tehát függő és 
nem független. Épon ez képezi a csomót, épen abban áll a 
nehézség, hogy a pápa megszűnvén valóságos fejedelem 
lenni, alattvalóvá mégsem lehet. És ezen gyarló politikusok 
azt merik ajánlani, hogy ő az olasz közjog alá rendeltessék. 
Ez nem megoldás, hanem a csomó szétmetszése, már szóval 
és phrázisok nélkül, átváltoztatása a nemzetközi kérdésnek 
nemzetivé, a katholikusnak olaszszá. 

De nem, — mondják ők, — tegyétek fel, hogy a „sza-
bad egyház a szabad államban" elv, mely támasza leend az 
olasz alkotmánynak, ténynyé válik és a polgári hatalom 
az egyházitól teljesen elkülöníttetik : akkor a pápa függet-
lenségét többé semmi vész sem fenyegetheti. Csak lassan. 
Az államnak az egyháztól, a lelkieknek a világiaktól, teljes 
elválasztása kárhozatos elv, mert elválasztja Istent, a terem-
tőt, teremtményeitől, az emberi társadalmat legfőbb és vég-
czéljától ; hamis elv, mert elkülönítvén a lelket a testől, az 
embernek és működéseinek harmonieux egységét bontja fel, 
végre az egyház által kárhoztatott elv. Hihető e, hogy a 
pápa függetlenségének alapjául általa, az egyház által, 
kárhoztatot t tévelyt elfogadjon ? 

Es ha amaz elv csak in abstracto volna téves ! Az egé-
szen katholikus Olaszországban kivitele lehetetlen és a vi-
szályok kiapadhatlan forrásává válnék. Könnyű kimondani 
az egyháznak az államtól, a lelkieknek a földiektől való elvá-
lasztását ! De hol van e két rendnek határa, ki födözte fel 
eddig, mely törvényhozó jutott annak csak nagyjábani meg-
határozására, hogy az emberi ügyek tömegében hol kezdő-
dik a világi és hol végződik a lelki? Ha az egyház — mint 
helyesen jegyzi meg Broglie herczeg — nem volna más, 
mint az imádságnak, az állam podig csak a rendőrségnek 
intézménye ; ha minden vallás csak speculativ nézetekre, 
titkos elmélkedésekre, mysticus érzelmekre, szoritkoznék, 
az állam kötelessége pedig csak arra, hogy a városok és u t -
czákbani rendre figyeljen ; ha a lelkiek köre minden léleknek 
Istenhezi benső viszonyát foglalná csak magában, a világi 
hatalom pedig csak arra tartoznék ügyelni, hogy az embe-
rek egymás hajába ne kapjanak, meg ne lopják egymást : 
akkor könnyű volna az ohajtott elkülönités. De az igazság, 
az élet, ledönti e chimerikus határköveket. 

És valóban, tekintsük csak egy kevéssé és vegyük 
figyelembe a lelkiek köréből származó amaz obligatorius 
törvények, parancsok hatályát, melyek az egyes úgy mint 
a község valamely habár világi cselekvényének erkölcsi 
minőségét meghatározzák ; tekintsük a hit által követelt 
parancsok terjedelmét, az egyház annyira tevékeny, külső 

hierarchicus életét, cuhusának, szentségeinek, szertartásai-
nak, természetét, egy, szent, katholikus, apostoli, csalhatlan 
jellegét, melyeknél fogva nemcsak a hitnek, hanem összes 
cselekedeteinknek birája és miután mindezt figyelembe vet-
tük, váljon merjük-e mondani, hogy mindezt el lehet különí-
teni a temporáliáktól egy határozat ereje által, mely az egy-
háznak az államtóli elválasztását hirdeti ? 

Az állam és az egyház törvényeket hoznak ; váljon 
nem történhetik-e, hogy az egyház valamit törvény által 
parancsol, mit az állam szintén törvény által tilt ? Az állam 
és egyház őrködik az ifjúság nevelése felett; nam lehetséges-
o, hogy míg az állam bizonyos könyvet parancsol használ-
tatni, az egyház azt kárhoztatja, a benne foglalt tanokat 
elveti ? Az egyház és állam, habár külömböző szempontok-
ból, intézkedik a házasság körü l ; nem történik-e,hogy míg 
az állam a házasságkötésnek valamely módját szentesíti, 
az egyház azt semmisnek tekinti? Tegyük fel, hogy az olasz 
kormány Rómában a pápa székhelyén az egyház fejének 
szemei előtt megkísérti az említett teljes szétválasztásnak 
keresztülvitelét, az egyesség hány békés napját Ígérhetjük 
magunknak azon kormánytól, mely alig vonult be erősza-
kosan Rómába, azonnal lefoglaltatta amaz okmányt, moly 
által a pápa a katholikus világnak a mondott erőszakot 
jelzé ? 

Jegyezzük meg jól : ama közjog, melynek a pápát is 
alárendelni kívánnák az említett politikusok, a teljes szétvá-
lasztás kimondása után is tűrhetlen szolgaság helyzetébe 
jut ta tná őt. Oly roppant, az egész föld kerekségén elágazó, 
vallási társadalom feje levén, a vallásnélküli kormány min-
dig féltékeny szemekkel nézné a nagy erkölcsi hatalmat 
és Itáliában annyival inkább, minél inkább érezné a hitet-
len kormány, hogy távol áll a hivő nemzet nagy zömétől. 
Amiértis egy alkalmat sem mulasztana el mindazt erő-
szakkal is elnyomni, amit a külhatalmaknál magára nézve 
károsnak tar tana vagyamit veszélyesnek hinne a nép tudomá-
sára juttatni. A pápának egy rendelete, mely ürügyet szol-
gáltathat tiltakozásra valamely Itáliával barátságos kor-
mány részéről, minő volt például a hierarchiának vissza-
állítása Angliában ; consistorialis allocutio, mely sérthetné 
egyik vagy másik fejedelmet, például a lengyel nemzet ér-
dekében tett ismételt felszólalás, azonnal ürügyet nyújtana 
az olasz kormánynak , hogy a büntető törvénykönyvhez 
folyamodjék , miszerint az alkalmatlan ügyek e nemének 
megujulását gátolja. Ez áll a külviszonyokra nézve. Ami 
a belügyeket illeti, mennyivel gyakrabban előfordulna, hogy 
a kormány, kezében a törvénykönyvvel, megkísértené a pápa 
száját lecsukni, kezeit megkötni, rendeleteit meghiúsítani, 
azon szín alatt, mivel ezek a nyilvános rendet megháborít-
j ák , a lelkiismeret szabadságát sértik. És csakugyan, az 
olasz kormány, mely a szentatyát most hatalmában ta r t j a , 
váljon miért akar ta szavát elnyomni az encyclica lefogla-
lásával ? Mert nem tetszett neki, hogy Itáliában köztudo-
másra jussán a római invásio szerzői és az abban résztve-
vők elleni excommunicatio. A pápa ezen censurákkal a füg-
gatlense'ghezi jogának védelmére kisérlé meg élni; viszont 
a kormány azon véleményen volt, hogy a pápa köriratának 
elnyomása által az államnak tesz szolgálatot, azt a veszé-
lyektől megőrizvén. Semmi kétség benne, ha I X Pius már 
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alá lenne vetve a köztörvénynek, a kormány megidéztette, 
elitéltette volna. Mindezekből világos, bogy egy ily módon 
„független" pápa az államnak szolgája lenne mindazokban, 
amik magasztos hivatásának legszentebb kötelességei közé 
tartoznak. 

A római kérdés megoldásának ezen módja nem sokban 
külömböznék azon helyzettől, melyben a pápák voltak a 
Caesarok alatt Nérótól Deciusig. Lehet-e az egyháznak az 
államtóli teljesebb elválasztását képzelni ? A caesarok a k a r -
ták, hogy a keresztények Istene távol tartassék a társada-
lomtól. De mi történt csakhamar? Az történt, hogy félvén 
a keresztény egyház által hirdetett Isten befolyásától, az 
elválasztást elnyomássá fejleszték és az elnyomás üldözésre, 
az üldözés mészárlásokra vezetett. Amint tehát fentebb is 
állítottuk, miután a megoldásra ajánlott úgynevezett er-
kölcsi eszközök egyike sem alkalmas arra, hogy a római kér-
dést megoldja: az olasz kormány kezeiben is csak úgy ma-
radand megoldatlanul, mint volt Bonaparte sokkal ügyesebb 
kezeiben. 

(Vége. köv.) 

Az osztrák vöröskönyv Rómára s az egyetemes zsinatra 
vonatkozó okmányainak bírálata az osztrák-magyar 

delegatióban. 
(Vége.) 

Külföldön ezen politikát mindenütt üdvözölni, meg-
tapsolni, mint gyakran szoktuk, annyit tesz, mint a kést 
köszörülni, melylyel előbb-utóbb tulajdon nyakunk szeges-
sék ; mert azon szeretetreméltó naiv következetlenség előtt, 
melylyel egyrészről ily elvet máshol mindenüt t , az olasznál, 
a németnél, átalános érvényűnek ismerünk el és alkalmaz-
tatni akarunk, nálunk pedig annak alkalmazása ellen önér-
dekből tiltakozunk, nem fog meghajolni azon benső szük-
ségesség, melynél fogva a miáltalunk felállított és kikürtölt 
vagy legalább hallgatag elfogadott elvek és eszmék előbb-
utóbb valósulni sietnek. 

Van pedig a mondottaknak nagy practikus jelentő-
sége ránk nézve is. Mert, ha igaz, amint kétségtelen, 
hogy „história est magistra vitae :" ki az, ki az utolsó évti-
zedeknek véres történetéből megtanulván mindent lehetsé-
gesnek hinni, leheti ennek tartsa, hogy talán az európai 

viszonyoknak a magyar-osztrák birodalomra nézve kedve-
zőtlen vagy épen ellenséges alakulásánál fogva maholnap 
talán ellenünk szövetkezett hatalmasságokkal álljunk szem-
közt és most Rómában alkalmazásba jött nemzetiségi poli-
tika ellenében azon véderőn kivül, melyet seregünk vitéz-
ségében és népünknek hazafiúi lelkesedésében birunk , a 
nemzetközi jogra is, — mert hiszen ez nem hiába létezik 
— és ha egyes esetekben már helyettesítve is van az ököl-
jog által, mégis, hogy mindenkorra helyettesítve legyen, ezt 
elvileg el nem fogadhatom, — mondom, a nemzetközi jog -
nak védelmére hivatkozni kényszerüljünk ? És épen akkorra 
szeretném fentartatni nemzetemnek és hazámnak jogát min-
den benső nemzetiségi fodorlatok, minden kívülről jövő bir-
tokcsoukitási törekvések, ellenében tiltakozni, a nemzet-
közi viszonyokra Í3 érvényes erkölcsi rendnek azon örök 

törvénye szerint: „Ne orozz!" Szerettem volna fentartatni 
az által is, hogy ezen törvénynek a szomszéd olasz földön 
egy évezredes jogokkal bíró és azokat semmi czimen el nem 
játszott hatalmasság ellenében elkövetett sértése ellen illető 
közegünk, a közös külügyminiszter, által a maga idejében 
felszólalás történt volna. Rómának az olasz aspiratiók foly-
tán és érdekében történt elfoglalása ellen tehát külügymi-
nisztériumunknak felszólalni kötelessége lett volna, nem 
a pápai birodalom, hanem a magyar-osztrák birodalom 
és tulajdon országunk létjoga érdekében. Mily módon fel-
szólalni ? a diplomatiai hangseála melyik tónusán ? ez a 
lényegre nézve, — pedig erre helyezem a fősúlyt, — közön-
bös dolog. Midőn azonban erre nézve a legnagyobb latitude-
öt engedtem volna külügyminisztériumunknak, másrészről 
absolute károsnak tartom azon politikát, mely az elveknek 
szüntelen való kikerülésével kicsinyes expedienseket keres-
vén vagy elvhiányt árul el vagy elvét megtagadja. 

A vöröskönyvnok több sürgönyében egy más ok is 
hozatik fel a pápai birodalom elfoglalására nézve. A 145-ik 
sürgönyben ugyanis szó van azon nagy izgatottságról, mely 
a római kérdés iránt olaszországszerte uralkodik ; a 146-
dik sürgönyben említtetnek azon nehézségek, melyeket az 
szüntelen támaszt az olasz kormánynak ^ a 147-ik sürgöny-
ben pedig már azon kényszerültségről van szó, melybe ily 
módon helyeztetett Rómának és a pápa birodalmának elfog-
lalására. Kényszerültségről van szó ; értem én azon erkölcsi 
kényszerültséget, melybe kormányok jöhetnek népeik jogos 
követelményeivel szemben ; de semmikép sem ismerhetem el 
jogosnak azon eljárást, melylyel egy a szomszéd álladalom 
után vágyódó kormány évtized óta az agitatio minden esz-
közeivel előkészített jogtipró eljárását a népfractiók jogelle-
nes vágyakodásaira való hivatkozással igazolja; semmikép 
nem értem, mikép bocsátkozhatik egy a szerződések szent-
ségéi, a birtokjogot, az igazságot, tiszteletben tartó kor -
mány ily eljárással bármi módon is solidaritásba, miképen 
avatkozhatik ajánlataival, tanácsaivaj, ily törekvéseknek 
segélyezésére. Nem is akarom érteni; mert egy u j bir tok-
szerzési jogezimet teremtetni nem akarok, melylyel az olasz 
nemzeti érzület, az olasz közvélemény, valamint ma Rómát, 
úgy holnap az európai viszonyoknak reá nézve kedvező 
alakulásakor az olasz nemzetiségű Trentinót, Is t r iának, 
Tengermellékünknek s Dalmatiának olasznyelvü városait, 
mi tőlünk a jog némi szinével követelhesse. De van még 
egy más ürügy is, mely gyakran hangoztatik a pápai biro-
dalom elfoglalásának igazolására; hangoztatott utolszor épen 
a Rómában megjelent olasz király által. Rómának és a 
pápai birtoknak helytelen kormányzása, politikai életének 
és közigazgatásának hiányai, elegendő okot szolgáltattak 
volna a szomszéd olasz kormánynak erőszakos tettére ! 

Eltekintve attól, hogy ily hiányok feletti bírásko-
dásban más nemzet fiainak, más kormányrendszer hívének, 
vajmi nehéz tárgyilagos nézpontra emelkedni és az Ítélet 
kimondásában az objectiv igazság mértékét megtartani ; 
eltekintve attól, hogy kétségtelen statisztikai adatok szerint 
nincs Európának egy fővárosa, melyben kevesebb rendet-
lenség, kevesebb nyomor, hirdette a kormányzatnak a nép-
élet sülyedésében mutatkozó aberratióit és hogy tulajdon 
tapasztalásom szerint is az egyszerű pápai birodalomnak 
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falusi lakossága, ha talán egy-két európai ország hasonosz-
tályú népességénél alantabb is áll, de szerencsétlenebbnek 
és rosszabbnak bármely más országnak hasonosztályu la-
kosságánál sem mondathatik. Eltekintve mindezektől, legyen 
szabad csak azt jeleznem, hogy nem tudom, hol legyen azon 
tökéletes kormányrendszerrel ellátott s teljes bölcseséggel 
igazgatott eldorádó, hol ily elvnek felállítása eszélyes vol-
n a ; azt azonban mégis tudom, hogy ott, hol ezen dolog Róma 
ellenében leginkább hangsulyoztatott, ily elv felállítása a 
belállapotok által igazolva épen nem volt. Azt tudom, hogy 
valamint minden emberi dologban, úgy különösen kormány-
zatiakban is tökéletes állapotok sohol sincsenek, hogy a 
legjobb szándék, legbecsületesebb igyekezet, sem képes az 
egyeseket, az államférfiakat, a politikát, minden hibától, 
káros következményeket maguk után huzó ballépésektől 
és magukat megboszuló félszegségektől menten tartani. Uye-
sekröl vádolja minden országban egyik államférfiú a mási-
kat, egy politikai pá r t a másikat, a kormányon nem levők 
azon pártot, mely a kormány rúdját tar t ja , az elmélet a 
gyakorlatot. Hogy ha tehát ily elvet felállítani szabad, nem 
lesz ország, melynek birtokkapzsi szomszédjai feljogosítva 
ne érezzék magukat annak politikai és közigazgatási hibái 
s gyarlóg9ágai felett bíráskodni nemcsak, hanem a kimon-
dott Ítélet folytán annak souverain állami létjogát megta-
gadni és a mennyire erejük engedi, erőszakkal is megsem-
misíteni. 

Épen azért, nehogy vészes bizonytalanság rontson 
be Európának nemzetközi életébe, nehogy kétessé váljék 
minden egyes államnak léte, nyugalma, nehogy ezen u j ve-
szély környezze nemzetünknek a béke malasztjai által leg-
hathatósabban eszközölt haladását : szükségesnek látom, 
hogy ily elvnek felállításától s elfogadásától tar tózkodjanak 
a kormányok, államok, az ellen tulajdon létük érdekében is 
hathatósan tiltakozzanak. Előadásomat bevégzendő^legyen 
szabad nézeteimnek előadását a külügyminiszter néhány 
szép szavaihoz kötni, melyek a 146-ik sürgönyben foglal-
ta tnak : „Lelkiismeretünknek — úgymond — és a pápa 
iránti sympathiánknak tartozunk azon figyelmeztetéssel, 
mennyire szükséges az, hogy ne növeltessenek azon aggo-
dalmak és azon izgatottság, mely a római kérdés mia t t a 
katholikusokat elfoglalta." 

Mily álláspontot foglalok én el a római kérdésben 
egyházférfiúi minőségemben , az nem tartozik ide ; hogy-
ha mégis igen szép szavakhoz kötve elmélkedéseimet, bi-
zonyos katholikus felfogásokat röviden érintek, teszem ezt 
egyedül azon irányban, melyben minden az állam ügyeivel 
foglalkozó férfiúnak az államélet bármily tényezőit, az ál-
lami jólét bármily feltételeit, számításon és figyelmen kivül 
hagyni nem szabad; teszem ezt csupán azon irányban, mely-
ben minden kormány, bármily állást foglaljon is el a vallás-
felekezetek irányában, népének vallásos hiedelmét és meg-
győződéseit, az azokból ösztönszerűleg kifejlődött jogos 
vágyakat, rokon és ellenszenveke t, a kormány iránti bi-
zalmat vagy bizalmatlanságot, a jövőbe nyúló reménye-
ket és félelmeket, tulajdon eljárásának eszélyessége és 
czélirányossága szempontjából is latba kell vetni, miután 
ezek nagy tényezők lehetnek a birodalmak belvájudásai 
és külveszélyei közepett jövendő állapotuknak alakulására 

nézve. S épen azért szerettem volna, ha szemben mindazon 
nagy változásokkal és állami alakulásokkal, melyek Euró-
pában részint folyamatban, részint készülőben vannak, vala-
mint minden vallásfelekezetnek kellő megnyugtatásában, 
úgy különösen a katholikusoknak is hálás rokonszenvében, 
minél hathatósabb garant iák kerestettek volna azon tö-
rekvések ellensúlyozására, melyek birodalmunkon belül 
vagy kivül annak jelen épsége ellen intéztethetnének. Nem 
hiszem ugyan, hogy egykönnyen és betüszerint teljesedje-
nek azok, miket egykor némely lajtántuli államférfiak jó-
solgattak, hogy t. i., ha a német nemzetiségi igények kellő 
figyelembe nem vétetnének és a birodalom többi nemzetisé-
geinek aspiratiói előtt jövőre is háttérbe szorulni kénysze-
rülnének , talán mi sem tartóztatná a német nemzetiségi 
elemet attól yissza, hogy jogos igényeinek kielégítését a 
birodalom határain kivül is keresse ; nem hiszem, hogy 
azoknak reményei sokak által osztassanak és közel kedvező 
jövőnek örvendjenek, kik a szláv nemzetiségi aspiratióknak 
teljes kielégítését akár éjszakról, akár dél felül vár ják : 
mindamellett félre nem ismerem azon esélyeket, melyek az 
európai nagy mozgalmakat előidéző elvek és eszmék részé-
ről különösen a polyglott birodalmakat fenyegetik s épen 
ezen veszélynek ellenében, birodalmunk elemeinek minél 
biztosabb megóvása tekintetéből, kívántam volna, hogy a val-
lásos érzületek ildomos kielégítése által is evégre u j eszköz 
szereztetett volna. Megtörtént volna az a jelen esetben, ha 
a pápai birodalom elfoglalása ellen határozottan felszólalván 
külügyminisztériumunk, sok millió katholikusnak hő kíván-
ságát teljesítendette. 

Hibáznak pedig azok, kik az általam imént jelzett 
tényező fontosságát félreismerik, leszállítják. Mert bármily 
perczenetnyi megzsibbasztása daczára is hatalmas marad 
az mindenkor, valamint az egyeseknek, úgy a nemzeteknek 
életében. 

De bezárom beszédemet. Nem először történik vi-
szontagságos közéletemnek pályáján, hogy oly jog védel-
mére szólaltam fel, mely sírba szálltnak látszik. Azóta egy 
ily jog már dicső feltámadásnak örvendett. Fog-e olyannak 
a most hirdetett is örvendeni ? nem tudom ; ez Istentől függ, 
kinek eziránti rendelkezésében meg fogok mindenkor nyu-
godni, most egyelőre abban találván megnyugvásomat, hogy 
midőn szólni kellett és lehetett, nem hallgattam, lelkiisme-
retem érzelmét követve, sértett jogérzetemnek elégtételt 
adtam, kötelességemet teljesítettem. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , január 25. M i n i s z t e r i e l ő t e r j e s z t é s 

a n é p i s k o l a i k ö z o k t a t á s á l l a p o t á r ó l 1870 ben. 
(Folytatás.) Az 1868-ik 38-ik t. cz., mint egy önálló, teljes 
egészet képező, a népiskolai közoktatásról rendelkezik ; 
azonban nemcsak előirja a tanitók qualificatióját és azon 
követelményeket, melyek szerint az iskolákat berendeztetni 
akar ja , amit a felekezeti iskoláknál is conditio sine qua 
nonnak tüz ki, hanem ugyanazon t. cz. a közös iskolák 
meghonosítását, meghonosításának módját is, meghatározza 
és erre küiöaösen tág kaput nyit. A minisztérium a helyett, 
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hogy jelentésében elmondaná, miszerint valamint a 38-ik t. 
cz. hozatala előtt, úgy utána is ellenszenvet talált a fele-
kezeteknél a benne foglalt közös iskolák ellen és igy csak 
nagy erőfeszitéssel sikerült 479 (bizony elég sok) közösis-
kolát félállítani, jónak találta a felekezeteket, — vulgo 
katholikasokat, — arról is vádolni, hogy izgatásaikkal 
megnehezítették a népiskolai törvény végrehajtását; mi 
alatt a felekezetekkel szemben mást nem érthetünk, mint 
azon követelményeket, melyek szerint a törvény a feleke-
zeti iskolákat is berendeztetni a k a r j a és a tanitók qualifi-
catioját. Nem sok fáradságba kerül bebizonyítani, mennyire 
indokolatlan a minisztériumnak izgatásról szóló vádja ; 
felment ettől bennünket maga az előterjesztés, melyben el-
mondatik, hogy a felekezetek sok helyen törvényünk köve-
telményeinek megfelelőbbekké szervezték iskoláikat ; mert 
azt csak nem tart ja a ministerium izgatásnak, hogy összes 
iskoláinkat nem sikerült még teljesen szervezni? Ime, vádol 
a miniszter bennünket, de fel is mont. Da miért vádol ben-
nünket abban, miben engadelmességünket kénytelen elis-
merni ? Még különösebbnek tűnik fel azonban e vád azon 
módnál fogva, melylyel bizonyíttatik. Az előterjesztés 
ugyanis izgatásról beszél, melyet állitólag maga a népis-
kolai törvény, t. i. követelményei, ellen elkövettünk és 
midőn állításait tényekkel kellene bizonyítani, elegendőnek 
tar t ja a köpviselő-testületet azon szerinte izgatásra, szerin-
tünk védelemre, figyelmeztetni, melyet a közös iskolák, 9) 
tehát nem a népoktatási törvény, ellen iskoláink mellett 
kifejtettünk. Vagy az oktatásügyi minisztériumban azo-
nosnak tar t ják az egész népoktatási törvényt a közös is-
kolával ? Ugyanazon massa damnationishoz számíttatnak 
azok, kiknek a közös iskola nem kell, mintha csak a nép-
iskolai törvény másnemű követelményeit nem teljesítették 
volna ? Vagy épen ez határozza meg, ki adassék á t a 
nemzetnek azaz a szabadkőművességnek megvetési tárgyul ? 
Bocsánat, még ezt eddig nem tudtuk. Valóban, ha az előter-
jesztés vádjának bebizonyítására ily kétesértélsü bizonyí-
tékokhoz kénytelen folyamodni : úgy helyzete szánandó 
lehet. 

De menjünk tovább. A miniszteri előterjesztés izga-
tásról vádol bennünket és teszi ezt akkor, midőn az ország 
összes püspökei a népiskolai törvényeket köriratilag tudat-
ták papjaikkal, midőn felvilágositólag hatottak híveikre, 
midőn buzdították őket, hogy a törvény igényeinek megfe-
lelőleg szereljék fel iskoláikat, midőn a miniszter maga is 
örömmel említi fel, hogy több róm. kath. képezdében az 
idén már 3 évre emeltetett a tanfolyam.10) Ha most ezt teszi, 
mit tenne akkor, ha ellene tényleg valóban felléptek, ha 
izgattak volna? Minek vegyük az ily eljárást, midőn az 
előterjesztés önmaga megvallja, hogy a népnevelés ügyében 
az egyházak erejükből telhetőleg sok elismerésre és hálára 
méltót is tettek ? " ) Az előterjesztés önmaga a tagadhatatlan 
igazság előtt meghajolva, kénytelen beismerni, hogy ha meg-
gondoljuk, hogy egészen a jelen század kezdetéig a népne-
velés csaknem kizárólag a külömböző felekezetek által 
eszközöltetett, senki azoknak nagy érdemeit nem tagadhat-
ja.12) Váljon egyszerre mint villámsujtásra érzéketlenek 

9) u. o. 25. 1. — 10) u. o. 18. 1. — »») u. o. 25. 1. — 
I2) u. o. 48. 1. 

lettünk a népnevelés i ránt? Váljon a buzgalom, melylyel 
századokon keresztül csüggtünk a nép művelődésén, egy-
szerre nemcsak lelankadhatott, hanem ellenirányú törekvéssé 
is fajulhatott volna ? Ki fogná ezt elhihetni, még ha hivata-
los alakban kiállított okmánynyal bizonyíttatnék is? 

Vigilius. 
(Foly. köv.) 

NAGYVÁRAD, jan. 25. F t . L i p o v n i c z k y I s t -
v á n p ü s p ö k ő m l t g a a z ú j é v a l k a l m á b ó l f ő -
p á s z t o r i k ö r l e v e l e t m e n e s z t e t t m e g y e b e l i 
k l é r u s á h o z . A körlevél egy nemes szív és főpásztori 
gondviselés szép nyilatkozványa, mely felette alkalmas a 
tisztelet és szeretet visszhangját kelteni s éleszteni klérusá-
ban. Körlevelében a főpásztor nevezotszerint a népisko-
lát érdeklőleg ilykép szólítja papjait : „Kérdjük meg 
önmagunkat, kedves fiaim, minek köszönhetjük tekinté-
lyesebb polgári állásunkat, minden jó irányban érvényesít-
hető befolyásunkat, polgártársaink elismerését, anyagi jobb-
létünket, — ha nem azon szellemi fensőbb műveltségnek, 
melylyel bírunk s melyet iskoláinkban nyertünk volt ? És 
e feusőbb képzettség váljon nem gyökeredzik-e épen az elemi 
oktatás szilárd alapjában, mely a további fejlődést tette 
lehetségessé ? Nem lehet, hogy poraikban is ne áldjuk pap-
jainkat és tanitóinkat, kik minket már mint gyermekeket 
valódi és tettleges felebaráti szeretettel szerettek, szerettek, 
mint önnönmagukat, adva nekünk azt, amivel maguk bír-
tak, megnyitva előttünk a hasznos ismeretek dús tárházát. 
Mi, kedves fiaim, mint tanulók, nemcsak nem koczkáztat-
tuk iskoláinkban keresztény katholikus hitünket, de sőt 
azok valának ennek épen tenyészházai és ti ne tudnátok, 
mennyire változott meg legyen ez iiányban a korszelleme? 
Avagy nem halljátok-e a hitbuzgó kath. szülök jajveszék-
léseit azon törekvések ellenében, melyekkel Krisztust a ta-
nodából száműzni iparkodnak ? Tudom, hogy a kor szel-
lemének e kinövése fájdalmasan sújt ja a ti kebleiteket is ; 
ámde nincsenek-e köztetek is olyanok, kik az égő házat 
jajveszékléssel vélik elolthatni, míg a mentő eszközökben 
megbotlanak lábaik ? Az összetartás ereje nagy és szép 
eredményeket mutatott már fel hazánkban is a kath. isko-
lák kath. jellegének megmentése körül. Nem akarom én ez 
irányban elvitatni a ti érdemeiteket sem, Krisztusban ked-
ves fiaim ; csak azt kérdem, váljon kath. tanodáitokban 
szerettétek-e Isten országának csemetéit, a gondjaitokra 
bizott kath. gyermeksereget ? szerettétek-e őket úgy, mint 
önnönmagatokat ? megtörtétek-e nekik az élet kenyerét ? 
tápláltátok e lelküket az üdvösség malasztjával, ügyelte-
tek-e értelmi és szellemi művelődésükre ? miszerint egykor 
önkényt, szívesen és meggyőződésből, lelkiismeretesen hajol-
janak az engedelmességre, a törvény tiszteletére? — Epen 
úgy tudjátok mint én, hogy a tudatlanság és erkölcstelenség 
szinte oly veszedelmes a személy- és vagyonbiztosságra 
nézve, mint az erőszakos útonállók és rablók. Azért méltán 
elvárja a haza, . . . hogy azok, kiknek ez kötelessége, hiva-
tása, műveljék, tanítsák, oktassák a népet A legböl-
csebb törvény szavai is foganatlanul hangzanak el annak 
fülei mellett, akinek elméje, akarata, szive, hajlandóvá nem 
tétetett az isteni religiónak rendíthetlen elvei által annak 
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tiszteletére; pedig a törvény tisztelete, mely összetart, gya-
rapít, állandósít, óv ; ez legnagyobb biztosítéka hazánk 
reményelhető boldogságának.*; hazafiúi kötelességünk tehát 
művelni fajunk sar jadékát , képesíteni azt a törvény lelki-
ismeretes tiszteletére. Vagy kihamvadt-e már az igazságos 
történelem Ítélőszéke előtt az igazi hazafiúság dicskörével 
övedzett magyar klérus most élő ivadékában ezen, még 
elleneseink előtt is tiszteletre méltó, polgári erény ? Avagy 
csak is kényszerből vagy elodázhatlan szükségből fogjuk-e 
megtenni polgári kötelességünket ? Ha önérzetünk nem 
lép fel ellenünk vádlólag, akkor ujabb ösztönt nyerünk 
a versenyből, melyet az úgynevezett közös iskolák nyit-
nak meg előttünk s elérkezettnek látjuk az időt, midőn 
megmutassuk nemcsak azoknak, kik ellenünk vannak , 
hanem édes mieinknek is, hogy ha kenyeret kérnek a kis-
dedek, van, a ki szegne nekik. Azért, Krisztusban ked-
ves fiaim! Péter apostollal kérlek benneteket, legeltessé-
tek az Istennek rátok bizott nyáját , gondot viselvén nem 
kényszerűségből, hanem szabad akaratból Isten szerint ! 
(Péter 1. 5. 2.) Isten háza után első legyen előttetek az is-
kola ; gondoljátok meg, mit vár a tanodábani szorgalmas 
müködéstöktől az egyház, mit a haza, mit a család, mit 
maga a gyermek ; ti vagytok, kiket az Üdvözitő elküldött, 
mondván: menjetek é3 tanítsatok minden népeket; — ti 
vagytok nemcsak sáfárai az Isten t i tkainak, hanem hirdetői 
igéinek is. Nem lehet, hogy ti vétkes közönynyel nézzétek, 
miként szóratnak a hitetlenségnek magvai, az álfelvilágo-
sodottságnak szivet és lelket megmételyező hazug tanai ; 
nem lehet, hogy ti tétlen szemlélői legyetek az elharapódzó 
jogtalanságnak, mindennemű bitorlásnak, a polgári jogok-
kal való sajnálatos visszaéléseknek. Ha iskoláink oly ritkán 
látnak bennünket, hogyan fogjuk elkerülhetni, hogy híve-
ink botrányára ne szidalmaztassák a mi szolgálatunk ? (2. 
Cor. 6.—3.) El fogjuk-e majdan mondhatni az Üdvözítővel, 
hogy a kiket nekem adtál, azok közül senkit sem vesztettem 
el ? (Ján. 18. 9.) Fogunk-e számot tarthatni a haza hálájára, 
a család ragaszkodására, a gyermek áldására ? Azért kedves 
fiaim, hogy miként szent Pállal kezdettem, avval végezzem 
is : „értsetek meg minket. Nem vádo'.ástokra mondom, mert 
már ezelőtt megmondottuk, hogy a mi szivünkben vagytok 
úgy, hogy együtt halunk, együtt élünk. Nagy bizalmam 
van hozzátok, nagy dicsőségem bennetek, elteltem vigaszta-
lással, felette bővelkedtem örömmel minden szorongatásunk 
mellett. Annakokáért, ha írtam is nektek, nem azért, ki a 
méltatlanságot cselekedte, sem azért, ki szenvedte, hanem 
hogy kijelentessék a mi gondoskodásunk, mely ti értetek 
vagyon az Isten előtt." — Ugy hiszszük, hogy ily szózat 
ezerszer többet lendít a népnevelés szent ügyén bizonyos 
fecsegések és „népnevelés, jöjjön el a te országod"-féle már 
el is koptatott szólamoknál, többnyire oly emberek ajkain, 
kik épen nem illetékesek itélni a népnevelésről és habár 
tudnak is irni és olvasni, sokszor éktelen káromkodásaik, 
szemtelen viseletük s értetlen hadonáik által nagyobb neve-
letlenséget árulnak el, mint azon nép, melyet egyszer a bot-

rányig rágalmaznak műveletlenségről, siralmas elmaradott-
ságról, máskor meg egekig magasztalnak politikai érettsége, 
józan észjárása, őszinte becsületetsége miatt. 0 méltóságá-
nak, a kegyelmes püspöknek, ezennel őszinte elismerést és 
köszönetet szavazunk fenbecsű ügyszeretetéért s főpásztori 
buzgólkodásaért. $ 

VEGYESEK. 
— Az országos Széchényi- könyvtárnak rendezés 

alatti részében elkészült 1870-ik évi'deczemberben a követ-
kező tudományszakok repertóriuma : História antiqua, Hun-
garia historica, Europa, Biographica, Gallia, Geographia, 
História intercalaris, Russia, Mathematica particularis, 
Mathematica universalis, História extra-europea, Literae 
elegantiores miscellaneae, Epistolographia, Poetae et Orato-
res hispanici, Poetae et Oratores anglici, Musica theoretica, 
Poetae et Oratores hungarici, Militaria, Lingvae reliquarum 
gentium europaearum, Cameralia, Politia civilis, Politia ge-
nerating Chronologia, Germania, Auctores graeci, Poetae et 
Oratores italici, Anthropologia, Artes elegantiores, Literae 
elegantiores generatim, Polyglotta, Lingva generatim, Ling-
vae asiaticae, Mathematica applicata, Poetae et Oratores 
reliqui. 

— Az osztrák delegatio január 29-iki ülésében több 
kath. politicus kaszinó kérvénye adatott elő, melyekben az 
illetők az egyházállam visszaállítása tekintetéből a delega-
tio közbevetését kérelmezik. A bizottság e kérvények mel-
lőzésével a napi rendre térést indítványozza. Az indítvány 
ellen kevesen szóltak s így az elfogadtatott. Leghatározot-
tabban védte a kérvényeket Giovanelli báró, ki beszédében 
kiemelte, hogy a kérvények a katholikusok ügyének figye-
lembe vételét sürgetik és az ausztriai birodalombeli 24 millió 
katholikus megérdemli, hogy ügyét a delegatio ne mellőzze. 
De mindez hasztalan volt, a kérvények félretétettek. 

— A szentatya a béke helyreállítása érdekében még 
a mult hónapban irt a toursi érseknek egy levelet, ez pe-
dig azt a kormánynak adta tudtára. De franczia részről 
a szentatya törekvése a háború előtt Í3 zárt fülekre tálát. 

Szcretetadoinányok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból: 995 frt . 13 kr., 100 f rank, 
14 cs. k. arany, 3y a dollár aranyb., 2 db kétfrtos, 3 osztrák, 
2 porosz, 2 szász, 7 régi tallér, 20 db egyfrtos, 2 db félfrtos, 
91 db régi húszas, 8 db régi tízes, 1 db ezüstpénz. 

Az óbudai plébános a csalatkozhatlan pápának, 
300 frank és 20 forint. 

Egy szegény asszony . . . 40 krajczár. 
Székosy Julianna . . . . 30 „ 
Deák Zsuzsanna . . . 50 „ 
Pós Katalin 20 „ 
Schindler Mária . . . . 30 „ 
Kocsik Katalin . . . . 20 „ 
Arajos Mária 20 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o e s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM. Reflexiók egyházi nevelésünkről. — A 
római csomó. — Antonelli bibornok jegyzéke Viktor Emma-
nuel római látogatásáról. — Egyházi tudósitások. — Iro-
dalom. — Vegyesek. 

Beílexiók egyházi nevelésünkről. 
(Folytatás.) 

Az ifjú egyházi bajnok, ha a nyilvános élet 
küzdterén egyszer-másszor diadalát és sikerét lá-
tandja szorgalmas munkájának; ha továbbá a tudo-
mány ápolása óhajtott gyümölcsöket fog hozni szá-
mara; ha végre észvilágának szövétnekénél felderí-
tendi b társadalom bajait s üdvös gyógyirt gondol 
ki azok gyökeres megorvoslására, mi leginkább itt-
ott elejtett józan tanácsai, a köznép felvilágosítása, 
népiratok szerkesztése és terjesztése, az elfogult el-
mék homályának szétoszlatása s az egyházunk iránt 
a társadalomnak különösen közép rétegeiben meg-
fogamzott ellenszenv vak dühének okos megzabolá-
zása által eszközölhető: akkor önkényt megrezdül-
nek keblének húrjai, visszhangoztatva a költő által 
az ész dicsőítésére elzengett dicsdalt: 

De mégis áldom szent kezetek művét, 
Az ész világát, mely habozó körén 
Tébolygva járdái s titkotokról, 
Mint csecsemő, dadogón emel szót. 

(Juhász.) 

Azért nem tudjuk eléggé dicsőíteni a bordeauxi 
atyákat, kikaz általuk tartott megyei zsinaton egyhan-
gúlag kinyilatkoztatták, hogy misem fekszik annyira 
szivükön, mint a papnöveldék tudományos, jámbor és 
sz. intézményét, melyben az egyházi rend disze, a sz. 
hivatal tekintete, a népek üdve, a vallás terjedése, az 
anyaszentegyház legerősebb támasza s legédesebb re-
ménye, fogantatik, fentartani,ápolni, művelni, sőt lehe-
tőleg emelni és szélesbíteni. Belátták ők ugyanis, hogy 
amilyenek a felszentelendők, olyanok többnyire a 

felszenteltek is. Ez okból minden törekvésüket oda 
fordították, hogy papnövendékeik az istenességben 
és tudományban jól kiképezvék legyenek, lelkükben 
meg levén győződve annak igazságáról, hogy hiá-
nyosan vagy csak egyoldalúlag, felületesen, kiké-
peztetve, botránykővé lesznek egyk-.un Isten házá-
ban, jól és alaposan kiművelve pedig buzgón törek-
vendnek Istennek tetszőkké s ernyedetlen munká-
sokká válni, kiknek, mint sz. H i 1 á r püspök mondja : 
„Ornetur vita docendo et doctrina vivendo."8) — S 
minthogy a tudomány messze ragyogó fénye mindig 
nagy dicsőséget és segítséget szerzett az egyházi 
hivatalnak: mi sem átalljuk szükségesnek nyilvání-
tani, miszerint Isten legszentebb és soha meg nem 
másítható akarata szerint, ki a sz. Írásban is a „tudo-
mányok Istenének" kivánt neveztetni, az egyház-
megyék fejei mind élőszóval, mind vonzó példával, 
mert „verba movent, exempla trahunt," ösztönözzék 
az illetőket, kiknek gondozására van bizva ifjú egy-
házsarjadékunk, miként a növendékek elmebeli ki-
képzésére s a tudományok megkedvelésére, sőt ké-
sőbbi szenvedélylyel való önzetlen ápolására, minden 
erejüket ráfordítsák. Hangosan tanúskodnak a pap-
növeldéknél a tudomány érdekében s annak emelé-
sére alkalmazott erélyes rendszabályok fényes gyü-
mölcseiről a franczia kath. egyház évkönyvei, me-
lyekben a bourgesi zsinat által elrendelt egyházi 
nevelő intézetek szelleme, növendékeiknek tudomá-
nyos előhaladása, oly élénken s valóban bámulatra-
méltólag ecseteltetnek9) 

A legóvatosabb eszélyesség ajánlható tehát a 
növendékek elöljárói és tanárai választásában, kik, 
ha mindjárt tudorok, baccalaureusok, licentiátusok 
vagy oklevelesek is, mégis feddhetlen, kipróbált, 
jámboréletű, megállapodott és szélestudományú fér-
fiak sorából választassanak. Legyenek olyanok, kik 
szerettessenek, minthogy előbb Üdvözitőnk példája 
nyomán önmaguk szerettek, kik tanítványaikat, 

8) „Da Trinitate," lib. VIII . n. 1. 
9) Concilium Burdig. tit. V. c. 1. pag. 97. 
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mint legkedvesebb fiaikat, kegyeljék, komolyak és 
tiszteletre méltók, nyájasak, leereszkedik, gőgnél-
küliek, mint sz. Pál mondja: „Omnibusomniafactus 
sum, . . . ut omnes Christo lucrifaciam," szeretetre 
méltók, hogy tekintetük szerény, szigorúságuk gyön-
géd, szeretetük és hivatalbeli eljárásuk minden sze-
mélyválogatás nélküli, főképen pedig el nem keserítő, 
hanem ugyanazon mértékkel mérő és igazságos le-
gyen ; mert higyük el, a növendék szorgalma csakis 
így ébresztetik, könnyelműsége elnyomatik, tudo-
mányszeretete gyarapodik, áhitata növekszik s min-
den jó, szép és nemes iránti buzgósága fokoztatik.10) 
Ekkor elérhető lesz nemcsak az általunk hőn ápolt 
óhaj, hanem a Szentlélek által is kifejezett ama min-
denikünk által megszívlelendő igazság : „Labia sacer-
dotis custodient scientiam"11) s nem leend oka az 
egyház tudományosan felkészült bajnokának e fe-
nyegetéstől remegnie: „Repellam te, ne sacerdotio 
fungaris mihi."12) 

Mert ha valamikor, úgy napjainkban tapasztal-
ható megátalkodottsággal zúdítják fejeinkre elleneink 
ama rémítő vádat, hogy az egyház az ő merevségé-
vel akadálya minden tudományos haladásnak és 
Frohschammer szerint a tudományok nem tartoznak 
a hittekintély ressortjába. 

Mely igazságtalan vádnak megczáfolására az 
alapos és tudományos egyházi nevelés van hivatva. 
Ennek eszközlése végett pedig czélszertíbb módot 
nem tudunk, mint azt, hogy a „theologiai tanköny-
vek könnyű irályú latin nyelven fogalmazva és ne 
annyira terjedelmesen taníttassanak" papnöveldéink-
ben. Amit a növendék tanul, azt értenie is kell, a 
tanultak szellemébe be kell hatolnia és minden tan-
tárgy lényegét, hogy úgy fejezzük ki magunkat, 
„in succum et sanguinem" fordítania. A félévenkint 
megtartatni szokott vizsgákat fentartandóknak vél-
jük ; de a szórói-szóra kivánt feleleteket, az úgyneve-
zett magolást, mint bűnünket utáljuk. Nincs abban 
köszönet, ha a tanár a vizsgán némely jól tanuló 
tanítványának a feladott vagy kihúzott tétel kezdő 
szavait megmondani kész, hogy azt cliense aztán 
szajkómódra elmondja. Nem sok és roszul, hanem 
kevés és jól s alaposan kivánandó tehát a növendé-
kektől. A tökéletesen felfogott tanok képesek lesznek 
majdan az iskola falain kivül az észszerűleg ápolt 

Aquens. c. 2. p a g. 203 — 204. 
») Malachias, 2, 7. 
12) Ozeás, 4, 6. 

ismeretek sarját tovább fejleszteni, hogy az édes 
mindnyájunk által várva várt Hesperidák gyönyörű 
gyümölcsét teremje meg. Másként a tanítás C h a p-
t a l l a i elfajultnak mondandó s némely tanár kezei 
közt a tanítványokból szolganemzedék fog képződ-
ni.13) Kivánatos egyszersmind, hogy sem a ruházat-
bani szükség, sem a rosz vagy elégtelen táplálék, a 
növendéknek aggodalmat s goudot ne okozzanak; 
mert akkor a tudomány iránti hajlam mintegy meg-
dermed s beteljesedik, mit T u r g o t a sinaiakról 
állított: „Sinában, — úgymond, — a gond örökre 
megakadályozta a tudomány fejlődését."14) Eszerint 
az élelmezésben panaszra alapos ok soha se szolgál-
tassék s ha valamely szegényebb sorsú növendék 
találkoznék, ki a legszükségesebb ruházatot is ma-
gának megszerezni képtelen, arról az intézet, püspök 
vagy káptalan gondoskodjék. 

A theologiai tudományokon kivül lehetnek más 
olvasmányok is a növendék kiképzésének segédfor-
rásai, csakhogy az olvasás rendetlenül ne történjék, 
a tárgy pedig hasznos és jól megválasztva legyen. 
A regényolvasást, mely pedig némely növeldében, 
úgyszólván, a növendékek mindennapi mannáját 
képezte s hogy úgy mondjuk, életszükségletté vált, 
semmi feltétel alatt sem helyeselhetjük. Sajnálandó 
valóban a regényolvasásba elmerült ifjú s mindaz, 
ki olvasmányát helyesen meg nem választja; az 
ilyennél az elvetett mag kikel ugyan, de gyökeret 
nem verhetvén, romlásnak indul s gazdája megszomo-
rítására végképen megsemmisül. Legajánlhatóbbak 
a szív- és erkölcsnemesitő olvasmányok, melyek, ha 
az elme a komolyabbakba már belefáradt, minden-
esetre hasznukat tekintve, az egész regény- és szép-
irodalmat felülmúlják. A képzeletet és érzelmeket 
túlságosan felhevitő olvasmányok legtöbbnyire kár-
tékonyak és szomorú következményeket vonnak 
maguk után, hű tanuságául a ferde nevelésnek, me-
lyet báró E ö t v ö s a következő szavakban igen jel-
lemzőleg ecsetel : „Igy lép ki az ifjú neveléséből teli 
érzemények kel, de szomorún, még tudva talán a 
napot is, melyen B r u t u s hazáját felszabadította s 
L e o n i d á s a Thermopilaeknél Hellasért elvérzett, 
de nem sejdítve, hogy van egy hely a világon, me-
lyen ő is ezt tehetné ; művelt ifjú elaggott érzemé-
nyekkel. Nevelése elvégződött, húsz esztendős és nincs 
szive !" 

13) Henri de Biancey „Histoire de la liberté et de 1' 
enseigment," torn. II . 

14) „Progrés successifs de 1' esprit humain." 
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Önkényt megvalljuk ugyan, miszerint a theolo-
giai tanulmányok sokszor a gyöngébb tehetségű hit-
tanulónak elmebeli erejét egészen megfeszítik s tán 
minden szabad idejét igénybe veszik ; de ha kérdez-
zük, hol rejlik ennek oka? azt találjuk, hogy az 
olyan többnyire nem érti, mit tanul. E baj orvoslá-
sára a latin nyelv elsajátítását és az értelmes, nein 
aunyira tudományos vagy a mi még roszabb, a ke-
resett cicerói ékesszólással fitogtatott magyarázatot 
véljük legiidvösebb eszköznek. Hátha ehhez hozzájá-
rulna még a tananyag iszonyú halmazának megke-
vesbítése? Ily módon lehetővé tétethetnék minden 
theologiai tanintézetben a „Patrologia," paedago-
gia, süket-néma-neveléstan s ember- és állatgyógy-
mód előadása s az életben sokszor a papnak elkerül-
hetlen szakismeretek betanulása. Mert non scholae, 
sed vitae discimus, tartja az ismeretes közmondás. 

Ki fogja tagadni, hogy a jó és kitűnő szónokok 
képezése szintén a papnöveldék egyik főfeladata ? 
Ugyanis átalánosan elismert és tapasztaláson épült 
dolog, hogy a mai világ hit tekintetében nagyon is 
hátra van, ellenben az álfelvilágosodottságban és hit-
közönyösségben kelletén túl is előhaladott? Ki nem 
látja be, miszerint egy idő óta az élet viszonyai az 
emberi kebleket annyira lebilincselték, hogy bennük 
az ideiglenes és földi örömek iránti szeretet túlsúlyra 
vergődött a mennyei és örökkévaló dolgok utáni 
vágy felett? S nem igaz-e, hogy a hitetlenség, a ker. 
kötelmekben tanúsíttatni szokott átkos lanyhaság s 
a jóban való restség, legtöbb hivőnek szivét megmé-
telyezte ? De ha egyrészt panaszkodunk is e szomo-
rító jelenség felett, másrészt mégis tagadhatlan tény, 
hogy a jó szónok nem szűkölködik hallgatók nélkül 
s hogy a jó keresztény néha egészórányi utat sem 
röstell tenni, a jó szónoklat kedvéért. Csakhogy az 
ilyen szónokok hiányát fájdalmasan érezzük, mi 
pedig onnét van, mert papnöveldéinkben, amint azok 
jelenleg rendezvék, igen kevés történik a kitűnő szó-
nokok képezésére és serkentésére. E végből óhajtanók, 
hogy egy növeldében sem volna szabad önképző 
egyletnek s az ez által feltételezett jól berendezett 
könyvtárnak hiányoznia, mely utóbbiak a beszédek 
kidolgozásánál okvetlenül megkívántató s úgyszól-
ván nélkülözhetlen kellékek; mert áll az, mit a latin 
tar t : „Inventis facile est addere" és a magyar szerint: 
„Gyakorlat teszi a jó szónokot." „Poéta nascitur, 
orator fit !" 

Pelkó Péter. 
(Folyt, köv.) 

A r ó m a i c s o m ó . 
(Vége.) 

Azonban, ha, mint láttuk, az olasz kormány nem ké-
pes méltányossággal, becsületes úton és eszközökkel a cso-
mót megoldani, talán erőszakkal sikerülend neki czélhoz 
jutni, hogy egyszer mindenkorra megszabaduljon az alkal-
matlan köteléktől? Ezt sem teheti anélkül, hogy bizonyos 
veszélynek ne tegye ki mindazt, minek elérése czéljából épen 
Rómát birtokába ejté. A kérdés nehézsége épen abban fek-
szik, hogy a pápa függetlensége érdekli a többi nemzeteket, 
az összes katholikusokat, kiknek joguk van a lelkiekben 
úgy kormányoztatni, miszerint mentek legyenek a félelem-
től, hogy más hatalom befolyásának legyen a pápa alávetve. 
Epen ezért engedték meg akatholikus publicisták is, sőt 
követelték, a pápa valóságos és evidens függetlenségét, mint 
szükséget. „Köztetek — úgymond a legliberálisabb Prévost-
Paradol az olasz politikusokhoz (1861) intézvén szavait — 
és Róma birtoklása között egész mélysége azon problémá-
nak foglal helyet, biztosítani a katholikus nemzeteket és 
kormányaikat az olasz király vendégévé és eUő alattvaló-
jává lett pápa függetlenségéről." Eä hypothesisként vizsgál-
ván azt, m i m a már ténynyé vált, így folytatja : „Nem li -
szem, hogy egy pápa, ki Rómában palotával bir vagy akár 
az olasz király fővárosának egy egész részével, elegendőkép 
függetlennek tűnhessék, úgy, miszerint Ausztria, Bajor-
Spanyol-, Francziaország, Portugallia, katholikus egyházai 
elfogadják rendsleteit. Mi történnék, ha az említett államok 
valamelyike é3 Itália között szakadásra kerül a dolog, melynek 
vendégével, a pápával, amazoknak naponkint közlekedniök 
kell az egyházi kormányzat ügyeiben ?" Mikből felismerhető 
azon érdek,melylyel kell hogy viseltessenek a pápai független-
ség iránt a kormányok, legyenek bár akatholikusok vagy 
csak névleg katholikusok. — „A pápa szabadságának kér-
dése — így ír Dechamp3 malinesi érsek f. é. nov. 27-én kelt 
levelében — kétféle jelentőséggel bir. Először is átalános 
érdekű kérdés, mert a katholicismusnak nincsenek határai ; 
de másodszor minden államnak egyszersmind belkérdése 
és ügye az, mert minden államban vannak katholikusok, 
kik joggal követelik lelkiismeretük szabadságát és eme 
szabadság biztosítékait. Sőt ez értelemben nyilatkozik az 
Itáliát külömben annyira szerető osztrák kanczellár Beust 
is a római eseményekre vonatkozó legújabb jegyzékeiben. 
„E város elfoglalása — úgymond — nem oldotta meg a 
kérdéseket, melyek izgalomban tartják az államokat és az 
európai társadalmat, akár a szentatya jövendő állására, 
akár souverainitásának és jogainak nemzetközi megállapí-
tására vonatkozzanak." 

Képzeljék csak az olasz politikusok, hogy valamely 
más kormány, például a franczia vagy spanyol, foglalta volna 
el Rómát azon módon, mint azt most Itália tette és ezen 
kormány elhatározta volna, hogy a pápának époly helyzetet 
készit, aminőt Itália készíteni iparkodik. Kérdjük, váljon 
megelégednének-e, ha ily kormány minden tekintet nélkül 
járna el azon jogokra és érdekekre, melyekkel bir és me-
lyekkel viseltetik a harmincz millió olasz egyházi £fejé-

13 * 
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nek függetlenséga iránt ? Megemlékezhetnetek arról, hogy 
midőn IX Pius 1849-ben Graetában 2-ik Ferdinand nápolyi 
király vendége volt, az olasz kormány sajnálatát fejezte ki 
a felett, hogy ő szentsége igenis nagy veszélyben forog, 
hogy ama fejedelem befolyásának alávettessék. Mennyivel 
inkább nyugtalanok lehetnek a kormányok most, hogy a 
királyi függetlenségtől megfosztott pápa az olasz kormány 
annyira „loyalis" odaadásának ne legyen áldozatává? Ha-
sonlókép megemlékezhetnének arról, hogy midőn IX Pius a 
nápolyi királyság területén élt számkivetésben és Rómában 
Mazzini köztársasága bitorolt, a nem katholikus orosz és 
porosz kormányok nyiltan kijelentették, miszerint „a római 
pápa világi fejedelemségét európai szükségnek" ta r t ják . 
Megemlékezhetnének arról is, hogy az 1867-ik év folytán 
a pápai területen kiütött zavarait alkalmából Vilmos porosz 
király trónbeszédében kijelenti, hogy kormányának törek-
vései oda irányulnak, miszerint biztosítsák azon jogokat, 
melyekkel katholikus alattvalói egyházuk fejének függet-
lenségét tekintve birnak." Végre fontolóra vehetnék, mit 
irt csak nem rég a porosz félhivatalos „Norddeutsche Zei-
tung." „A flórenczi hivatalos lap — mond — kihirdette a 
rendeletet, mely szerint Róma és a pápai tartományok Itália 
kiegészítő részeivé jelentetnek ki. Egy távirati sürgöny 
hozzáteszi, miszerint ama feltételek, melyek által a pápának 
lelki hatalma és joghatóságának szabad gyakorlata bizto-
síttatik, törvény ú t ján fognak meghatároztatni azaz az olasz 
kormány és kamarák önkényes elhatározásai által. Minden 
esetre meg kell jegyeznünk, miszerint a pápa és az egyház 
lelki hatalmának biztosítására vonatkozó rendelet nem te-
kintethetik egy állam belügyének." Ezek így levén, hogyan 
leend képes az olasz kormány a csomót erőszakkal ketté 
vágni anélkül, hogy az egész keresztény világot maga ellen 
ne zúdítsa ? Az erőszaknak vagy a pápa még súlyosabb fog-
sága vagy exiliuma leend következménye, mert nem akar juk 
feltenni, hogy a kormánynak ambitiója lehessen Nérót kö-
vetve a pápát a Vatikánban megölni. De a pápa bebörtö-
nöztetése vagy elüzetése, hogy ne is említsük, miszerint a 
kérdés jogi oldalát érintetlenül hagyja, nem fogja-e va-
lamely hatalomnak, mely jobban érdeklődik a pápa sza-
badsága i r án t , Olaszország elleni feliepését maga után 
vonni? Ha a pápa politikai fogsága, melyben magát len-
ni kijelenté, már most is a katholikusok között oly meg-
háborodást és izgalmat szült : mi fogna történni, ha fogsága 
még zsarnokiabbá válik vagy Rómát elhagyni kényszerü-
lond, hogy meneküljön az üldözéstől ? 

Montalembert Károly 1861 april 12-én kelt hires leve-
lében, melyet a római kérdés ügyében Cavourhoz intézett 
és mely annyi figyelmet keltett Európában, következő sza-
vakat hangoztatta, melyek bámulandó módon illustrálják a 
jelen helyzetet : „Ti — úgymond — urai lehettek Rómának, 
amint voltak a barbarok és az üldözők mind, Alarichtól l-ő 
Napoleonig. De ti ott nem fogtok souverainek és a pápák-
hoz hasonlók lehetni. IX Pius talán foglyotok és áldozato-
tok lehetend, de soha bünrésze?etek. Mint fogoly reátok nézve 
a legnagyobb bonyodalom, a legkegyetlenebb büntetés ; mint 
számkivetett, — anélkül, hogy száját felnyissa, oly vádló, 
minőt még alakulóban levő ország nem látott. 

A tizenötszázados patrimoniumtól megfosztott ezen 

öregnek látványa, ki mint a legfeketébb perfidia áldozata 
a világon tévelyeg, hogy menhelyet keressen, mely a Vati-
kán fényességének helyét pótolja, hajlékot, melyben a föld 
minden nemzetei által engedelmességgel fogadandó törvé-
nyeket a halász pecsétgyűrűjével ellátván szentesíthesse, 
ezen látvány, mondom, ellenetek és bűnrészeseitek ellen oly 
vihart támasztand, mely el fog nyelni benneteket, miután 
megbecstelenített volna örökre. Vigyázzatok, hogy az ola-
szok a jövő kereszténység zsidóivá ne legyenek. Óvakodja-
tok, nehogy a bántalmazott tiara az olasz hálátlanságot 
és kegyetlenséget elenyészhetlenül hirdesse. Ne ringassátok 
magatokat ábrándokban. Ti azt hiszitek, hogy czélnál vagy-
tok ; de soha távolabb nem álltatok attól. Mindinkább felé-
tek irányul a katholikusok figyelme, kiknek fájdalmát és 
haragját magatokra vanjátok, tehát azon közönségét, mely-
nél nincs hatalmasb, kitartóbb, e földön. Evvel lesz — és ti 
ezt homályosan már sejtitek is — é3 nemcsak a pápával 
kizárólag dolgotok." A mondottokból elég világosan kiderül, 
minek bevitatását megkisérlettük,miszerint az olasz királyság 
kezeibe vévén a római csomót, azon helyzetbe jutott , mely-
ben azt sem meg nem oldhatja, sem ketté nem szelheti. Pe-
dig politikusainknak a kettő között választani kell. 3-dik 
Napoleonnak még lehetett a kettő között húzni, halogatni 
az ügyeket, mert habár megengedte, hogy Olaszország a 
pápai birtok négy ötödrészét elfoglalja, de meggátolta, 
hogy épen az ötödik még megmaradt részt elrabolják. 
Megtartotta tehát és megőrizte a pápának Róma és négy 
tartomány feletti valóságos souverainitását. Igaz, hogy a 
pápát oly szűk körülményekbejut tat ta , hogy a helyzet soká 
olyan nem maradhatott volna ; de tény, hogy midőn a sze-
rencsétlen a sédani catastrofa után elveszté trónját, sőt a 
becsületet, a pápa a kereszténység fővárosában nyugodtan, 
háboríttatlanul, uralkodott és be is lehetett volna nyugod-
tan várni és jobb időkre halasztani azon orvosság alkalma-
zását, mely a jognak megfelelő állapotot ismét visszaállítsa. 
A katholikusok szeretetfillérei által gyámolított pápa Ró-
mában szabadon intézhette az egyház ügyeit, sőt közzsina-
tot is tarthatott . De ma már nem úgy állanak az ügyek. 
I X Pius az olasz kormány foglya és meg van fosztva füg-
getlenségétől, az egyházkormányzat teljes szabadságától. 
Ez t ünnepélyesen ki is jelentette a keresztény világnak s 
habár a flórenczi kormány tagadja is azt, a katholikus világ 
hasonlíthatlanul inkább hisz a magasztos fogolynak, mint a 
nemtelen börtönőrnek. A katholikus nemzetek figyelmezte-
tik mindezekre kormányaikat és a kormányok a sértett 
érdekek, az elnyomot jogok, feletti panaszok irányában 
süketeknek nem mutathat ják magukat . Alig leend megköt-
ve Német- és Francziaország között a béke, Európának 
kell e kérdéssel foglalkoznia ; mely hogy kiválóan politikai 
érdekű is, maga a volteriánus „Siécle" is elismeri. Es mi 
fog ekkor történni ? Nem tulajdonítunk magunknak jóste-
hetséget, de úgy hiszszük, nem roszul érvel az, ki annak 
bekövetkezését hirdeti, ami a gondviselés állandó törvénye 
szerint mindannyiszor bekövetkezett, valahányszor az egy-
ház a pápának fogsága vagy száműzetése felett kesergett. 
Quid est, quod fuit ? Ipsum, quod futurum est. Quid est, 
quod factum est ? Ipsum, quod faciendum est. Nihil sub sole 
novum. (Eccl. I. 9—10.) 
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Antonelli bibornok jegyzéke Viktor EinmanncI római 
látogatásáról. 

Róma, 1871. jan. 2. 
Nmltságod ! Viktor Emmanuel király mult decz. 30. és 

3l-ke közti éjjel mintegy váratlanul Rómába érkezett 
négy minisztere által kisérve. Ezen annyira váratlan utazás, 
mint Flórenczből irták, egy minisztertanácsban határozta-
tott el, mely 30-án reggel tartatott. Hogy ürügyük legyen 
ezen elhatározás igazolására s hogy csökkentsék annak fon-
tosságát a diplomatia szemei előtt, jónak látták azzal állani 
elő, hogy a király saját szemeivel ohajtott meggyőződni 
azon károkról , melyeket Róma lakosságának a Tiberis 
rendkívüli kiáradása okozott s hathatós segélyben akar ta 
részesíteni a károsodott népet, saját jelenlétével bátorítván 
a szerencsétleneket. De nem szükségtelen megjegyeznünk, 
hogy az ország senatusa ugyanazon decz. 30-nak reggelén 
tárgyalta és hagyta jóvá a plebiscitum elfogadásáról szóló 
törvényjavaslatot. S ami még nagyobb megfontolást érde-
mel, a senatorok által néhány órával előbb megszavazott 
törvényjavaslatot a miniszterek ezen fővárosban tett né-
hány órára menő tartózkodásuk alatt irták alá. Közzété-
tele ugyanaz nap este eszközöltetett a római „Gazzetta Uf-
ficialé"-ban. 

Ezen tények összeségéből természetszerűleg azon gon-
dolat származik, hogy egy váratlanul bevégzett ténynyel 
akarták elhallgattatni azon ellenkező megjegyzéseket, me-
lyeket egyik vagy másik hatalom tehetett volna; egyidejű-
leg pedig ünnepélyes módon szentesíteni a szentatya és a 
katholicismus rovására elkövetett bitorlásokat, magának a 
fosztogatásnak színhelyén íratván alá a királylyal az azo-
kat megerősítő rendeletet. 

Ami engem illet, szeretem alaptalannak tartani ezen 
feltevést, nem hitethetvén el magammal, hogy valamely 
minisztérium annyira vihesse az importunitást, miszerint a 
királyt oly váratlan s az utak állapota miatt veszedelmes 
utazásra kényszerítse csak azért, hogy még keserűbb gúny-
nyal illesse a pápa méltóságát s a szentatya souverainitását. 
Ugyanazon decz. 31-én délután 5 órakor Viktor Emmanuel 
visszautazott Flórenczbe; itt mulatása tehát nem tartott 
tovább 13 óránál. 

Külömben talán a rosz idő vagy a nép által szenve-
dett szerencsétlenség vagy az átalános elégületlenség miatt 
sokkal hidegebb és silányabb fogadtatásban részesült, mint 
várni lehetett. Doria herczeg és bizonyos Placidi nevű ügy-
véd kivételével, a helyhatóság, ámbár idejekorán értesítve 
volt a király megérkezéséről, nem ment ki a vasúti állomás-
hoz fogadására. A nép természetes józan eszénél fogva ösz-
szehasonlításokat tett azon önkényes és átalános manifesta-
tiók között, melyek a szentatya megjelenését szokták Id-
eérni és azok között, melyekkel Viktor Emmanuel megér-
kezését akarták ünnepelni. Megjegyzendő, hogy minden 
lehető intézkedést megtettek a fogadtatás minél fényesebbé 
tételére, úgy a számot, mint az acclamatiókat illetőleg, mert 
mint mondák, ez alkalommal először jelent még uj alatvalói 
között. 

Szükségtelennek is tartom tovább időzni e ténynél, 
mert a . . . . i kormány képviselője bizonyára nem mulasz-
totta el értesíteni kormányát arról,ami ez alkalommal történt, 
valamint az ezen esemény által előidézett benyomásokról. 

Antonelli J . bibornok. 

EGrTHÁZI tudósítások. 
P E S T , február 7. M i t h a 11 o 11 a „P es t i N a p 1 ó?" 

A „Pesti Napló" 27-ik számában a „Religio" után napi-
hirei között felemlíti, hogy Roskoványi Ágoston nyitrai 
püspök ő méltósága a vatikáni sz. zsinat decretumait és így 
természetesen a pápa csalatkozhatlanságára vonatkozót is, 
kihirdette és hozzá teszi : ú g y h a l j u k , h o g y e z e n 
e s e t a k o r m á n y r é s z é r ő l r e c l a m a t i ó r a f o g 
a l k a l m a t a d n i . 

Ne vélje a „P. N.,a hogy megjegyzésével valami ujat, 
bennünket meglepőt, mondott; nem egyéb lesz e reclamatió, 
ha megtörténik, mint ujabb bizonyítéka annak, mikép értel-
mezik európaszerte és így hazánkban is a „szabad egyház 
szabad állam"-féle hirhedt theoriát. A theoria fel van állítva, 
magyarázata ujabb törvények, miniszteri rendeletek, által 
következik, melyek mindazon egy czélra vannak irányozva, 
hogy az egyház kezét megkötözzék és mikor teljesen meg-
kötözték, e czimet ir ják reá: „szabad egyház." 

A placetumot a kormány az egyház szabadsága (?) 
érdekében titokban kiadta és mert akadt Magyarországban 
is egy püspök, ki hivatásához, kötelméhez, méltóbbnak tar-
totta „obedire Deo potius, quam hominibus," ki nem félt 
emberi tekintetek miatt hitéről számot adni, hanem inkább 
félt Istentől hitéről, az egyház tanítmányáról, hallgatni, 
ugyanazon kormány, az egyház szabadságának érdekében, 
nem fog késni reclamálni sem és mert a kihirdetést többé 
meg nem történt ténynyé nem teheti, nem fog késni, hogy 
a püspök még szabadabb legyen, bezáratni sem; hiszen az 
egyház szabadsága fejének és püspökeinek szabadságában 
rejlik; hogy tehát az egyház szabad legyen, a hirhedt theo-
ria következetes értelmezése szerint be kell a püspököket 
záratni. Szabad az egyház, de C3ak azt tenni, amit a kormány 
parancsol, szabad az egyház, de csak azt hirdetni Isten igé-
jének, mit az állam megenged, szabad az egyház, de csak 
oly fokban, mint azt a kezére tett rablánczok megengedik. 
Hirdetni, hogy az állam mindenható, hogy feltétlen hatalom 
adatott kezébe egyház, család, egyén és az összes társada-
lom felett, elismerni, hogy ő minden mindenben, szerencsének 
tartani, ha mindenható hatalmával szabadságunktól, élet-
feltételünktől, megfoszt, ez meg van engedve, sőt érette ju-
talmaztatunk. Hirdetni az egyház tanitmányát, ez büntetésre 
méltó tény ; előbb reclamatió, később börtön ; mily gyönyörű 
illustrátiója a szabad egyháznak ! mily liberális ténye a 
szabadalvüségnek ! 

Az állam beavatkozhatik az egyház leglényegesebb 
jogaiba, ezek gyakorlatát megtilthatja ; de ha a püspök azon 
apostoli bátorsággal, melyet kötelmei követelnek, mely hiva-
tására méltónak bizonyítja, fellépni bátorkodik ; ha nyiltan 
bátorkodik megvallani tényével, hogy előtte érvénytelen 
minden oly törvény, mely az egyház szabadságát korlátozza ; 
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ha függetlenül minden befolyástól csak lelkiismeretét és 
magasztos kötelmének teljesitését tar t ja szeme előtt és evvel 
egyezőleg jár el: úgy azonnal kész az állam a megsértettnek 
vélt mindenhatóság érdekében fellépni és a kötelmeit telje-
sítőt büntetni ; a bűnös mint biró itél, büntet, az ártatlan 
bűnhődik. 

Annál kiiivóbb az állam ezen eljárása az egyházzal 
szemben, mert zsidónak, protestánsnak, nazarenusnak, sza-
bad a maga módja szerint hinni, tanítani, amit kedve szerint 
akar és csak a katholikusoknak van azon szabadságuk 
megtagadva, hogy hittanítmányukat minden állami beavat-
kozás nélkül szabadon hirdethessék. Szabadságot hirdet az 
állam, de ezt mindig úgy kell érteni, kivéve a katholikus 
egyházat és ha a kath. püspök elég vakmerő úgy vélekedni, 
hogy az államnak nincs joga az egyház szabadságát a maga 
részére monopolizálni és azért e szabadságot igénybe is veszi, 
a pert a crimen lesae status omnipotentiae alapján azonnal 
nyakába akasztják. 

Mai napság az állam oly püspököt, ki az egyház fejét 
a pápában tiszteli, nem a miniszterelnökben vagy a cultus-
miniszterben, ki, hogy a jelen felmerült eset példájával él-
jünk, csakugyan lelkiismereti kötelmének tar t ja teljesíteni 
azt, amit a pápa parancsol és rendel és nem azt, a mit az 
állam elészab, az ilyen püspököt ma az állam nem tűri, neki 
oly püspökök kellenek, kik államiak és nem egyháziak, kik 
többre becsülik az állam egyetlen egy §-át a pápa összes 
decretumainál. Azért j a j annak a püspöknek, a ki sz. Pálnak 
Titushoz intézett szavait követi : „praedica verbum, insta 
opportune importune , . . vigila in omnibus, labora, opus fac 
evangelÍ8tae,ministerium tuum impie", j a j annak, ki saját mi-
nisztériumát a minisztériumnak elébe teszi. 

Ismételjük, nem lesz reánk meglepő a reclamatió, sőt 
még komolyabb eljárás sem ; de ez sem érdemét nem fogja 
a püspök ő méltóságának az egyház irányában csökkenteni, 
sem fényes nevét az egyháztörténelem lapján elhomályosí-
tani, hanem ellenkezőleg, épen e tény által még fényesebben 
fog ragyogni, hogy a nagytudományú nyitrai püspök Ros-
koványi Ágoston volt Magyarországon az első, ki parvulis 
petentibus fregit panem, ki vissza nem ijedve a bizonyos 
kellemetlenségektől, kath. püspökhöz méltóan viselte magát 
a pápa csalakozhatlanságának kérdésében. Igen, ily ma-
gasra emelkedni csak kath. érzületű püspök képes. Püspök 
lett, elvállalta a méltóságot, teljesíti a vele járó kötelmet, 
habár mint sz. Pált, úgy őt is tribulationes és vincula manent ; 
de ezektől nem fél, csak egytől félt, nehogy kötelmének tel-
jesítésében inveniatur minus habens, ezért a kormány most 
reclamál. Tenné-e ezt kczös eljárás mellett? 

Veritas. 

P E S T . A S z e n t - I s t v á n-T á r s u 1 a t febr. 9-én 
t a r t o t t v á l . ü l é s e . Elnök gr. Cziráky János ő exja és 
Ipolyi Arnold alelnök ő nga. Annak jelentése után, hogy a 
mult havigyülés jegyzőkönyve hitelesíttetett, gr. Cziráky 
János ő exja bemutatta a választmánynak a Vatikánban 
őrzött codexek diszlapjainak fényképeit, melyekből a nm. 
püspöki kar, mint amelynek költségein e díszmunka készült, 
egy példányt a Sz.-István-Társulatnak felajánlani kegyes-

kedett. A választmány e becses ajándékért forró köszönetét 
levélben fogja kifejezni. 

A történelmi bizottmány elnöke, ft. Ipolyi Arnold ő 
nga, jelenté, hogy az igazgató választmány azon megbízása 
folytán, miszerint egy magyar történelem megírása iránt 
javaslatot nyújtson be, a kiküldött bizottság legczélszerübb-
nek véli, hogy e munka megirására ft. dr. Franki Vilmos m. 
akad. tag és történettanár szólíttassék fel. A választmány 
az ajánlatot elfogadván, határozatba ment, szólíttassék fel 
fennevezett tanár úr, hogy a pályázatban kitűzött feltételek 
mellett hajlandó volna-e a kivánt történelmet megírni. Vá-
lasza a legközelebbi választmányi ülésben lesz előterjesz-
tendő. 

Gróf Cziráky János ő exja elöterjeszté, miszerint ki-
látás levén, hogy az autonomiai gyűlés marcziuselsö felében 
összeülend, kivánatos, hogy a választmány a nagygyűlés 
megtartása iránt intézkedjék. Határozatba ment, hogy a 
nagygyűlést megelőzőleg még egy választmányi gyűlés tar-
tassák, melyben a jövőévi költségvetésre javaslat és a nagy-
gyülési program m terjesztessék elő. Maga pedig a nagygyű-
lés a lehetőség szerint marczius 9-én vagy 16-án tartassék. 

Alelnök ő nga jelenté, hogy Fogarasy Mihály erdélyi 
püspök ő exja mint a társulat alapítója megengedni méltóz-
tatott, hogy elkészítendő olajfestvényü arczképe a társulat 
egyik termét díszíthesse. 

A sátoral jaújhelyi kath. nőnövelde a társulathoz 
pénzbeli adományért fordul. Tudomásul vétetett. 

Vermes kath. községe felekezeti iskolája számára tan-
könyvekért , a pesti Ludoviceum kórházának kath. lelké-
sze betegei számára olvasmányokért , a ferenczvárosi irgal-
mas nénék kórháza a „Kath. Néplap" egy példányaért és 
épületes könyvekért, folyamodik. Az igazgatóság a kíván-
tak kiszolgáltatására felhatalmaztatott. 

Határoztatott továbbá, hogy a társulati ház s vagyon 
biztosíttassák és erről a legközelebbi ülésen jelentés tétessék. 

A pénztári jelentés és ügynöki kimutatás után a jelen 
gyűlés jegyzőkönyvén ek hitelesítésére Göndöcs Benedek 
apát és dr. Balogh Sándor ügyvéd urak kérettek fel. 

RÓMA. A z o s z t r á k k ö v e t s é g n e k p a l o -
t á j a , a palazzo di Venezia, mint halljuk, csakugyan el 
fogna adatni. Az erre vonatkozó alkudozások az olasz s 
osztrák kormány közt régebb idő óta folynak s hallomás 
szerint csak az utóbbinak túlcsigázott követelései miatt 
lettek eddig félbeszakítva. A terv, a szándék, a hajlandóság, 
tehát az államnak e díszes birtokát az olasz forradalomnak 
eladni megvolna az osztrák kormány részéről. A közö3 
pénzügyminiszter Flórenczben mulatásakor Visconti-Ve-
nosta ajkairól csak leste a szót, mely a félbeszakított a lku-
dozások újbóli felvételét jelezné s hajlandó lett volna az 
építészetnek eme remekmüvét eladni, ha az olasz külügyér 
ez ügyet megpendítette volna; ki azonban elég ravasz volt 
ezúttal hallgatni, alighanem azon utógondolattal : ki tudja, 
mi történik egypár év múlva, talán akkor ingyen kapjuk 
azt, amiért most fizetni kellene. Lónyaynak tehát haza kel-
lett jőnie anélkül, hogy ezen ügyet befejezhette volna, ám-
bár az eladás reményében Trautmannsdorf gróf, a római 
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osztrák követ, már is oda volt utasítva, hogy leendő kiköl-
tözésére a szükséges intézkedéseket minél hamarább meg-
tegye, míg másrészt az olasz kormány a palotát szemlére 
vette, váljon lehet-e benne a képviselő testület mindkét há-
zának számára alkalmas helyiségeket találni. 

Ha ezen ügyet említjük, ez azért történik, hogy rövi-
den megmutassuk, mily lealázó szerepet já tszatnak Ausz-
triával azok, kik politikai s pénzügyi képességük neto-
vábbját ily kalmárkodásokban találják ; de azért is, hogy 
megmutassuk, mennyire vétenek a történeti hagyományok 
szentsége, de még a legegyszerűbb politikai illem és tapin-
tat ellen is, midőn az államnak egyik legszebb birtokát el-
árusí t ják. 

A velenczei palotát hajdan a pápák ajándékozták a 
velenczei köztársaságnak elismerésük jeléül azért, hogy 
valamennyi európai állam közül e köztársaság volt az első, 
mely a tridenti szent zsinat határozatait kihirdette. Az ado' 
mányozás csak azon egyetlenegy záradékkal történt, hogy 
a köztársaság örök időkre köteles legyen e palotában egy 
velenczei nemzetiségű bibornok számára a szükséges lakást 
készen s jó karban tartani, valahányszor t. i. egy olyan 
„in curia" volna s e záradék oly szorosan megtarta-
tott a legújabb időkig, hogy midőn mgre de Silvestris bi-
bornokká lőn, Bach báró, akkori római nagykövetünk, mi-
vel a palota ép?n akkor minden részében javitás alatt állt 
s így lehetetlen volt az újonnan kinevezett bibornok szá-
mára ott lakást adni, mentségét azon ajánlattal sietett meg-
toldani, hogy kész a bibornok számára állami költségen 
máshol ideiglenes lakást bérelni, mely ajánlatot a bibornok 
csak azért nem fogadta el, mivel ő szentségének kegyéből 
róla már más úton gondoskodva volt. 

A velenczei palota tehát, a tisztán góth stylnek egye-
düli emléke Rómában, egyszersmind a pápai bőkezűségnek 
nagyszerű emléke is s midőn Ausztria a velenczei köztársa-
ságnak örököse lőn, ezen örökséggel egyszersmind a ra j ta 
fekvő kötelezettségeket is mind elvállalta. 

Furcsa tehát, hogy kormányunk épen azon pillanatot 
választja e palota eladására, melyben a pápa a gonoszok 
csapásai alatt szenved, mert ezzel mintegy azt látszik mu-
tatni, mintha feledve a volt pápák nagylelkűségét s a mos-
taninak kegyét, nagyon könnyen határozhatná el magát 
arra, hogy az azok által adományozott palotát azon kor-
mánynak adja át s ama kamaráknak bocsássa rendelkezé-
sére, melyek a pápaság megbuktatását törvénybe igtat ták. 
Míg Poroszország minden áron azon volt, hogy Rómában 
palotát szerezzen, addig az osztrák kormány le akar mon-
datni királyával azon kitüntető előjogról, mely szerint. Róma 
legszebb s történelmileg legbiresebb palotájának ura. Mintha 
e kormány nem is érezné, hogy e palotának birtokával össze 
van forrva Ausztria becsületének jó része is, ámbár, fájdalom, 
e téren már annyira vagyunk a liberalismus kegyes mun-
kálatai folytán, hogy nincs igen sok veszteni vagy áldozni 
valónk s talán a tőkehiány nemsokára megfélemlítő mó-
don fog mutatkozni. 

IRODALOI. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. F ranz Kaulen. — 

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

A tévely utóbb egy lépéssel tovább ment, kikelt a ki-
nyilatkoztatás és minden természetfeletti ellen ; ezzel meg-
szülemlett a rationalismus, ezen legnagyobb újkori tévely, 
mely az erkölcsi és vallási rendben minden egyéb tévely 
forrását képezi. A rationalismus a kereszténységnek leg-
főbb és legengesztelhetlenebb ellensége, mely azt magában 
alapjában, a természetfelettiben, támadja meg és, ha lehet-
séges volna, az emberi lélekből azt gyökeresen tépné ki . . . 
Azért mondja Nicolas egy helyütt, miszerint a protestan-
tismus tarthatat lansága és a katholicismus igazságának 
felderítése úgy ki van fejlődve, hogy időnkban csak két elv 
van : a kath. hit és a rationalismus vagyis azok, kiknek 
van religiójuk és azok, a kiknek nincsen. 

Korunkban a tévely menete a rationalismusnak a ki-
nyilatkoztatás elleni harczában jelentkezik, mely az embe-
reket a naturalismus- és pantheismusba ragadja, nem mint-
ha maga a rationalismus szükségképen e szörnytévelyekre 
vezetne és azokat magában foglalná, hanem mert az észt 
megfosztja az eszköztől, melylyel az okot kikémlelhetné és 
lerontja a korlátokat, melyek bennünket a mélységbe való 
sülyedéstől megóvhatnának.* 

Ilyetén gyümölcsei és átkos következményei a pöf-
feszkedő rationalismusnak feltűntek csakhamar ama szeny-
nyes önzésnek, midőn az ellenséges ember saját anyjá t , 
az egyházat, akar ta lába alá gyűrni, napjaiban a szent-
irati könyvek tekintetében űzött eljárás körül. Az üres 
dicsekvésekkel szemben (hol, mint feltűnő körülményt el 
nem hal lgathat juk azt, hogy a protestantismust csak pro-
testánsok dicsérik s azok sem mind. Legtudósabb és elfo-
gulatlan férfiaik saját rendszerük hiányait szemlélvén , 
meghajolnak a katholicismus tiszteletre méltó szervezete 
előtt és bizonyságot tesznek) — bár sajnálattal, kimondjuk, 
hogy így lőn, miszerint elébb versek, utóbb fejezetek, végre 
egész könyvek, csonkíttatának meg és törültetének ki a 
szent kánonból, — miként történelmileg kimutatható, hogy 
az egyház hajnalkorában is egyes szakadárok és hitfeleke-
zetek az apostolok valódi iratait megcsonkíták vagy azok-
nak helyébe másokat csempésztek — úgy, miszerint az 
egész evangeliom könyveiből alig maradt fel egyéb a bekö-
tésnél . . . Azt veszszük itt is észre, hogy magának az egyes 
embernek még kedves énjével is meghasonlásba kell jőnie a 
legelőkelőbb czél és eszköz iránt, ha közvetve vagy közvet-
lenül a katholikus elvek nem ihletik a legfontosabb kérdé-
seken merengő lelkét . . . Sőt nem lehet fel nem hoznunk, 
hogy itt rejlik tulajdonképen okfeje minden extravagantiá-
nak ! . . így, ha látjuk, hogy a protestánsok közül egynél 
jóval többen a világi emlékmüveket gyűjt ik és tiszteletben 
ta r t ják , a katholikusokat pedig a szent képek és ereklyék 
tiszteleteért felekezeti szempontból gúnyolják, elmondhat-
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juk, hogy életük nem egyez meg tanaikkal, . . . hogy életük 
nem oly hűtelen az igazsághoz, mint elveik s hogy gyakor-
latilag megczáfolják azt, mit elméletileg tanítanak. Nem ok 
nélkül mondja tehát Balmes, kitűnő spanyol bölcsész, hogy 
a protestantismus egyetlen egy gondolatot sem tud megne-
vezni, melyről joggal állíthatná : ez az enyém ! 

Dr. Csősz. 
(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Személyzeti. 0 felsége dr. Pauler Tivadar magy. 

királyi egyetemi jogtanárt vallás- s oktatásügyi miniszterré 
nevezte. 

— Ő felsége Krausz János kassai kanonok- s papnö-
veldéi igazgatónak a boldogságos Szűz Máriáról nevezett 
topissai czimzetes apátságot; — Pollák János pécsi kano-
noknak a b. Szűzről nevezett kertzi máskép remeteségi 
czimzetes apátságot adományozta ; — továbbá Balássy Ala-
jos fónyi plébánost, Gallé Antal nagymihályi kerületi ales-
perest s nagycsebbi plébánost, valamint Hámorszky Mihály 
sacai kerületi alesperest s felsőtőkési plébánost a kassai 
székesegyház tiszteletbeli kanonokaivá díjmentesen kine-
vezte. 

— Az U. C. az Osservatore Romano után közli, hogy 
a szentatyához ismét a következő püspökök küldötték be 
a zsinati határozatok iránti alávetésüket : Castells Miklós 
marzianopolisi érsek, mezopotámiai apostoli helynök, Van-
csa János fogarasi görög kath. érsek, Papp-Szilágyi József 
nagyváradi görög kath. püspök, Szuppan Zsigmond besz-
terczei püspök, Wahala Ágoston leitmericzi püspök, Fer-
reira Viscoso Antal mariannei püspök, Dours János Péter 
soissonsi püspök, Montixi János iglesiasi püspök. 

— Az U. C. a legújabban átadott Péterfillért ezen 
felirattal küldötte a szentatyának : Tiberinae Undae extra 
alveum fluentes, urbique minitantes, Dei numen testantur, 
cui nequicquam obsistas, Vetusta et recentia Romanorum 
Pontificum Benefacta in Italorum memóriám revocant, ad-
monent, quotquot in urbe contra Petrum steterunt, tumidi 
instar amnis praecipites aliquando diffluxisse. 

— A bordeauxi érsek tiltakozást nyújtott be a kor-
mánynál két templomának raktárakká való átalakítása 
ellen, holott, miként megjegyzi, a színházak Bordeauxban 
nyitvák,bennük előadások tartatnak, pedig ily időben inkább 
kellene a színházakat, mint a templomokat bezárni s r ak-
tá rakká alakítani. 

— A szász katholikusok nem régen egy 2554 aláírás-
sal ellátott feliratot intéztek a száz királyhoz, melyben arra 
kérték, hogy a szentatya érdekében oda törekedjék hatni, 
miszerint annak jogos igényei elismertessenek. Ezen felira-
ton egyik Stolberg gróf is alá levén irva, a király ehhez 
válaszul a következő levelet intézte : Edes grófom ! Elolvas-
tam mindazon kérvényeket, melyek a legujabbi időben az 
ön közvetítése által hozzám jutottak s melyek az egyházi 
államnak s Róma városának jelenlegi viszonyaira vonat-
koznak s őszintén Örültem, hogy azokban oly nézetek talál-
tak kifejezést, melyek saját meggyőződéseimmel s óhajaim-
mal tökéletesen megegyeznek. Tettem tehát, mit jelenleg 

tehetek, hogy t. i. ezen kérvényeket a külügyi minisztéri-
umnak átadtam , hogy ez ismét az éjszaknémet szövetség 
külügyi hivatalával közölje, melyhez bizonyosan már több 
hasonirányu kérvény érkezett. Drezdában 1870 deczember-
hó 20-án. János. Ennyire jutott az európai katholicismus, 
hogy még koronás fejedelmek is vallási érzelmeik érvénye-
sítésében holmi lutheránus miniszterek kegyeitől függnek. 

— Említettük, hogy a szentatya parancsából Rómában 
a bibornok-helyettnök a víz által károsultaknak felsegélye-
zésére bizottmányt alakított. Most jelenthetjük, hogy míg a 
kormányi lapok s közegek, melyek a nyomor enyhítésére 
gyűjtéseket rendeztek, 10 nap alatt 3—9 ezer frankot voltak 
képesek összehozni : a bizottmány 3 nap alatt háromszor 
annyit kapott össze magoktól a rómaiaktól. — íme, ez is 
plebiscitum. A rómaiaknak nincs bizalmuk a felszabadító 
kormányban ! 

— Németalföldön a katholikusok január 7-ig 230,414, 
január 7 — 14-eig 286,056 aláírással ellátott kérvényt nyúj-
tottak át a királynak a szentatya érdekében. 

— N y i l v á n o s n y u g t a . Van szerencsém t. szer-
kesztő urnák 106 frt 50 kr. azaz százhat forint ötven kr. 
o. é. ő szentsége számára átadni, melyeket ft. Habaz László 
úrtól, az esztergomi papnövelde lelki igazgatójától, szent-
atyánk javára ajánlott következő intentiók (dantis) 35y2 

kros stipendiuma gyanánt vettem fel. 
Gyarmathy János pleb. Somlyóvásárhelyt a veszpr. 

egyházmegyében vállalt 100 intentiót. 
Horváth József ugyanott káplány. 50 „ 
Lindenmayer Károly bánfalvi leik. a n.-vár. 1. sz. m. 

50 „ 
Szabó Antal medgyesi leik. helyett, a győri e. m. 

50 „ 
Pelkó Péter k.-h. váraljai káplány a rozsnyói e. m. 

50 „ 
Esztergom, 1871 febr. 6. 

Káplár Mihály, 
érsekvárosi káplány. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
szániára. 

Összeg az előbbi számból: 1017 frt. 23 kr., 400 f rank , 
14 cs. k. arany, 3'/2 dollár aranyb., 2 db kétfrtos, 3 osztrák, 
2 porosz, 2 szász, 7 régi tallér, 20 db egyfrtos, 2 db félfrtos, 
91 db régi húszas, 8 db régi tízes, 1 db ezüstpénz. 

Mezey Rudolf államgymnaziumi hittanár 5 forint. 
Pazsi Erzsébet 
Schindler Erzsébet . 
Pazsi Mária . 
Bényei Rozália 
Kisfaludy Kornélia . 
Angyalosy Erzsébet 
Sz.-ről . 
Intontiókból . 

50 krajczár . 
50 
20 „ 
50 „ 
50 „ 
30 
100 forint. 

106 ft. 50 kr . 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 



Megjelenik e lap he-
tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben 8 póstakül-

déssel 5 f. 
RELIGIO. 
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Pesten, február 18-án. 14. 

Előfizethetni minden k. 
póstahivatalnál : Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s KÍCSÍ 
Sándor nyomdai i: ódájá-
ban, (haltér és aldnnasor 

sar.), 9. sz. 

I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Reflexiók egyházi nevelésünkről. — Az 
amerikai püspökök s a pápa csalatkozhatlansága. — Mit 
tanít a vatikáni zsinat a pápai tévmentességről. — Zalka 
János győri püspök ő mlgának körlevele. — Egyházi tu -
dósítások. — Vegyesek. 

Reflexiók egyházi nevelésünkről. 
(Folytatás.) 

Neinkülömben ritka haszonnal járnának a je-
zsuita római magyar-német collegiumban oly nagy 
haszonnal ápolt theologiai vitatkozások, melyek a jó 
szónokká való kiképeztetés czélját, úgy hiszszük, 
megközelíteni segítenék. S habár ezen u j szokások 
behozatala néhol visszatetszést szülne is , annyi 
azonban el volna általa érve, hogy ifjú papságunk 
lassankint a sokoldalúlag kiképzett világiakhoz 
aránylag a tudományosság színvonalára emelkednék. 
S ez által lagalább megczáfolnók ama szemtelen 
támadást, mely szerint kath. egyházunk kárhoztatja 
a józan tudományt és korkövetelte haladást; mert 
bebizonyítanék, hogy mi csak a hamis tudományt 
gyűlöljük s az ily tudományt papnevelő intézeteink-
ben ápolni nem akarjuk; azon tudomány dicsfényét 
kerüljük, melynek S z o k o 1 y Viktor, H o l l ó s 
László, T o 1 d y Pista et c o n s o r t e s , V o g t majom-
principális által a népszerűség olajával felkent papjai ; 
ama tudományt vetjük el, melyet a nemzetek nagy 
apostola is „falsi nominis scientia"-nak nevez s mely a 
hittételeket, különösen legújabban acsalatkozhatlan-
ságot, megtámadván, a hitetlenség s az anyagi és szel-
lemi romlás undok eszközévé aljasítja magát.15) Kü-
lömben akkor hasztalan várjuk azon időt, melyben a 
költő vigasztaló szózatát édesen folyó ajkainkon el-
rebeghetjük: 

„Fervet opus redolentque thymo flagrantia 
mella." 

Itt nem tartózkodhatunk kijelenteni, miszerint 
a jó szónokok kiképzése végett főleg a hit- és er-
kölcstanban alaposan oktattassanak a tapasztalatból 
merített példákra s az élet különféle állapotai- és 
viszonyaira utaltassanak, bátorságra ösztönöztesse-
nek, az előadás szabályaival megismertettessenek s 
az érzelemkifejtés szükségességére figyelmeztettesse-
nek a növendékek, mire pedig a fősúly fektettessék, 
az nem lehet más, mint hogy már minden kezdő 
fiatal szónok a sz. Írásban és a sz. atyák műveiben 
minél nagyobb készültséget és minél alaposabb jár-
tasságot szerezzen magának. 

Mert hiszen mik egyebek a sz. irás istenileg 
ihletett és sz. férfiak által leirt gondolatai, szavai és 
tanításai, a sz. atyáknak kenetteljes útmutatásai s 
az anyaszen tegyház által a zsinatokban hozott üd-
vös határozatok, mint az egyházi beszéd sarkpontjai 
és a hirdetett igazság erős oszlopai? S mint sz. Á g o s -
t o n mondja, „hogy nem tetszik neki az olyan könyv, 
melyben Jézus neve nem olvasható:" úgy habozás 
nélkül megvallhatjuk mi is, miszerint az olyan egy-
házi szónoklat minden fényét, erejét s így minden 
hatását elveszti, mely nincsen felékesítve a kinyilat-
koztatott, irott és nem irott, isteni tanítás ékességével. 
Isten s nem csupán ember igéjét vágyik hallgatni a 
jámbor, vallásos s még erkölcseiben egészen meg 
nem vesztegetett nép. Avagy nem tanít-e minket 
eléggé a tapasztalás, miszerint minden érveléssel, 
dogmati zálással és erkölcstani még egyszer annyi em-
beri okoskodással kis ért fejtegetés hiábavaló, hacsak a 
szent irás és szent atyák idéz eteinek összpontosított ere-
jét nem állítjuk ki a síkra? — A sz. beszédet az Isten 
lelkének kell átlengenie, az atyák szellemének kell 
a fiákból szólania, hogy a szónokról elmondathassák 
igazán, mit Krisztus a legelső apostolokhoz intézett : 
„Faciam vos fieri piscatores hominum." ,6) „Miután 
az apostolok megdicsőülve a mennybe felvétettek, az 
utánuk következő hittanítók nyelvei által akarta 

>5) „Periodische Blätter" von Scheeben. Köln. 1870. 
VIII . Heft. 6) Márk. 1, 17. 

12 



106 

Isten bő áradatban kiönteni az isteni tudomány so-
káig zárva volt folyamait ; mert amit azok röviden 
előadtak, azt utódaik magyarázataikban terjedelme-
sebben kifejtették,"17) mondja nagy sz. Gr er g el y. 
Sz. J e r o m o s egyházatya pedig hozzáteszi: „A 
szónoknak kettős tiszte abban áll, hogy vagy a sz. 
iratok olvasásából vagy az Istenről való gyakrabbi 
elmélkedésből előbb maga tanuljon és csak azután 
a népet tanítsa, hanem csak arra, mit maga is az 
Istenről tanúit, nem pedig arra, mit tulajdon szive 
vagy emberi gyarló elméje, de mit a Szentlélek su-
gall." 18) O mily magasztos szellem lengi át a sz. atyák 
műveit! Az valóban az Isten szelleme s az, amit a 
Szentlélek a sz. Írásban röviden beszélt. Nem azt 
akarjuk ez által mondani, hogy a sz. beszéd számos 
idézetektől túláradozzon; ez nem tanácsos, sem czél-
hoz vezető. Tudjuk ugyanis, hogy „lit ter a occidit, 
spiritus autem vivificat." S mit is ér a szószékről az 
a sok idézet, ha mint a más égövből ideszármazott 
plánták idegen földben az idegen szavak égalja 
alatt elütő és idegen érteménynyel birnak? A sz. 
szavakat átlengő szellemnek át kell hatnia a szónok-
latot, akkor helyén lesznek az idézetek. 

A mondottak után senki sem fogja túlhajtott-
nak vagy épen alaptalannak mondani azon állítá-
sunkat, hogy papnöveldéinkben más tantárgyak 
szorgalmazása mellett felettébb kevés gond fordícta-
tik az ó- és újszövetségi sz. irás magyarázatára, a 
„Patrologiára" s még kevesebb a szent irás olvasá-
sára, t. i. naponta egy rövid félóra. A ki a sz. irás 
gazdag kútforrásait jól kimeríteni, kellőleg ismerni, 
de egyszersmind kellőleg méltányolni is megtanulta, 
az kénytelen tartózkodás nélkül bevallani, miszerint 
nálunk a sz. irás fejtegetése és magyarázata, tekin-
tettel a gyakorlati életre, holott épm ebben kellene 
leginkább növendékeinknek kiképeztetniök, igen 
mostohán van képviselve s majdnem a többi mellett 
háttérbe szorítva. A sz. irás gyakorabbi és figyelmes 
olvasásával annak helyenkiuti magyarázatát, elmél-
kedést, gyakorlati vonatkozást s a sz. könyvek ala-
pos megismerését, össze lehetne kötni. Ami pedig még 
sajnosabb körülmény, az, hogy a „Patrologia" még 
jobban elhanyagoltatik, úgy, hogy folyvást szóno-
kolunk a hit második kútfejéről, a h a g y o m á -
n y o k r ó l s Isten a megmondhatója, hány pap és 
szónok van, kik ama forrásból merítettek vagy csak 
meríthetnek is ! Nem lenne okvetlenül szükséges, 

O 7 

_ , 7) Mor. lib. 27. cap. 8. 
18) In Lovit. diat. 36. 

hogy a sz. atyák „per longum et latum" magyaráz-
tassanak és olvastassanak, mint pl. némely növeldék-
ben szokásba vétetett a csekély sikerrel járó ebéd 
alatti olvastatás, hol jár akkor a növendékek esze ? 
hanem irataik kiválogatott darabjai valamint a theo-
logiai tanulmányokra, úgy a pap gyakorlati életére 
is kiszámíthatlan előnyökkel és az ismeretek gazdag 
tárházával kínálkoznak. Jellemzően nyilatkozik ide 
vonatkozólag J a r i s c h, midőn így ír: „Wohl wird 
zwei Jahre hindurch Exegese vorgetragen; das erste 
Jahr (eigentlich die zweite Hälfte des ersten Jahres) 
aus dem alten Testamente und das zweite Jahr aus 
dem neuen Testamente. Was aber hat bis jetzt dieses 
Studium den Theologen genützt? Ich getraue mich 
zu behaupten, dasz es von sehr geringem, fast gar 
keinem Nutzen war." A zsidó és görög nyelvekről 
pedig a theologiában saját vallomására legyen sza-
bad hivatkoznunk, mely szóról szóra ekként hangzik: 
„Die hebräi sehe Sprache muszte erst als eine neue 
8prache erlernt werden. Nur der Widerspruch, Le-
sestücke in einer Sprache, die man noch lernt, exe-
getisch zu behandeln, liegt doch zu offen auf der 
Hand. Es wäre ein Gleiches, wenn ein Lehrer der 
lateinischen, französischen oder englischen Sprache 
gleich das erste Jahr mit seinen Schülern Literatur 
betriebe. Wir haban, das erinnern wir uns wohl Alle, 
aus dem alten Bunde einige Kapitel aus dem Hebrä-
ischen übersetzt und ein oder zwei Jahre nachher 
das Hebräische und die Kapitel vergessen. Und was 
eben das Beklagenwerthe dabei ist, die überreiche 
Goldquelle, die der h. Geist in die Bücher des alten 
Testamentes niedergelegt hat, blieb verschlossen ! — 
Und ging es vielleicht mit der Exegese in dem neuen 
Bund anders? Das Griechische, das die meisten nach 
den ehemaligen zwei Jahren Philosophie schon halb 
vergessen hatten, wurde als eingeübt und bekannt 
vorausgesetzt und nun Exegese vorgetragen. Die 
meisten verstanden kaum die Uebersetzung, nun 
sollten sie Raisonnements, Wortkritiken u. dgl. ab-
geben. Was konnte anders geschehen, als „Jurare 
in verba magistri?" Und wie wurden oder werden 
die wenigen Kapitel exegetisch behandelt? Geradeso, 
als ob man nicht Alumnen, angehende Seelsorger, 
sondern Doctoranden vor sich sitzen hätte. Nachdem 
alle Exegeten der Protestanten citirt sind und allen-
falls der heiligen Väter gedacht wurde, folgt die Pa-
raphrase. Selten oder nie wird hingedeutet, wie die 
behandelten Stellen für's praktische Leben anwend-
bar sind u. dgl. Ich gedenke noch und gestehe offen, 
nicht ohne Widerwillen, des Jahres, wo ich Exegese 
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studirte. Es ward die Frage aufgestellt, ob Joseph 
und Maria, die heiligen Eltern Jesu, nach ihrer 
Vermälung ehelich beiwonten ? Verletzte es schon 
tief eine solche Frage bezüglich der beiden heiligen 
ehrwürdigen Personen aufgestellt zu sehen, um so 
unliebsamer war es über diesen Gegenstand vier 
Bogen von Citaten aller erdenklichen protestantischen 
Exegeten vollschreiben zu müssen und das Ende der 
langen Abhandlung war : Wir wissen es nicht ! So 
war durch die Exegese das moralische Gefühl verletzt 
und das Wissen nicht bereichert."19) 

Mindezekből azon tanúság meríthető, hogy a tan-
rendsz'-ren a tudományos előhaladás szempontjából 
theologiai tanintézeteinknél is lendíteni szükséges. 
Szentebbül kell, mint valaha, éreznünk mind a tudo-
mány, mind a nagyobb művelődés után sóvárgó em-
beriség becsét s a jobb véleményért nem egymást 
gyülőlnünk, hanem a több jó közül a legjobbat elfo-
gadnunk ezen elv szerint: „Győzzön ami jobb."20) 
Nem volna illő mindent a gondviselésre biznunk, azt 
mondván, hogy ez ápolja, vezérli és neveli a nemze-
teket ; inkább ama meggyőződésből kell kiindulnunk, 
hogy mindaz, ki nemünket javítja, műveli, jóra vezér-
li, tevékeny eszköze az isteni gondviselésnek, követke-
zésképen haladnunk, javítgatnunk, síirögnünk-forog-
nunk kell, kivált ha bizonyosnak tartjuk, hogy 
minden jó és üdvös intézmény, melynek eszközlői 
vagyunk, minmagunk hasznára s nemünk tökélye-
sülésére szolgáland. Meglehet, hogy az ujitás sok 
nehézségbe ütközik, mert „omne initium durum" 
s az eddig nehéznek ismert papi pálya ezentúl az uj 
intézkedések életbeléptetésével még rögösebb ösvény 
gyanánt fog feltűnni; de azon esetre törjünk lanka-
datlanul mégis mindig előre, zászlónkra buzdításul 
következő jelszavunkat irva : „A sima utak, melyeken 
kevés fáradsággal messze juthatunk, legyenek má-
soké. Nekem, ó Mindenható, adj rögös ösvényt, mely 
mindig fölfelé vezet s melyen azon meggyőződéssel 
haladhatok, hogy eltévedni nem fogok."21) Eltünk 
termékeny földjében minden jóratörekvés, mint az 
egészséges mag, meghozza gyümölcsét; valamint 
nagy tévedés nem marad büntetés nélkül: úgy a jó 
is meghozza jutalmát, legalább az által, mert jobbá 
tesz. Vegyük fontolóra azon nyüzsgést, melyet azok-
nál tapasztalunk, kik nemcsak egyesek, hanem az 

,9) „ Biblisch - Patristische Concordanz. " Vorwort. 
VI. VII . 

a0) Révay. 
21) Eötvös. 

egész emberi nem javát és előhaladását találmányaik 
és hasznos intézkedéseik által előmozdítják; figyel-
jük meg azok eljárását, kik mindazt, ami hasznost, 
üdvöst, találtak, tovább terjesztik és gondos ápolásuk 
ál'al mintegy megörökítik s tűzzük ki példányké-
peinkül mindazokat, kik előttünk a gondviselés esz-
közeiül és az emberiség jótékony nemtői gyanánt 
feltűnnek az által, hogy a jövő századok boldogságát 
megállapítják; akkor egyházi nevelésünket sem fog-
juk pangani engedni, hanem alkalmas intézkedések 
által azok állapotát felvirágoztathatjuk s részükre a 
virulást és életrevalóságot biztosithatjuk. „Átalá-
ban, — mond egy kitűnő ker. bölcsész, — úgy lát-
szik, egész nemünk emberesedésnek, polgárisodásnak, 
indult; a közismeretek, tudományok és művészetek 
nemesítik a társadalmi életet; a szelídebb érzelmek, 
nemesebb jellemek, terjednek az egész világon. Úgy 
látszik, egész nemünk fejlődik és a kitűzött közczél 
felé törekszik. A patak jobbára kisded forrásból fakad, 
tovább menvén, más patakokkal egyesül s egész 
folyóvá lesz; a nemzetek gyakran csekély kezdettel 
nagy hatalomra emelkedtek; a parányi Rómából 
roppant birodalom lett. Az ipar, művészet és tudo-
mány is lassankint jólétet, hatalmat, szül."22) 

Felhő Péter. 
(Vége köv.) 

Az amerikai püspökök s a pápa csa!atkozkatIansága< 

A Rómában megjelenő „11 Buonsenso" jan. 28-iki szá-
mában e tárgyról így ír : „Tegnapelőtt azon kevés főpapról 
szólván, kik még nem vetették magukat alá a pápai csalat-
kozhatlanság ünnepélyes definitiójának, emiitők, hogy egész 
Amerikában még csak egy van hátra. A mély tisztelet és 
személyes barátság, mely azon jeles és tiszteletre méltó fér-
fihez köt, tiltotta, hogy nevét ki i r juk. Ma ő magamagát 
nevezi meg é3 pedig oly nemes módon, mely valódi kath. 
püspökhez illik. 

Szemeink előtt fekszik a „The Missouri Republican" 
jan. 4-diki száma, hol a saint-louisi érsek fényes bevonulá-
sát és nagyszerű fogadtatását olvasom, melyben őt székvá-
rosa, az Egyesült-Amerika egyik legnagyobb metropolisa, 
részesíté. A város testületei zászlókkal várták az érseket ; 
de ő azt kivánta, hogy fogadtatása csupán vallásos jelleg-
gel birjon, azért nem fogadott más küldöttséget, csak a 
világi és szerzetes klérusét, mely ünnepélyesen ment elébe. 

Nem ecseteljük a fényes fogadtatás részleteit, melye-
ket az idézett lap hosszú hasábjain olvashatni ; hallgatunk 
az „immense attendance" ről s a „ceremonies"-ről, úgy-
szinte azon jeles beszédről, melylyel az érseket vicariusa 
monsignor Ryan üdvözlé. Mi csak azon feleletet sietünk 
közölni, melyet a vicarius beszédére a derék főpap temérdek 
népség jelenlétében adott. 

M) Sz lasy „Philosophiai tanulmányai" 94. 1. 
14 * 
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„A szavak", feleié az érsek, elégtelenek érzelmeim és a 
nekem imént tett nyilatkozatokért való hálára kifejezésére. 
Személyemet illetőleg ismételnem kellene, amit a szentirás 
mond, hogy nem kell az embert dicsérni, míg életbon van. 
A halál, csakis a halál, nyomja jellemére a pecsétet és min-
den emberi dicséret szükségkép' n hiányos, míg az úr Isten, 
a szív t i tkainak vizsgálója, azt meg nem erődíti. A küldött-
ség azon szavait illetőleg, melyek a vatikáni zsinaton való 
magamtartására vonatkoznak, röviden megmagyarázom 
cselekvésem és működésem indokait, valamint az indokokat 
is, melyek azon legfőbb tekintély határozatai i rányában 
t e l j e s és m i n d e n u t ó g o n d o l a t n é l k ü l i a l á v e -
t é s r e (entire and unreserved submission) b i r t a k . 

A zsinat előtt theologiai véleménynek tartottam azt, 
mit a zsinat keresztény hitágazatnak nyilvánított. A zsinat 
alatt ezen definitio hozatalának a legerősebben ellenszegültem. 
Féltem, nehogy e tanról terjesztett hamis fogalmak aka-
dályozzák a catholicÍ8mus terjedését. Ezen véleményben vol-
tam. Attól tartottam, hogy ezen definitio különösen Európa 
némely részeiben schismát okozhatna Ezek voltak 
ellenszegülésem okai. — Alávetésem indoka egyszerűen a 
k a t h . e g y h á z t e k i n t é l y e . E z e n t e k i n t é l y n e k 
m a g á t a l á v e t n i a l e g é s z s z e r ű b b e n g e d e l -
m e s k e d é s , mort foly azon kötelességből, melynél fogva 
engedelmeskedni tartozunk az Istentől rendelt tekintélynek 
— és azon minden kétséget kizáró bizonyosságból, hogy isteni 
Üdvözítőnk Ígéretéhez hűen egyházával marad a világ vé-
gezeteig és azt minden tévelytöl megőrzi. — Miértis e z e n 
e n g e d e l m e s s é g e t m e g n e m t a g a d h a t j a , ki J é -
z u s K r i s z t u s t Ü d v ö z í t ő j é n e k é s I s t e n é n e k 
v a l l j a . E z e n t e k i n t é l y r e t á m a s z k o d v a t e l -
j e s é s f e l t é t l e n a l á v e t é s s e l f o g a d o m el é s 
v a l l o m a z s i n a t d e f i n i t i ó j á t , m e l y minden 
ké t ség kivül törvényesen történt és mely azután elfo-
gadtatott azon főpapok legnagyobb része által is, kik a de-
finitiókor a kisebbséghez tar toztak. — Ez alávetésem kije-
lentésénél sz. Péter és Pál szavaival fordulok a szent egy-
házhoz : Kihez menjünk ó szent anyánk kivüled ? Az örök 
élet szavaival birsz és mi lá t juk és hiszszük, hogy te vagy 
az igazság oszlopa és erőssége." 

Fölösleges, folytatja a „Buonsenso", említeni a nagy 
hatást, melyet e szavak gyakoroltak a jelen volt ezer meg 
ezer hivőre, sőt a számos protestánsra, kik azután vetél-
kedve siettek őszinte hódolatuk jeleit adni a tiszteletre méltó 
főpapnak. Boldog Isten! ha e leghevesebb ellenzékinek 
szavait, de sőt az egész világ opponens és nem opponens 
püspökeinek a zsinaton és most még zsinaton kivüli consen-
susát is e hitbeli tárgyban összevetjük némely magyarországi 
főpap Rómában volt udvari papja inak beszédeivel, megáll 
az eszünk. 

Mit tanít a vatikáni zsinat a pápai tévmcntességről. 
(Kivonat Zwerger hgpüspök röpiratából.) 

A pápai tévmentesség definitióját 1870 jul. 18-án fo-
gadták el és hirdették ki a zsinati a tyák. — Definitio latin 
szó, melynek két idevonatkozó értelme van : határ t. i. és 
vég vagy befejezés. A definitió tehát oly meghatározást je-

lent, mely 1-ör a tan értelmét és kiterjedését körvonalozza 
és pedig 2-or végérvényesen úgy, hogy azon változtatni 
többé nem lehet. — A pápai tévmentes tanitó hivatal defi-
nitiója tehát nem egyéb, mint a zsinat azon hitvégzése, mely 
a pápai tévmentesség tanát valódi érteményéban 3 kiterje-
désében Krisztustól rendelt határai közt végérvéoynyel és 
másíthatlanul eldönti. 

r 

E3 e végre a zsinat az isteni kijelentés arra vonatkozó 
tanát, Jézus Krisztusnak a szentírásban foglalt szavait ki-
zárólag helyesen értelmező vagyis a pápai tanitó hivatalról 
az egyedül helyes tant, igazi érteményében végleg és másít-
hatlanul döntötte el, a mint azt Krisztus Urunk tanitá, az 
egyház minden században értette, hitte és hirdette. — E 
tan igazi értelmét, kiterjedését és határait a zsinat szavai-
ban kell keresnünk. 

„Mi tohát hiven ragaszkodván a keresztény vallás kez-
detétől származó hagyományhoz, üdvözítő Istenünk dicső-
ségére, a kath. vallás felmagasztaltatására és a keresztény 
népek üdvére, a szent zsinat helyeslésével taní t juk és Isten-
től kijelentett hitigazság gyanánt meghatározzuk : hogy a 
római pápa, midőn püspöki székén tanít vagyis midőn mint • 
az összes keresztények pásztora és tanítója lép fel és leg-
főbb apostoli tekintélyénél fogva valamely a hit- vagy er-
kölcsre vonatkozó tant mint olyat határoz meg, melyet az 
egész egyháznak el kell fogadnia, sz. Péterben neki meg-
ígért isteni segély folytán ép oly tévmentességnek örvend, 
milyennel az isteni Megváltó a hit és erkölcs tanainak meg-
határozásában egyházát is felruházá; azért a római pápá-
nak ilyen meghatározásai koránsem az egyház beleegyezése 
által, hanem önmaguknál fogva változhatlanok. A ki pedig, 
a mitől Isten ments, ezen határozatunknak ellene merész-
kedik mondani, kizáratik." 

Ezen hittétel következő részokből áll. 
1. A római pápa ép oly tévmentességnek örvend, mi-

lyennel az isteni Megváltó a hit és erkölcs tanainak megha-
tározásában egyházát is felruházá. — A fejezetnek, mely-
ben e hittétel kimondatik, czime: „A római pápa tévmentes 
tanitói hivataláról", mi maga sok félreértést kizár. Az egy-
ház tana szerint tehát a pápa nem tévedhet, midőn azt 
tanít ja, a mit az örök üdv elnyerésére hinnünk és tennünk 
kell. Ebből látható, mily nagy a külömbség a helyes tan és 
annak az egyház elleneitől a kevésbbé tanultak elámitására 
koholt elferditései közt. A szerint a pápa hamis hitet vagy 
erkölcsöt nem taníthat, e szerint pedig bűne sem lehet.*) — 
1. A pápa mint keresztény és mint legfőbb tanitó tekinthető ; 
mint keresztény ő is tartozik hinni és a parancsokat meg-
tartani, mit ha szabad akaratánál fogva nem tesz, vétkezik. 
— Ha pedig mint Krisztus helytartója tanítja az egész egy-
házat, nem mondhatja igaznak azt, a mi hamis. Es a tév-
mentesség nem ered nagy tehetségből, mély tudományból, 
erény- vagy szent életből, hanem egyedül isteni segélyből, 
mely nemcsak a szent, hanem valamennyi pápának és nem 
is saját maguk, hanem az egész egyház javára lőn meg-
ígérve. 

2. Hasonlag isteni hatalommal nemcsak szent, hanem 
minden áldozár képes a kenyeret é j bort átváltoztatni, a 

*) Ezen ellenvetést németben a Fehler kétértelműsége 
okozhatta, magyarra csak bornirt ember vihette át. K. 
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bűnöktől feloldozni. — A Iegbünösebb pap is, lia miséz vagy 
gyóntat, csak önmagának árt, de nem a hiveknek ; mert 
ezek ép úgy részesülnek a szentségek gyümölcseiben, mint ha 
a legszentebb pap szolgálná ki azokat. A malasztot Isten 
osztogatja a pap által, akár méltatlan az, akár nem és ép 
úgy a pápát Isten őrzi a tévedéstől, akár bűnös az, akár 
szent. Dr. K. 

(Foly. köv.) 

Zalka János győri püspök ő mlgának körlevele 
a győri megye valamennyi egyházi községtanácsaihoz az 

iskolalátogatás ügyében. 

Az elemi iskolai oktatás ellen annak csekély eredmé-
nye tekintetéből felhozott panaszok között első helyen áll 
az, hogy az iskolák a gyermek« k által rendesen nem láto-
gattatnak. Több helységben a törvény parancsolta szorga-
lomév eleje és vége nem határoztatott mrg szabatosan s így 
a gyermekek rendetlenül jelentek meg az oktatásra. Másutt 
az egyházi községtanács ugyan lelkiism°retesen megtette 
kötelességét, de a szülők hanyagsága miatt a gyermekek 
csak a szorosan vett tél elején mentek iskolába. Ezen ren-
detlen iskolába járá3 a tanitást igen megnehezíti és gyü-
mölcstelenné teszi, mert a különben is igen igénybe vett 
tanitók a már úgyis sok osztályra osztott hallgatóságot 
kénytelenek még több részre osztani vagy pedig a későn 
jötteket ott hagyni s a rendes időben megjelenő s már haladó 
gyermekek oktatásával előre hatolni. 

De szintén sajnos azon tapasztalás is, hogy a gyerme-
keket igen korán kifogják a szülők az iskolából. Alig nyilik 
meg a tavaszi idő, már üresek az iskolák. Libák, bárányok, 
sertések, őrzését szükségesebbnek tar t ja némely szülő, mint 
saját gyermeke gyarapodását az ismeretekben. így történik, 
hogy őszig, midőn ismét bemegy iskolába, már mindent 
elfeledett a gyermek. 

Ezen panaszok orvoslást várnak. A törvény büntetést 
szab a hanyag szülőkre. Ezt a politikai hatóság hajtsa 
végre. En, mint e megyének főpásztora, a legkomolyabban 
megintem a szülőket, hogy e rendetlenségnek vessenek véget 
s ne engedjék annyira menni a dolgot, hogy saját családjuk 
hasznának eszközlésére büntetés által kelljen őket erőtetni. 
Nagyobb kincset nem hagyhatnak gyermekeiknek, mint ha 
azokat szépen felnevelik és hasznos ismeretekkel gazdagít-
j á k . Nem is lehet nagyobb örömük, mint midőn látják, hogy 
kis gyermekeik szép előhaladást tettek az ismeretek gyűj-
tésében , midőn tapasztalják, hogy azok istenfélők, rend-
szeretők, becsülettudók, okosak, életre valók. Pedig mind-
ezen tulajdonok elnyerésében leginkább az iskola rendes 
látogatása istápolja a kisdedeket. A gyermek ugyan felnő, 
de iskolázás nélkül csak úgy, mint a fa nyesegeté3, egyen-
getés, nemesítés, nélkül. Felnőtt állapotában mindig más 
lábain kénytelen járni ; a legkisebb ügyben is, igen sokszor 
saját kárával, másra szorul. Mint honpolgár az őt megillető 
jogok élvezésére képtelen s a csábítók vele, mint eszközzel, 
galádul visszaélnek. 

A törvényhozásnak legkevésbbé sem lehet szemére 
vetni, hogy a szünidő kiszabásában fukar lett volna. Négy 

hónapot engedett nyugalomra s csak nyolczat rendelt szor-
galomra. Sőt oly engedékeny, hogy az u j iskolai törvény 
53. §-ban a tíz évesnél idősebb gyermekeknek, az iskola-
tanács hozzájárulásával, még két hónapi szünidőt enged, 
csupán azt kötvén ki, hogy ezek e két hónap alatt a vasár-
napi iskolába já r janak. Ennél többet kivánni túlzás volna. 

Hogy tehát az iskolai oktatás czélba vett haszna elé-
ressék, szükséges, hogy a gyermekek szorgalmasan já r ja -
nak az iskolába a törvényszabta szorgalomév folytán. De 
az is megkívántatik, hogy nyilvános vizsga által mind a 
tanitók, mind a tanulók munkálkodásuk eredményét bemu-
tassák. Több helyen megtörtént, hogy a gyermekek vizsga 
nélkül maradoztak el az iskolából s csak egykettő maradt 
a szorgalomév végéig. Ezen rendetlenség felettébb elzsib-
basztja az oktatást s a szülők is minden tájékozás nélkül 
maradnak gyermekeik előmeneteléről. 

Azértis legalább hat hónap előtt senki se hagyja el az 
iskolát. Ekkor tartassék vizsga. Vizsga után az 53. §. szel-
lemében a 10 évesnél idősebb gyermekeknek, a legnagyobb 
dologidőben, az egyházi községtanács a körülményeket jól 
megfontolván engedélyt adhat — a vasárnapi iskola láto-
gatásának kikötésével — a kimaradásra. A többiek, úgy a 
kicsinyek, mint az engedélyt nem nyert idősbek, azután is 
folytassák a szorgalomévet egész a rendes szünidő megér-
keztéig. Magától értetik, hogy legkívánatosabb volna, ha a 
gyermekek a teljes szorgalomévet az iskolában töltenék 
egytől egyig. Az oktatás eredménye sekkal nagyobb lenne. 

Mindezek megtartására komolyan intem az egyházi 
községtanácsokat. Vegyék szivükre különösen ők az iskola 
ügyét minden irányban; szereljék fel az iskolát; intsék, 
feddjék, a szülőket ; támogassák az oktatással foglalkozó 
lelkészeket, a tanitókat, bizonyosak levén, miszerint Isten s 
emberek előtt egyformán kedves dolgot végeznek, midőn 
az iskoláztatás ügyét előmozdítják. 

Győrött, februárhó 4-én 1871. 
Zalka János s. k. 

győri püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , január 25. M i n i s z t e r i e l ő t e r j e s z t é s 

a n é p i s k o l a i k ö z o k t a t á s á l l a p o t á r ó l 1870 ben. 
(Folytatás.) Iskoláinkban, mielőtt cultusminiszterium még 
létezett volna, felhasználtunk mindent, hogy növendékein-
ket minél bővebb ismeretekkel gazdagítsuk és most egy-
szerre visszafelé mennénk ? Nem arról szólunk, mennyire 
czélszerü, mennyire kíméli érdekeinket, az u j iskolai tör-
vény , hanem hogy van-e alapja a vádnak, melylyel a mi-
niszteri előterjesztés jónak látta ellenünk fellépni. Nem is 
következetlenségről vádoljuk mi azt, hanem csak azt akar-
juk feltüntetni, mily gyarló az emberi elme sokszor még 
ott is, hol önmagát erősnek hiszi. Ha a miniszter azt mon-
daná, hogy ellenszenvvel viseltetünk ugyan a közös iskolák 
iránt, de más részben tehetségünk szerint igyekszünk a nép-
nevelési törvény kívánalmainak megfelelni : úgy a helyzetet 
correcten, úgy, amint az létezik, adta volna elő a képviselő-
testületnek. Ha azt mondta volna, hogy saját érdekünkben 
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felvilágositólag törekedtünk hatni a sajtóban, gyűlésekben , 
magántársaságokban, hiveinkre, hogy fentartsák felekezeti 
iskoláinkat, mert a közös iskolákban érdekeinket látjuk 
sértve : úgy a helyzetnek megfelelő képét nyújtotta volna a 
képviselő- testület elé. De izgatással vádolni bennünket a 
népnevelési törvény ellen, vádolni és nem bizonyítani vagy 
a bizonyitást a váddal ellenkező eseménytől kölcsönözni és 
tenni ezt akkor, midőn épen ellentétes tények mellettünk 
bizonyítanak, ez oly eljárás, melyet tiszteletből meg nem 
nevezünk, de annyit mégis mondunk, hogy azt legjobbaka-
ratunk szerint sem tudjuk oly magas állással, minő a mi-
niszteri, megegyeztetni. 

A sokszor említett miniszteri jelentés azonban nem 
elégszik meg azzal, hogy bennünket izgatásról vádol, hanem 
hogy a szabadelvű közvélemény Ítéletét annál élesebbé 
tegye ellenünk, hogy legyen önmagát mivel fednie, azt 
állítja, hogy állítólagos izgatásunkat a vallásosság védelmé-
nek ürügye alatt irányoztuk a községi iskolák s illetőleg 
maga a népnevelési törvény ellen13) s hogy a vallásfelekezeti 
érdekeknek az ügyben mesterkélten belekeverése által a 
polgárok kedélyét felzaklattuk és egyenetlenségeket támasz-
tottunk.14) 

Ha a történelmet egykor csak e jelentésből írnák össze, 
ha nem állana a történetiró rendelkezésére más forrás is, 
mely a jelen kérdés állását megvilágítva hagyományozná 
az utókor részére : úgy méltán elítélhetnének bennünket, 
mint becsteleneket, kik a vallásosságot csak ürügyül hasz-
náltuk arra, hogy nemtelen módon izgathassunk ; méltán 
elítélhetnének bennünket mint a haza ellenségeit, kik mes-
terkélt ürügyek alatt épen akkor támasztottunk egyenet-
lenséget a polgárok között, midőn hazánk átalakulási váju-
dásban sínylődött és a belbékére legnagyobb szüksége volt. 
Csak az a nagy szerencse reánk nézve, hogy e jelentést elő-
ször miniszter, másodszor azon korban irta, midőn az egy-
házi é3 szabadkőművesi elvek a leghevesebb harczot vívják 
egymás ellen, nein is említve, hogy a jelentés mellett még 
más forrás is fog a történetiró rendelke^é8ére állani. Ily 
súlyos vádat egyenesen visszautasítunk. Nem, nem ürügy, 
hanem teljes meggyőződés a felől, hogy az államoktatás, 
bármennyire szépítsék Í3 a dolgot, veszélyezteti a vallásos-
ságot, igen, ismételjük, hogy a meggyőződés vezetett ben-
nünket minden törvényesen megengedett módot felhasználni 
és iskoláink felekezeti jellegét fentartani a nélkül, hogy az 
izgatás nemtelen fegyverét felhasználtuk volna ; nem mester-
kélten kevertük be ez ügybe a felekezeti érdekeket, mert a 
nevelés, ha nevére méltó akar lenni, a vallási érdeket úgy-
annyira nem zárhatja ki önmagából, hogy azt teljesen ön-
magában foglalja; ez természetes lételeme, úgyannyira, hogy 
a jelen előterjesztés is tanúságot tett állitásunk igazságáról, 
midőn a következőket hangsúlyozva kiemeli : „talán nincs 
ügy, — így ír, — melynél az állam és vallás érdekeinek 
ugyanazonossága világosabban kitűnnék, mint épen a neve-
lés, mely, valamint az államnak hű polgárokat biztosít, úgy 
minden az erkölcsöket nemesítő vallásosságnak legbiztosabb 
alapja."15) íme, az előterjesztés maga véd bennünket, midőn 
elismeri, hogy a neveléssel a vallásos érdek szorosan össze 

,3) u. o. 25 1. - " ) u. o. 31. 1. — »5) u. o. 54. 1. 

van fűzve, miből mi csak azt következtetjük, hogy a k é r -
déses ügyben sem volt tehát ezek következtében szükséges 
a vallás érdekeit mesterkélten belekeverni, mert benne volt 
az természeténél fogva és ha jelenleg élesebben kezdett ki-
tűnni a vallási érdek, az csak azért történt, mert élesebb 
figyelemmel is vizsgálták. 

Vigilius. 
(Folyt, köv.) 

FRANCZIAORSZÁGr. A s z e n t a t y á n a k a t o u r -
s i é r s e k h e z s e n n e k a f r a n c z i a h o n v é d e l m i 
b i z o t t s á g h o z a b é k e ü g y é b e n i n t é z e t t l e v e l e . 
Miként a napsugár, mely a sötét vészthozó felhőkön keresz-
tültörve pillanatnyira megvilágítja az alant elterülő vidéket : 
úgy tűnik fel szemeink előtt IX Piusnak egyik legújabb 
cselekedete, mely ezen szomorú évnek vérrel irt történeté-
ben nyugpontul fog majdan szolgálni azoknak, kik annyi 
baj, annyi nyomor, láttára elfáradva már-már félredobják 
azon történelmet, mely nem emberi, hanem daemoni, föld-
alatti, lények tetteit látszik elősorolni. 

A vatikáni vértanúnak ezen legújabb dicső tette, mely 
szemünk előtt lebeg, azon kettős levél, melyet a béke hely-
reállítása érdekében egyrészt a porosz királyhoz, másrészt a 
f ranczia köztársaság jelenlegi kormányzóihoz intézett, arra 
kérvén őket, adják vissza a békét s nyugalmat sokat zak-
latott népeiknek s szüntessék meg e véres barbár háborút 
két oly nemzet közt, melyek egyesülve a béke szelid ver-
senyében valóban élén haladhatnának a jelenkor polgárisult-
ságának. 

Ezen valóban főpapi cselekedetben ő szentsége, ke-
rülvén a diplomatiai körutakat, a toursi érseknek szolgálatát 
használta, kihez már november 12-én a következő levelet 
intézte : 

Tiszteletre méltó testvérünknek üdvöt s apostoli áldá-
sunkat. 

Azon kínteljes helyzetnek közepette, melybe az embe-
rek gonoszsága személyünket s e szentszéket sodorta s mely 
mindinkább nagyobbodó súlylyal naponta fájdalmasabban 
nyomja lelkünket, nem tehetjük, hogy szemeinket azon sze-
rencsétlenségekre ne fordítsuk, melyeknek csapásai alatt 
Francziaországot jelenleg földre görbedni látjuk. Egy per-
czig sem feledve a fiúi hü ragaszkodásnak azon ékesen szóló 
bizonyítékait, melyekkel e dicső nemzet mindenkor legna-
gyobb szorongattatásaink közt is megörvendeztetett bennün-
ket, azt kértük a Mindenhatótól, világosítaná fel elménkot s 
mutatna nekünk illő módot és utat, melyen az annyi fontos 
szolgálatérti háladatosság adójának bárcsak egyik csekély 
részét róhatnók le az által, hogy ezen súlyos megpróbálta-
tás alatt levő nemzetnek tehetségünkhöz képest segítségére 
siessünk. 

Ezen gondolatokat forgatván elménkben, szivünkben 
azon meggyőződésre jutottunk, hogy a nagy s dicső katholi-
kus nemzet iránti háladatosságunkat jobban nem fejezhet-
jük ki, mint az által, ha atyai szivünk sugallatának enged-
ve, a béke tanácsával szolgálunk neki, ekként a nyugalom 
s belrond üdvözítő áldásait szerezvén meg e sokat sanyar-
gatott országnak. Vajha tetszenék a Mindenhatónak, hogy 
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alázatosságunk legyen azon eszköz, melylyel a kibékítés 
nagy müvét a két hadakozó nemzet közt végrehajtsa ; hála-
datosságunk s hálaimáink bizonyára vég- s határnélküliek 
lennének. 

De hogy ezen hön ohajtott czélt elérhessük, szüksé-
ges, hogy bizalmas szivekre találjunk, melyek atyai jó aka-
ra tunkat elismerik, méltányolják s hasonló jó indulattal 
fogadják ; szükséges, hogy eltűnvén a kölcsönös elkesere-
dés érzete, u j életre ébredjen a testvériesség s kölcsönös 
bizalom éltető lángja. Es ki venné rosz néven Krisztus földi 
helytartójának óhaját,mely szerint Európa tetemes részének a 
béke áldásait visszaadni kivánja s e czélból megteszi azon 
lépéseket, melyeket megtennie gyenge ereje engedi? 

Ezért fordulunk hozzád, tisztelendő testvérünk, ki 
azon városnak vagy püspöke, melyben a kormánynak né-
hány tagja jelenleg székel s a lehető legsürgősebben arra 
kérünk, hogy e kormányférfiaknál azon buzgalommal légy 
szavaink tolmácsa, melyet az ügynek fontossága követel, 
meg lévén egyszersmind győződve arról is, hogy hivatal-
társaid sem vonandják meg közreműködésüket oly ügytől, 
moly tevékenységüknek annál méltóbb tárgya, minél na-
gyobb szolgálatot lehet általa a vallásnak s a hazának ten-
ni. Fogj hozzá tehát tisztelendő testvérünk ezen áldásthozó 
munkához, fejtsd ki a szónak erejét az embereknél, az imáét 
pedig az Istennél s iparkodjál hivataltársaidat is lehetőség 
szerint arra birni, hogy vállvetve veled együtt já r janak el 
a békeség emez apostoli küldetésében. 

S e helyt, tisztlendő testvérünk, még egy más kéré-
sünk s intésünk is van, melyet előtted s hivataltársaid előtt 
hangosan nyilvánítani Isten s ember előtti kötelességünk-
nek tar t juk s ez az : arra intsétek bonfiaitokat, azt taná-
csoljátok ezen nemes nemzetnek, melynek hősi jellemét s 
annyi jeles emlék által halhatatlanított katonai dicsőségét, 
jelen szerencsétlensége korán sem tudja kisebbíteni, ova-
kodjék azon veszélyes tanok által megmételyezni engedni 
szivét és lelkét, melyek a közrend felforgatására czéloznak 
s melyeket azok hirdetnek s terjesztenek közötte, kik állí-
tólag azért jöttek, hogy fegyverrel segítségére legyenek 
neki. Ezen tanoknak elterjedése nem szülhetne más ered-
ményt, mint azt, hogy a bajok sűrűsödnének s az erköl-
csösség s igazság, ezen egyedüli két alapkő, melyen e nagy 
nemzetnek jövője mint biztos alapon nyughatik s melyek-
nek segitségével őseinek dicsőségét ismét feléledni láthatja, 
súlyos, gyógyíthatlan sérüléseket szenvedne. 

Tudjuk egyébiránt, hogy minden eröködésünk e te-
kintetben hasztalan lenne, ha nem támogathatnának kel-
lőleg s nem találkoznának kedvező fogadtatással azon feje-
delem előtt, ki katonai tekintetben jelenleg oly messzeható 
eredményekre tett szert. Epezért őhozzá is intéztünk ez 
ügyben levelet, melyben ezen békeközvetitő eljárásun-
kat neki s emberszerető szivének melegen ajánlottuk. Nem 
tudjuk még ma, mi leend eredménye ezen lépésünknek ; a 
legjobbat azonban azért merjük remélni, mert ö felsége 
más körülmények közt irántunki jó akara tának nem egy 
kitűnő tanúbizonyságát adta. 

Midőn tehát ezzel megbíznánk téged tiszt t., még egy-
szer s melegen ajánl juk a reád ruházott tisztet ismert buz-
góságodba, mely megbizásunkat annyival könnyebben tel-

jesítheted, minthogy saját házadban gyakorlod a vendég-
szeretet keresztény kötelmeit azok iránt, kik előtt főpapi 
jellemeddel oly annyira megférő közvetítő eme megbízá-
sunkban fogsz, mint reméljük, sikerrel eljárni. 

Mivel pedig az irás szerint sem az, a ki ültet, valami, 
sem az, a ki öntöz, hanem a ki növekedést ád, az Isten, azért 
alázattal leborulván a Mindenható szine előtt, hozzá, a min-
den jónak is irgalomnak kiapadhatlan forrásához, esedez-
zünk s ne szünjünk meg töredelmes szívvel kiáltozni hozzá : 
parce Domine, parce populo Tuo. Addig is, míg alázatos 
kérésünket meghallgatná, ennek mintegy jeléül s kiváló 
szeretetünk zálogául reád s a katholikus franczia nemzet 
minden tagjára adjuk szivünk mélyéből apostoli áldá-
sunkat. Rómában, sz. Péter sírja mellől 1870 nov. 12. 

P i u s IX. 
A toursi érsek levelo. Uraim ! Oly küldetésben kell 

eljárnom önöknél, melyet a szentatya ruházott rám, nein 
azért, mintha bizonyos rendkívüli érdemeim tettek volna 
méltóvá ezen kitüntetésre, hanem azért, mivel a körülmé-
nyekönöket e városba hozták, melynek én püspöke vagyok, 
söt néhányan önök közül az én házamban is laknak. A béke 
küldetése az, melyet ő szentsége e hó 12-éről kelt levelében 
rám ruházni méltóztatott. 

Vatikáni fogságában, bármily szomorúak legyenek is 
az ö körülményei, mégis a mi sorsunkkal foglalkozik I X . 
Pius s ott imádkozott, mint mondja, a Mindenhatóhoz, mu-
tatná meg neki a kellő utat és módot, melyen a nagylelkű 
franczia nemzet iránt a hála azon adóját róhatná le, melyre 
öt e nemzetnek annyiszor tanúsított nemes ragaszkodása s 
szeretete lekötelezi. 

Ezen ajtatos imák közt ama meggyőződésre jutott, ő 
szentsége, hogy a béke az, mire a jelenlegi körülmények 
közt országunknak leginkább szüksége van. Már a háború 
kezdetén, sőt még ennek kitörése előtt, ugyanezon meggyő-
ződéstől áthatva, mindkét fejedelemhez fordult, arra kérvén 
őket, ovakodjanak attól s ne hozzák népeikre e borzasztó 
csapást. Vajha meghallgattatott volna akkor intő hangja 
népünk s az emberiség beláthatlan javára ! 

Ma közös szentatyánk, kinek keze mindig csak áldásra 
emelkedik, ugyanezen háborúnak végét hőbben óhajt ja , mint 
valaha s míg egyidőben idevonatkozó kérésével a porosz 
király ő felségéhez is fordult, önök irányában engem, mint 
franczia pü spököt, bizott meg, hogy ebbeli óhaját közöljem 
önökkel. Azon háború, melynek négy hónap óta szemtanúi 
s áldozatai vagyunk, átalános borzadályt keltett az egész 
müveit világban. Mint amaz egyháznak legfőbb feje, mely-
nek szelleme a békének szelleme s melynek isteni alapitója 
a béke fejedelmének szép melléknevét viseli, lehetetlen, 
hogy hideg, egykedvű nézője legyen ennyi vérontásnak, 
midőn a franczia föld s népe nem nyújt már más látványt, 
mint a legnagyobb szenvedését és nyomorét, a halál- és 
pusztulásét. 

Hajdanta azon katholikus hatalm ik, melyek az u. n. 
katholikus társadalmat képezék, egymásközti súrlódásaik 
közepette gyakran a szentszékhez fordultak s döntő nyilat-
kozatához alkalmazkodtak. Ez a békét és a népeknek 
boldogságát nem kis mértékben mozditá elő. IX. Pius 
azonban épen nem sajnálja, hogy ezen szokás megszűnt, 
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csak azon jogot követeli magának Hogy, szabadjon neki ba-
j a i n k b a n sajnálni bennünket s esdekelnie fiainak életeért. S 
midőn ez értelemben felszólalna, távol van attól u ra im, bogy 
valami lealacsonyító békének megkötését követelje tőlünk ; 
sokkal inkább szereti Francziaországot , semhogy annak be-
csületét ne szeretné. Az egyház nem kívánhatja , hogy legidős-
bik leánya rabbá tétessék s előttünk, Francziaországnak püs-
pökei előtt, a hazaszeretet második vallásunk ; soha sem 
fogjuk feledni, hogy a hon semmit sem vesztett, ha becsülete 
megmarad t . 

Nem kétlem uraim, hogy önök ezen eszméket, melyeket 
magas megbízás folytán önök előtt ezennel megpendítettem, 
bölcs megfontolásuknak tá rgyává teendik. Ér te lmük s szán-
d é k u k nem az, hogy ál taluk vitéz hadaink bátorsága meg-
bénít tassék, sőt k ívánom, hogy még számos győzelmet 
arassanak, oly czélból, ha szükséges, hogy ezáltal a béké-
nek feltételei lehetőség szerint megkönnyittessenek. Szeren-
csés volnék uraim, ha eme küldetésem által, melyre egész 
éltemen át büszke leendek, közreműködtem volna arra , hogy 
egyházunk fejének óhaja, melylyel ez ügyben egész Európa 
óhajai találkoznak, teljesíttetnék s ha nagy pápánknak , 
k i sürü személyes szorongattatásai közt sem feledkezik 
meg szenvedő fiairól, ezen eszméje valósíttatván, megszűn-
nének a jogsérelmek s ismét érvényre ju tnának a méltá-
nyosság s igazságosság áldásthozó eszméi. 

Fogad ják s a t . Hippolyt, toursi érsek. 

VEGYESEK. 
— A freiburgi érsekmegyében igen erélyes tiltakozás 

köröztetik aláirás végett a nép között Róma elfoglaltatása 
miat t . Ezenfelül az egész érsekmegye minden plébániatem-
plomában különös ajtatosság t a r t a t ik a szontatyáért . 

— Január 8-án Stollbergben Aachen mellett ta r to t tak 
a katholikusok gyűlést s aj tatosságot . A 2 ezer jelenlevő 
közül ezer ember járul t az nap az Űr asztalához. Feliratot 
intéztek a szentatyához, a porosz királyhoz, a porosz alsó s 
felső házhoz. 

— A hohoDzollerni kathol ikusok a szentatyához rész-
vétiratot s a porosz királyhoz feliratot intéztek a szentatya 
érdekében. 

— Megjelenik jelenleg Rómában 16 újságlap, melyből 
10 úgynevezett clericalis s 6 liberális. Az előbbiek közül 9-et 
római szerkeszt s csak egyet idegen; a liberálisok közül 5-öt 
idegen s csak egyet szerkeszt római. A katholikus lapok 
abban a szerencsében részesülnek, hogy majd minden nap 
lefoglalnak közülök egyet kettőt a szabad egyház nagyobb 
dicsőségére. 

— Az alsó ausztriai katholikus népegyletek mult év 
november 7 -én nagy gyűlést ta r to t tak Bécsben, melyben 
az határoztatott , hogy a szentatya érdekében a közös mi-
nisztériumhoz feliratot fognak intézni s erre az egész Ausz-
t r ia -Magyarországban aláírásokat fognak gyűjteni . E czél-
ból az egyházmegyei hivatalok felkérettek, miszerint a 
megyékben divatozó nyelvek s plébániák minőségéről, ille-
tőleg számáról, felvilágosítást adni szíveskedjenek, hogy az 
aláírandó példányokat az illető nyelveken illető helyekre 
elküldeni lehessen a plébánosokhoz, kik azokat népük által 

a lá í ratnák. Ausztriában az aláírások folynak, az eredményt 
nem mulaszt juk el közölni. T a l á l t - e visszhangra nálunk ez 
indítvány, nem tud juk . 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból: 1231 fr t . 23 kr., 400 f r a n k , 
14 es. k . arany, 3 % dollár aranyb., 2 db kétfrtos, 3 osztrák, 
2 porosz, 2 szász, 7 régi tallér, 20 db egyfrtos, 2 db félfrtos, 
91 db régi húszas, 8 db régi tízes, 1 db ezüstpénz. 

A gácsfalvai és gácsi hivek a következő jelige mellett : 
„Quidquid amiserat e piissima St i rpe descendens Rex Vi -
ctor Emmanuel cum suis Ministris, — haec concédât Ulis 
Misericordia Div ina ! timorem Dei, reverentiam Religionis, 
aestimium propr ie ta t is alterius et Justi t iae Coronas Regias 
stabiliter ornantis, finaliter exemplarem observantiam Ju r i s 
Gentium. . . Prof i teantur poenitudine tacti cum Zaccheo : — 
Domine ! si quem defra udaveram, reddam Quadruplum ; — 
verum emendato rapac i ta t i s publico scandalo, reddant cuique 
suum , ne dicatur de illis : Filii Pat r is Spoliatores evaserant, 
eapropter in maledictione ante Deum et homines propudiose 
periverant. ! !" 96 frt. , 1 db es. k . arany, 2 db régi 

egyftos, 1 db porosz tallér, 1 db egyftos és 1 db húszas. 
Novákovics János pápai titkos kamarás 

20 f rank aranyb. 
Hornig Károly báró m. k. egyetemi h i t tanár 1 cs. k. a. 
Nádudvar i Gyula mezőpeterdi plébános 1 forint. 
Kodela Péter felsőszölnöki plébános 1 cs. k . a., 

1 régi tallér, 1 egyftos, 4 régi húszas. 
Horvá th József felsőszölnöki káp lány 6 régi húszas. 
Zsemlits István alsószölnöki plébános 1 egyftos. 
Mistl Mária . . . . . . 60 kra jezár . 
Németh Erzsébet . . . . 10 „ 
Kubik Anna . . . . . 30 „ 
Leitner Pál 20 „ 

Szerkesztői üzenetek. 
R. Gy. Zircz. Mindakét tárgyat becses levelével együtt megkap-

tam. Nemes szándékára s igéretél e áment mondok. Nem sokára levelemet 
veendi. Igen igen érzem , hogy lapom c s a k kétszer jelenik meg 
hetenkint. 

F. J. A. Szemeréd. A kivánt füzeteket Sartori által elküldettem. 
Nem tudom, megkaptad-e már ? Secondo Franco nem kapható, de hasz-
nálatul elküldöm saját példányomat. 

6 . K. A kivánt 3 munkából Maistre Soiréeit Pesten, Bécsben, 
Lipcsében kerestettem, de hiába. A többit e napokban küldöm. 

N. Gy. Mezö-Peterd. Kívánsága nem teljesíthető — most ; faciat 
memento, ut Deus illos conservet. 

Z. X— azt irja, hogy sokat gondolkodik, kutat és még sem tudja 
elhinni az infallibilitást. — Elhiszszük ; fordítsa meg a dolgot ; higyen, 
azutáu gondolkodjék, olvasson s kutasson. Ha rövidlátású, először a 
szemüveget tegye fel szemeire, azután vizsgálja a tárgyat. Külömben 
elmélkedésül ide írom önnek szórul szóra, mit egy levélben olvastam : 
„Elmondom hát : a zsinat kezdetekor volt egy káplányom ; jó fid volt, de 
szörnyű jezsuita, ultramontán, még az infallibilitást is defendálta. Utique 
ez sok súrlódásra adott okot, mert é.i az ultramontán papokat ki nem 
állhatom. Elkéreczkedett, el is tették és én kaptam egy más káplányt. 
Ez liberális ember volt, az infallibilitást absurdumnak tartotta ; bene ; 
ebben megegyeztünk ; de sok dologban nagyon is liberális volt s én nem 
bántam, hogy előmozdították. Jött a harmadik ; ez is liberális, ez is 
absurdumnak tartja az infallibilitást, — de most meg már én hiszem, de 
még azt is hiszem, hogy infallibilitás nélkül nemcsak a katholika anya-
szentegyházat, de paiochiámat se lehet kormányozni." 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten, 1871. K o e s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM. Reflexiók egyházi nevelésünkről. — Mit 
tanít a vatikáni zsinat a pápai tévmentességröl. — A fm. 
herczegprimás nagyböjti pásztorlevele. — Egyházi tudósí-
tások. — Vegyesek. 

Reflexiók egyházi nevelésünkről. 
(Vége.) 

De minthogy „scientia inílit," nem elég a pap-
növeldéket csupán a tudományok képző'intézeteinek 
tekintenünk, hanem kell, hogy mindazok, a kiket 
illet, főfeladatukká tűzzék ki maguknak, miszerint 
a kezeikre bizott egyház csemetéit, a növendékeket, 
mindenekelőtt az egyházi szellem utáni törekvésben, 
az engedelmesség és istenesség erényeiben, kiképez-
zék s őket az imádkozásra, alázatosságra s egyéb jó 
és jámbor paphoz illő magasztos erkölcsökre leg-
buzgóbban serkentsék, nehogy a tudományok utáni 
szomj az erény szeretetét elszárítsa. Ezek ugyanis 
benső dolgok, melyek az embert Istennel összekötik 
s melyekből a külsőkre nemes ösztönnek és sz. ve-
télynek kell kisugároznia. 

Csak az igazi egyházi szellemben nevelt papje-
löltektől várhatni, hogy az egyház hű és nyilt hom-
lokú fiai leendnek, kik, mint egyik jeles irónk oly 
jól megjegyzi, „le tudják győzni mindenkor a rosz 
szellemet, mely Lucifert is megejté egykoron s egy 
buzgó, odaadó Credo által tova űzni maguktól a go-
nosz kísértetet." Hol e szellem nem lengi át a nevel-
tek egész lényét és valóját, csak ott történhetik, hogy 
hivatásukhoz hűtlenek maradván, a papnöveldéből 
a világba lépnek s itt mind az őket felnevelt intézet, 
mind maga az egyház ellen, mely őket, sajnos, mint 
kigyókat és viperafajzatot ápolta kebelében, fordul-
nak s mindazt, mi szent, még saját vallásukat is, 
sárral dobálják és megbecstelenítik. Példa erre Re-
n a n ds mások, kiknek száma fájdalom már majd 
legio. „Impossibile est enim eos, qui semel sunt illu-
minati, gustaverunt etiam Donum ecclesiae et parti-

cipes facti sunt Spiritus Sancti, gustaverunt nihilo-
minus booum Dei verbum, virtutesque saeculi venturi 
et prolapsi sunt : rursus renovari ad poenitentiam, 
rursum crucifigentes sibimetipsisFiliumDeietosten-
tui habentes.23) 

Nagy részt kell a papnövendékek nevelésénél 
elfoglalnia egyszersmind az elöljárók iránti tisztelet-
tel párosított engedelmességnek is. Ez az egyházi 
szellemnek egyik elengedhetlen jele és kelléke épen 
úgy, mint annak ellentéte az önhitt s felfuvalkodott 
kevélység. „Nem tud uralkodni, ki nem tanult meg 
engedelmeskedni." Nem sürgetjük mi a vak enge-
delmességet, erre kolostorokban az önkénytes foga-
dalom vállalkozik, hanem az észszerű alávetést, vala-
mint önmagunk megtagadását és akaratunk és haj-
lamaink feláldozását. Engedelmeskedjék tehát a 
növj' idék, ne vakon ugyan, ezt semmi józan s belátó 
elöljáró nem követeli tőle, de nem is csupán akkor, 
midőn valamely felsőbb parancs egyéni hajlamával 
vagy tetszésével találkozik, hanem ha az akaratával 
ellenkezik is, meg levén győződve sz. Pál állításának 
igazságáról : „Omnis anima potestatibus sublimiori-
bussubdita sit. Non enim est po testas, nisi a Deo. — 
Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acqui-
runt."24) „Subiecti ergo estote . . . propter Deum," 
olvassuk sz. Péter apostolnál, „tamquam ab eo missis 
ad vindictammalefactorum,laudem vero bonorum."25) 
S hogy mennyi testi lelki haszon előidézője szokott 
lenni az okossággal s a tekintély súlyával eszközlött 
engedelmesség, arról hangosan tanúskodik egy sz. 
atya, mondván: „O mily szép rendbe hozza ez nem-
csak a lelket, hanem a testet is. Megtöri a makacs-
ságot, alázatosságra gerjeszt, rendezi az arczkifejezést, 
fékezi a korlátlan örömet, zabolázza a nyelvet, aka-
dályozza a fecsegést, szelídíti a haragot és szabá-
lyozza a járást."26) Mig a festész és szobrász csak 
élettelen alakokat alkotnak festés és faragás által : 

2») Zsid. 6, 4 . - 6 . 
24) Róm. 13, 1. 
25) Pét. I. 2, 13. 
26) Sz. Bernát.113. lev. 
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addig az okos nevelő és eszes elöljáró élő remeket 
állítanak elő, mely az Isten és emberek szemeiben 
egyformán kedves. Mi pedig nem történik meg más-
ként, mint az engedelmesség kivivása által, mely 
kivált egyházi nevelő intézeteinkben ama sz. kötelék, 
melynek netán megkisérlett megszakasztásából min-
den baj, féktelenség, jogsértés s minden tekintély 
elvetemültséget eláruló megvetése forrásozik. Miért 
is ne őrizkednének tehát ettől növendékeink, midőn 
minden capacitálás nélkül önmaguk is beláthatják, 
hogy az önszabadság mértékietlen szeretete önmaguk 
és a társadalom alig sejtett iszonyú veszedelmére 
másoknak sziveit is el szokta mámorosítani s az 
„anarchia" veszélyes örvényébe sodorni? „Super 
cathedram Moysis sederunt. Omnia ergo, quaecunque 
dixerint vobis, servate et facite, secundum opera 
vero illorum nolite iudicare."27) 

Valamint jutalom várja a kész engedelmeskedőt 
mind siron innen, mind siron túl: iigy átokkal suj-
tatik a daczosság és dicstelenséget hoz a makacs 
fejére. D á v i d királylyá kenetett S á m u e l által, 
mégis engedelmeskedett atyjának, midőn ez neki 
megparancsolá : hogy testvéreinek ételt vigyen.28) 
Az Üdvözítő, mindnyájunk példányképe, engedelmes 
vala mindhalálig.29) K o r n é l Péter iránti engedel-
mességének ilyetén élő tanúbizonyságát adá: „Can-
nes nos in conspectu tuo adsumus, parati audire 
omnia, quaecunque tibi praecepta sunt a Domino."30) 
Ellenben mivel A c h a n vonakodott J ó z s u e paran-
csát teljesíteni, hadserege a csatában legyőzetett, 
őt magát pedig a nép agyonkövezé.31) A S á m u e l 
parancsa ellenére áldozatot bemutató S a u l kárhoz-
tattatott.32) S a l a m o n királynak pedig fenyegetőd-
zött az Úr, hogy ha nem teljesífendi parancsait, „ki 
fogja irtani Izrael népét a föld színéről."33) Vajha 
szivére venné mindenki, miszerint „melior est obe-
dientia, quam victimae!" 

Az Úr szolgálatára hívottak tehát hivatásuk 
szerint méltóan csak úgy járnak, ha soha semmi 
körülmények között sem tagadják meg az okszerű 
engedelmesség kötelességét, hogy elmondathassék 
felettük az apostol magasztalása : „Mert a ti enge-
delmességtek minden helyen kihirdettetett. Örülök 

27) Mát. 23, 2. 
28) Királyok I . k. 17, 30. 
29) Eilipp 2, 8 
30) Ap. csel. 10, 33. 
3<) Józ sue 7, 25. 
32) Királyok I. k. 13, 13. 
33) Péld. 7, 19. 20. 

azért tibennetek."34) S ha kérdezné valaki, mi vezet 
ennek elérésére legbiztosabban és legsikeresebben? 
azt feleljük: a szigorral párosított atyai szelidség, 
nehogy, mint nagy sz. G r e r g e l y pápa hozzáteszi, 
„az alattvalók a túlszigor által elkedvetlenedjenek, 
a túlságos engedékenység miatt pedig elféktelened-
jenek."35) Igy az engedelmesség erényétől szívben 
lesznek áthatva növendékeink, mely benső érzelem-
ből rövid időn elő fog sarjadzani az elöljáróik iránti 
tettetés nélküli, mesterkéletlen tisztelet, mely nem-
csak szóval és tettel, hanem szivvel és észszel is fog 
nyilatkozni, nem külsőleg, csak szemre szolgálván, 
hanem, mint Krisztus felkenendő szolgái, jó szívvel 
teljesítvén az Isten akaratát.36) 

Míg az említett erények, melyek, fájdalom, ko-
runkban leginkább megvettetnek, papnöveldéink 
sarjaiban hőn ápoltatnak és egyúttal gondosan fej-
lesztetnek, a többi sem mulasztandó el, mert azokra 
is hitetlen s elbizakodott századunkban vajmi égető 
szükség van ! S ilyenek az ajtatosság, buzgóság, 
isteni félelem, imádság és alázatosság, mint melyek 
nélkül sem földi, sem mennyei jutalom nem adatik, 
melyeknek gyakorlata azonban folytonosan éleszti 
a szív oltárán azon égő tüzet, melyet Isten iránti 
forró s lángoló szeretetnek nevezünk. Nézzétek a 
mostani szerencsétlen franczia-porosz hadjáratban 
szintén résztvevő vendéei önkényteseket, kiket nem 
egyedül rettenthetlen bátorságuk, hanem sokkal 
inkább ajtatos, jámbor s ker. buzgóságot tanusitó 
magukviselete miatt átalánosan bámulnak és becsül-
nek. „Tisztek és legénység, — így ír egyik kath. 
politikai napilap, — rendesen jelen vannak a sz. 
misén, gyakran járulnak a szentségekhez, midőn pedig 
csatába indulnak, a fiatal emberek térdre borulva 
fogadják tábori lelkészük áldását, mire mint kölyke-
vesztett oroszlányok rohannak a golyózáporba. 

Minő katonák ezek? Alig hat hete, hogy a 
franczia hadsereghez csatlakoztak s nevük máris az 
egész hadseregben népszerű. „Nézzétek ezen zuávo-
kat s vegyetek róluk példát," mondják a tábornokok 
csapataiknak. 

A legtapasztaltabb tábornokok, mint pl. B o u r -
b a k i , szünet nélkül ostromolják a hadügyminisz-
tériumot, hogy küldjön nekik pápai zuávokat. De 
honnan van ezen edzettség, ezen hősi bátorság, ezen 
lazulást nem ismerő fegyelem, mit bennük annyira 
magasztalnak ? Talán hadtestük összealkotásában 

34) Róm. 16, 19. 
35) I . 30. Moral. 
36) Efez. 6, 6. 
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lelhető fui az ok ? De hiszen minden rendű és rangú 
emberek vannak közöttük. Talán a reglementban 
vagy a szervezetben? E részben sem külömböznek 
semmiben a többi franczia csapatoktól. Nem, az ok 
hitükben, azon élénk hitben, azon gyakorlati és le-
győzlietlen hitben rejlik, mit neveltetésüknek köszön-
hetnek. Ezen hit megőrzötte bennük ama lovagi 
erényeket, melyeket a ker. vallás hajdan egész nem-
zedékekbe beoltott. Mielőtt a külellenség ellen küz-
denek, előbb önmagukat győzték le, ebben rejlik 
vitézségük titka. Tisztelet tehát eme derék fiatal 
embereknek, kik korunk ékességét és diszét képezik. 
Tiszteli t vitézségüknek, mely az előbb kigúnyolt 
pápai katona elnevezést megtisztelő czímmé változ-
tatta át." stb. 

íme, mire nem képes az áhitat, a hitbeni buz-
góság s a ker vallásbeli kötelmek lelkiismeretes tel-
jesítése. Csudákat művelhetni vele s általa valósul 
sz. P á l mondása: „Pietas ad omnia utilis."37) Adja-
tok nekem jó és az imádságot kedvelő papokat és 
meghódítom a világot. Az imádság azon kiapadhatlan 
bő forrás, melyből a lélekbe átforrásozik az isteni 
kegyelem drága adománya; ez ama hathatós segéd 
eszköz, mely által az ember kibontakozva a test 
nyomasztó súlya alól, szellemében felrepül a Minden-
ható kegyzsámolyához s ott esd, imád, fohászkodik, 
hogy sebei orvosoltassanak, gyöngeségében megerő-
síttessék s óhajai meghallgattatván, teljesüljenek. 
Valamint a fa nem gyümölcsözhet, hacsak ágai és 
gyökere nem nedvesíttetnek; valamint a rét nem 
virágozhatik, virágai pedig illatot nem adhatnak ; 
valamint végre a rózsatő nem hajthat feselő bimbó-
kat, ha a nap melegitő sugáraitól megfősz tátik : úgy 
a pap, kivált, a gyarlósággal küzdő s kísértetektől 
ostromolt növendékpap, nem teremheti meg az erény 
gyümölcseit, ha naponta nem imádkozik, nem elmél-
kedik. Imádkozzék az Isten szolgája, mint Mózes 
Nebo hegyén imádkozott; imádkozzék, hogy a kath. 
egyház báránybőrbe öltözött farkasait és rabló ellen-
ségeit az igazság útjára vezesse és álnokságukban 
megalázza; imádkozzék, hogy az ellenünk intézett 
méregbe mártott ostromnyiiakat, miután már úgyis 
számos sebeket ejtettek rajtuuk, megtompítsa; imád-
kozzék, hogy az ország törvényhozói az egyház ellen 
irányzott gyűlöletes törvényjavaslataiktól elállván, 
annak üdvét előmozdítani, jogait pedig, melyeket 
majd kétezred év óta élvezett, igazságos törvények-
kel szentesiteni és védni törekedjenek ; tudniok kell 
ugyanis, hogy a költő szerint: 

" )T~Tim. 2. 8. 

A nép örökké élhet az ég alatt : 
Ha jog s igazság védpajzsára van 

Törvénye irva, melyen ékül 
Fejedelem s haza gyöngye csillog; 

imádkozzék, hogy enyhét találja fel a szenvedésben, 
vigasztalást szorongattatásában, nyugalmat a hábo-
rúságban , türelmet méltatlan rágalmak ütötte 
sebeiben, oltalmat az üldözők ellen, édességet kese-
rűségében, örömet szomorúságában s dicsőséget meg-
gyaláztatásában. „Az imádság, — mond sz. B e r n á t , 
— az eimét tisztítja, az indulatokat fékezi, lelkünket 
kormányozza, hibáinkat javítja, magaviseletünket 
intézi s az életet tisztességessé és jól rendezetté teszi."38) 
Meg kell azonban jól jegyezni, hogy a valódi áhíta-
tosság nem abban áll, miszerint csak a szivet felbuz-
dítsa^ az ajkakat mozgassa, a lelket sóhajtásokra 
fakaszsza, hanem, miként szalézi sz. F e r e n c z tanít, 
főleg abban, „hogy az akaratot Isten törvénye alá 
hajtsa és cselekedetekben, a ker. erkölcsök buzgó 
gyakorlásában, nyilatkozzék és a bű inek árnyéka 
se férjen hozzá." Enélkül hasonló az imádság ama 
fához, mely ugyan meg van rakva levelekkel, de 
virágot nem fakaszt, gyümölcsöt nem terem. 

Mit mondjunk a papnövendékeket annyira di-
szitő és ajánló alázatosság erényéről? Megfelel he-
lyettünk sz. Ágoston, ki minden erények közt először 
is, másodszor is s harmaszor is az alázatosságot tar-
totta legszükségesebb erénynek. Nélküle a tökéletes-
ség s erkölcs épületén hiába fáradozunk, mert az 
alázatosság alapja nélkül szűkölködve minden mun-
kánk hasztalan s legszebb tervünk dugába dűl. Hol 
ez hiányzik, ott az imádság is illatot hozó szellőhöz 
hasonlít, mely nyom nélkül enyészik el, míg ellenben 
mellette a dölyf- és kevélységnek, mint romboló fer-
getegnek siralmas, s hosszantartó nyomai maradnak. 

Pellcó Péter. 

Mit tanít a vatikáni zsinat a pápai tévinentcsségről. 
(Vége.) 

3. Hogy a tanitó hivatal tévmentessége független lehet 
a pápa erényes életétől, láthatni a sugallatból is, mely által 
Isten a kijelentést adta. — A szentírásból tudjuk, hogy 
Isten a bünösökhez is és néha ép akkor intézett sugallmat, 
midőn vétkeztek. Igy Bálaám akkor jövendölt, midőn Isten 
népét el akará átkozni és bűnre csábítani (Moz. IV. 23—4) ; 
Kaiphás a Jézus Krisztus ellen összehítt gyűlésben jöven-
dölt, mert szent János (11, 21) szavai szerint ezen évben 
főpap volt. — Igy történt ez a főpapokkal, kik különösen 
Jézus földön jár takor annyira erkölcstelenek voltak, hogy 

38) „De consideration,w lib. I. cap. 7. 
12 * 
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sokan tanaik igazságában is kételkedtek ; de Jézus világo-
san kijelenté: „A miket mondanak nektek, mind tartsátok 
meg és cselekedjétek; de az ő tetteik szerint ne cselekedje-
t e k , mert mondják és nem cselekszik." (Mt. 23, 3.) — A 
tévmentesség tehát nincs a szent élethez kötve, mert a hi-
vek javára adatott s mert ezeket Isten hitre kötelezi, hamis 
hitre pedig nem kötelezheti. 

4. Hazugság az, hogy a 257 pápa közt igen sok volt 
bünöséletü ; sőt inkább sok szent vértanú és hitvalló s 
átalán sokkal több szent életű van köztük, mint bármely más 
életpályán és csak igen kevés rosz ; az is távolról sem oly 
roszéletü, mint azt az egyház ellenei hazudják. De habár 
annyi, sőt tízszer annyi, lenne is a vétkes pápa : a tanitó 
hivatal az által mit sem szenvedne és a hivek Jézus előbbi 
szavait követnék. 

5. A vétkes vagy szent pápától kiadott hitvégzet egyen-
lőkép tiszteletre méltó ; mert a pápa csak hangcső (akár 
aranyból akár vasból, mindegy) melyen át a Szentlélek 
hozzánk szól, csak levélhordó, ki Isten levelét adja át ne-
künk. — Az egyház határozottan elveti Huss János azon 
eretnek tanát, hogy „halálos bűn állapotában senki világi 
vagy egyházi elöljáró nem lehet." Hova is vinné ezen tan 
az emberi társadalmat ? 

II. Ha „valamely a hitre vagy erkölcsre vonatkozó tant 
mint olyat meghatároz, melyet az egész egyháznak el kell 
fogadnia." Abban pedig, a mi nem vonatkozik a hitre és 
erkölcstanra, Krisztus Urunk nem Ígérte segélyét. — A 
pápa tehát tévmentes 1. a szentirás- es hagyományokban 
legalább fejletlenül foglalt hit- és erkölcstanokban ; 2. azok-
ban, melyek nincsenek ugyan kijelentve, de a kijelentéssel 
oly szoros kapcsolatban vannak, hogy ez néikülök nem 
biztosítható. 

3. A hitbeli tények megítélésében. Valamely a keresz-
tény hit- és erkölcsről irt könyv felöl két kérdés tehető fel : 
hitbeli, váljon e könyv magában foglalja-e ezen vagy azon 
hit- vagy erkölcsbeli tévelyt— és személyes szándékozott-e 
a szerző tévelyt tanítani ? Ezen második kérdésben nem tév-
mentes a pápa. — Világos pedig, hogy a tévmentesség hasz-
talan lenne, ha a pápa nem ítélhetné meg, foglal-e magában 
tévelyt e könyv, e tan, e mondat ? Hasonlag ahoz, a ki rak-
tárba vezetné az éhezőket, melyben az étkek egy része meg 
van mérgezve és csak azt tudná mondani : ne egyetek a 
mérgezettekből! — Ha a pápa nem birná megmondani, hogy 
a lelki étkek melyike mérges, melyike nem, akkor Krisztus 
Urunk roszul gondoskodott, volna rólunk. — 4. Egy részt 
az egyházi fegyelemben is, mely alatt azon szabályokat és 
rendeleteket ért jük, melyek a hivek életét, a szentségek 
kiszolgálását és felvételét, az isteni tiszteletet és mindazt 
illetik, a mit a kereszténynek az egyház szent czélja eléré-
sére tennie vagy kerülnie kell. Hogy ily rendelvények min-
den egyes emberre czélszerüek legyenek, abban a pápa 
nem tévmentes; de ezen lehet segítni a felmentés ál tal ; azért 
történnek felmentések a böjti parancstól, a házassági akadá-
lyoktól sat. — Ellenben a pápa tévmentességénél fogva nem 
hozhat oly törvényt, mely az egész egyházra ártalmas lenne, 
az isteni igazsággal és szentséggel ellenkeznék. — III . Ha 
pápa i tanszékről szól vagyis „midőn mint az összes keresz-
tények pásztora és tanítója lép fel és legfőbb apostoli tekin-

télyénél fogva valamely a hitre vagy erkölcsre vonatkozó 
tant mint olyat határoz meg, melyet az egész egyháznak el 
kell fogadnia." Tehát a pápa akkor szól tanszékén, midőn 
1. mint legfőbb tanitó 2. valamely hit- vagy erkölcstant 
(1. II) 3. nemcsak mond, hanem meghatároz, 4. azon vilá-
gos szándékkal, hogy az egész egyház köteles azt hinni és 
elfogadni. — Az első, hogy ne mint magán személy, hanem 
mint legfőbb pásztor és tanitó lépjen fel. — A nyilvános 
hivatalnok tekinthető mint magán személy is; a király p. 
mint családapa, mint földbirtokos. Ily minőségben kiadott 
rendeletei nem illetik az országot, nem is intézvék ahoz. 
A mit a biró mint magán személy rendel, mint szerző ír, 
nem kötelezi a népet vagy a feleket. — Ugy a pápa abban, 
a mit mint magán személy, mint ember, keresztény áldozár 
vagy nyilvános hivatalában is, mint római püspök, érsek, 
nyugati patriarcha, mond, ír vagy rendel, nem bir ja a tév-
mentességet. — A 2-ik kellékről II-ban volt szó. — H a r -
madik kellék a meghatározás, nem pedig bármily nyilvání-
tás. — Negyedik azon világosan kifejezett szándok, hogy 
ezen meghatározás az egész egyházat kötelezi. — Ezen ki-
fejezett szándék egyszersmind ismerve annak, hogy a pápa 
tanszékéről szólott, valamint más nyilvános hivataloknál 
is könnyen felismerhető a magán és a hivatalos iromány. 
Például szolgálhatnak a tudós X I V Benedek pápa müvei,*) 
„A szentszék diadala" XVI Gergelytől, melyeket senki sem 
tekint tévmentesekül. — Ezen kellékekből fejthetők meg 
az ellenvetések, melyek egy része abban áll, hogy több pápa 
nagy bűnöket követett el, másika pedig, hogy többen tévely-
be estek. — Az elsőről már szóltunk (1. I) — A nem koholt 
tévelyeket illetőleg a történelemből világosan látható, hogy 
a felsorolt kellékek hiányzottak. — A tévmentesség ellenei 
csaknem mind a XIV század után, ezekre nem ügyelve, a 
pápák magán irataiban előfordult esetleges nyilatkozatok-
ból mindent összeszedtek, mi a tévely szinét viselte, a nél-
kül azonban, hogy a tévmentesség kellékeit fel birták volna 
mutatni. Négy századon át lőn megvitatva a kérdés any-
nyira, hogy most már semmi uja t sem lehetett felhozni. — 
IV. A papa „a sz. Péterben neki megigért isteni segély foly-
tán" tévmentes. Tehát a legfőbb egyháztanitói hivatalra szük-
séges tévmentesség pem függ a pápa észtehetségétől, tanulmá-
nyaitól, szent életétől, valamint az áldozár is i-zektől függetle-
nül birja a hivek lelki javára nyert hatalmat a sz. misében 
és feloldozásban. — Es miben áll ez isteni segély? Valódi 
értelemben egyedül Isten csalatkozhatlan ;** ) különös 

*) Ki ezen megkülömböztetést maga is felemlíti,,De Svnodo Dioecesa-
na" müve előszavában és mint mondja „libenti animo subscribimus doctri-
nae Scriptoris egregii Melchioris Cani, qui de Libris ágens, qui a summis 
Pontifieibus conscripti publicantur, haec ait : Cum edunt libros de re 
qualibet Romani Pontifices, sententiam suam ut homines alii doeti ex-
primant, non tamquam Ecclesiae Judices de Fide pronuuciant. Magnus 
ille Praedecessor noster Innocentius IV. Commentaria sua in libros De-
cretalium scripsit, cum summum Pontificatum gereret. Neque profecto 
Innocentius hoc sibi unquam arrogavit, ut quidquid in eo Opere serip-
sisset, pro re definita haberetur , sed facile passus est opinionos suas, 
quas tamquam privatus Doctor proposuerat, ab aliis Doctoribus oppug-
nari." 

**) Ez áll a „csalatkozhatlanságról," mely a tévedés lehetőségét 
is tagadja. Ellenben tévmentes többé kevésbbé minden ember bizonyos 
természetes igazságokban, Apápai tévmentesség ettől csak abban ktilöm-
bözik, hogy 1. bizonyos feltétek alatt kiterjed minden hitbeli és erkölcsi 
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segélye által azonban az angyalt és az embert is biztosít-
hatja, a miben akar ja , tévedés ellen; söt ha angyalt vagy 
embert biz meg saját nevében valamit kihirdetni, tőlünk 
pedig feltétlen hitet követel, akkor Isten maga kötelezte 
önmagát segélynyújtásra. így történt néhány angyalai, a 
prófétákkal és az apostolokkal. — Mivel a kijelentés az apos-
tolokkal be lőn végezve, Isten most csak a kijelentés hü 
megőrzésére adja segélyét és kell is adnia az egyház fejé-
nek. — Mert a tévedő áldozárt a püspök, ezt a pápa javí t-
hatná, míg ellenben a legfőbb tanitóval, kit senki sem tanít-
hat, az egész egyház tévedne. — Ez isteni segély folytán 
a pápa, valamint a zsinat, az igazság kutatására alkalmas 
eszközt***) használ, azt jól felfogja és h ilyes alakban fejezi 
ki. — Ebből láthatni, mily módon gyakorolja a pápa tév-
mentes tanitói tisztét. T. i. az igazságokat nem sugallat által 
ismeri, hanem', mint eddig, „az idő és körülmények kívánal-
ma szerint, majd az összehítt egyetemes zsinatok, majd a 
földön szétszórt egyház kikért nézete, majd részletes zsi-
natok, majd más az isteni gondviselés nyújtotta segélyesz-
közök használata által." — V. És „azért a római pápának 
ilyen meghatározásai koránsem az egyház beleegyezése 
által, hanem önmaguknál fogva változhatlanok." — Tehát 
a szükséges kellékek mellett hozott pápai végzések 1. vál-
tozhatlanok ; ezeket sem a pápa, sem a zsinat, meg nem má-
síthatja, mivel annak tévm entes kimondásában a Szentlélek 
vezeté és segíté a pápát. — 2. És pedig önmaguk s nem az 
egyház beleegyezése által. Némelyek t. i. úgy vélekedtek, 
hogy a pápa hoz ugyan tévmentes végzéseket, ezek azon-
ban csak attól kezdve változhatlanok, midőn a püspökök 
meggyőződvén azok helyességéről, hallgatag vagy nyiltan 
beleegyeztek. — A zsinat erre nézve is minden kételyt el-
oszlatott ; a püspököknek nem szükséges a pápai végzések 
igazságát vizsgálni, mert ő ugyanazon tévmentességgel bir, 
melylyel az egyház is fel lön ruházva. Dr. K. 

A fin. herczegprimás nagyböjti pásztorlevele. 
„Tota vita christiana continua poenitentia esse debet." 

Hanc a Patribus Concilii Tridentini1) expressam veritatem 
S. Quadragesimae tempore imprimis inculcare filiis suis 
vult S. Mater Ecclesia Catholica ; novit enim nunquam de-
fuisse homines, quorum vita in mediis saeculi deliciis, corde 
nunquam ab iis avulso, agitur, qui cupiditatibus suis toti 
addicti, quidquid piacet, licitum etiam esse existimant, quo-
rum unus scopus, una cura, unum in mundo negotium est 
avaritiae, ambitioni, passionibus suis ac voluptatibus satis-
facere, qui saeculo et regulis ipsius pleni dum semper labo-
rant, semper tarnen otiantur, quia nunquam laborant Deo, 
nec quidquam agunt utile ad salutem, qui proinde homines 
mundi dicuntur, de quo ait Christus :2) „Si mundus vos odit, 
scitote, quia me priorem vobis odio habuit" et licet chris-

tárgyra, 2. hogy ezekben a tévmentességet nem természetes, hanem ter-
mészet feletti módon birja ; míg ellenben a mi tévmentességünk (p. 1-j-
1 = 2 ) az ész természetébenfekszik és sztíkköríi. K. 

***) Az eszköz alkalmas lehet természeténél fogva vagy csak 
esetleg. K. 

Sess. XIV. de extr. unct. 
2) Joan. 15, 18. 

tiano censeantur nomine, sunt tamen teste S. Paulo3) „ini-
mici crucis Christi," spatiosas mundi vias ambulantes, quae 
non ad salutem ducunt, sod in praecipitium conjiciunt. Sane 
Patres Concilii Tridentini praecitatis verbis nihil aliud ex-
presserunt, quam quod Christus Dominus verbo docuit et 
exemplo. Quis nescit prima divini Salvatoris verba conse-
crata fuisse poenitentiae ? „Exinde coepit praedicare et 
dicere : poenitentiam agite, appropinquavit enim regnum 
coelorutn ;"4) „nisi poenitentiam habueritis, omnes similiter 
peribitis."5) Quis porro ignorât nusquam in Evangelio suo 
praedicare nisi mortificationem et abnegationem, odium 
mundi et regularum ipsius ? In persecutionibus propter jus-
titiam tolerandis beatitatem constituit. Annunciat contemp-
tum et fugam voluptatum, ambitionis, verbo omnium, quae 
maxime cupiditati et homini carnali blandiuntur. Quodsi 
illorum usum non omnino prohibeat, modo intra terminos, 
a religione praestitutos, sistatur; vult tamen, ut cor illis 
affixum non sit. „Intrate, ait Filius Dei6) per angustam por-
tám, quia lata porta et spatiosa via est, quae ducit ad per-
ditionem et multi sunt, qui intrant per eam." „Quam an-
gusta porta," cum admiratione exclamat deinde „et arcta 
via est, quae ducit ad vitam et pauci sunt, qui inveniunt 
eam ;" additque prospiciens, quod exsurrecturi sint aliquando 
magistri prurientes auribus et a proposita per se veritate 
auditum avertentes, addit inquam : „Attendite a falsis pro-
phetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus 
autem sunt lupi rapaces." Ad quaestionem autem ad se di-
rectam, si pauci sunt, qui salvantur ? respondit: „Conten-
dite intrare per angustam portam, quia multi, dico vobis, 
quaerent intrare et non poterunt."7) Explicat autem clare, 
quae sit illa angusta porta et arcta via ad vitam ducens, 
dum docet „regnum Dai vim pati et violentos rapere illud."8) 
„Non venisse se pacem mittere sed gladium. Venisse se sepa-
rare hominem adversus patrem suum et fiüam adversus ma-
trem suam et nurum adversus socrum suam."9) „Et qui non 
accipit crucem suam et sequitur ipsum, non esse ipso dig-
num."10) „Si quis venit ad ipsum et non odit patrem suum 
et matrem et filios et fratres et sorores, adhuc autem et ani-
mam suam, non posse ipsius esse discipulum."11) Hoc est, 
juxta verissimam SS. Patrum explicationem, debere nos 
Deuni praeferre rebus omnibus et, si exigeret, paratos esse 
amore ipsius deserere. 

Oppido autem falleretur et erraret qui putaret régulas 
illas, cupiditatibus et voluptatibus tam ediametro oppositas, 
quae homini carnali et gratia Dai haud adjuto, tarn diffici-
ciles videntur, solis tantum Sacerdotibus, Monachis aut Ere-
micolÍ8 scriptas fuisse. Certum enim est iis teneri Christi-
anos omnes quoad dispositionem cordis ; quoad effectum vero 
non esse mera consilia, sed praecepta omnibus, qui Christiani 
non solo nomine, sed re etiam ipsa esse volunt. Christus 
enim, ut expresse observât S. Lucas,12) „dicebat ad omnes : 
si quis vult post me venire, abneget semetipsum et tollat 
crucem suam quotidie et sequatur me." Nec merum hie con-
silium exprimi, sed praeceptum, id, quod sequitur, clare 
ostendit et evincit manifestissime ratio, quam Filius Dei 

s) Philipp 3, 18. — 4) Matth. 4, 17. — 5 ) Lnc. 13 , 3. — «) Matth. 
7, 13. sq. - 0 Lue. 13, 23. sq. - 8) Matth. 11,12. — 9 ) Matth. 10, 34. 
sq. - i») ibid. v. 38. - ") Luc. 14, 26. - 12) 9, 23. 
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affért, dicens: „Qui enim voluerit animam suam salvam facere, 
perdet earn ; et qui perdiderit animam suam propter me, 
inveniet earn."13) De perditione ergo vei salute animae 
agitur, ac proinde indubie de praecepto. Quam necessario 
ista praecipiat, inde quoque patulum fit, quod eumdem ser-
monem sic continuet: „Quid enim profiéit homo, si lucretur 
universum mundum, se autem ipsum perdat et detrimentum 
sui faciat?"1 4) his autem, quae sequuntur, verbis concludat: 
„Nam qui me erubuerit et meos sermones, hunc Filius homi-
nis erubescet, cum venerit in majestate suae tPa t r i s et San-
ctorum Angelorum."I5) Quibus quidem verbis donunciat, 
quibus poenis subjiciendus sit, qui veritates illas spernit 
aut in injustitia detiuet, illas non sectando, nec, si pro mu-
nere debuisset, annunciando. 

(Vége. köv.) 

EGYHÁZI TÏÏDOSITASQK. 
PEST, január 25. M i n i s z t e r i e l ő t e r j e s z t é s 

a n é p i s k o l a i k ö z o k t a t á s á l l a p o t á r ó l 1870-ben. 
(Folyt.) Hogy pedig azt vélték észrevehetni, miszerint csak 
mesterkélten kevertetett a vallásos érdek az iskola kérdé-
sébe, azt tanúsítja, hogy, nem mondjuk ellenséges, hanem 
csak kevésbbé barátságos módon Ítéltetett meg eljárásunk. 
E kevéssé barátságos Ítéletnek tudjuk be azon vádat is, 
mintha mi a hazai polgárok között egyenetlenséget szítot 
tunk volna. Ha volt egyenetlenség, ha volt zavar, ezredéves 
hazaszeretetünkre hivatkozunk, mit kívülünk e hazában 
senki sem tehet, hogy ezt nem mi okoztuk, az üszköt nem 
mi dobtuk a háztetőre ; keresse a kormány és magas állása 
fog alkalmat nyújtani, hogy a bűnöst megtalálja ; de keresse 
őszintén, feleljen a bűnös a haza, a nemzet színe előtt bűné-
ért ; ha a minisztert felelősségre vonják csekélyebb tettért, 
méltó, hogy felelősségre vonják az oly bűnöst is, ki a haza 
polgárai között egyenetlenséget támasztott és az átalaku-
lásnál oly szükségelt belbékét koczkáztatta. Soha nagyobb 
satisfactióban nem részesülhetnénk, minf ha tiszta öntuda-
tunk mellett a kormány az egyenetlenség valódi okozóját 
feltalálná és a nemzet előtt felmutatná; mert meg vagyunk 
győződve, hogy felfedezése sokkal nagyobb súlylyal birna a 
nemzet itéletmérlegében, mint jelen bizonyítékot nélkülöző 
állítás. De ma ez sorsunk : vádoltatni, mert úgy kivánják, 
vádoltatni és a vád alól ismét, habár önkénytelenül is, fel-
mentetni ; korunknak nincs meggyőződése, nincs elve, él 
egyik napról a másikra, nincs életiránya, azért képviselői 
azt hiszik, hogy másnak sem lehet meggyőződése és csak 
ürügyet kere9 vagy a találtat felhasználja saját érdekeinek 
kizsákmányolására ; azt vélik, hogy már is izgat, lázít, egye-
netlenséget támaszt, ha mindent czéljaival összhangzónak 
nem talál. Ugyan mivé leszünk, ha a fensőbb, mert vallá-
sos, érdekek védelmében kifejtett buzgalmat soha meggyő-
ződésnek, hanem a haszonlesés forrását képező önző czélo-
kat hajhászó ürügynek tulajdonítjuk? biztosítva lesz-e 
akkor ama kettős érdek, melyről a miniszter elébb idé-
zett szavai szólanak ? Ha nem meggyőződésből védelmez-
tük a vallásosságot, hanem csak ürügyül használtuk fel, úgy 
ki nem látná át, mily kevéssé vagyunk hitelre méltók mind-

's) ibid. 24. - ") ibid. 25. - 15) ibid. 26. 

azokban, miket hirdetünk, mily megvetésre vagyunk ellen-
ben méltók ? Ezt akarná a kormány elérni ? Hacsak ürügy-
ből tettük a mit tettünk : úgy ki nem látná át, mily gyenge 
lábon áll a vallásosság, mert védői őt azonnal elhagyják, 
mihelyt az ürügy megszűnik és hiszi-e akkor a kormány, 
hogy maga a „nevelés," mihelyt nem lesz többé ürügy a 
vallásos érdeket mesterkélten belekeverni, az államnak hű 
polgárokat fog biztosítani ? Mit mondana a kormány, ha 
mi a tételt megfordítva állítanók fel és azt mondanók, 
hogy a kormány nem meggyőződésből pártolja a közös 
iskolát, hanem csak ürügyül használja, hogy iskoláinkat 
elnyomhassa ? Ezt nem vádképen, hanem csak mint példát 
hozzuk fel, hogy elképzelhesse magának, mit gondolunk, 
mit érazünk mi, midőn bennünket a nemzet képviselői előtt 
minden meggyőződés nélküli, hogy ne mondjuk jellemtelen, 
embereknek mutat be. Súlyos vád, éles Ítélet, ez ellenünk, 
melyet szó nélkül nem hagyhattunk és ellene meggyőződé-
sünk teljes erejével nem tiltakozni meg nem állhatjuk. 

(Folyt, köv.) Vigilius. 

PEST, február 14. É s z r e v é t e l e k a z a u t o n o -
m i á h o z. Szerkesztő úr ! Helyet kérek becses lapjában jelen 
levelem számára, noha félek, hogy nem fogja egészen szer-
kesztő úr tetszését magnyerni. Becses lapjában oly ritkán 
olvasok valamit a Pesten ülésező kath. autonomiai értekez-
letről é3 átalában az autonómiáról, hogy szinte hinni kez-
dem, miszerint szerkesztő úr e tárgyról nem szivesen szól 
vagy legalább ellene szólni nem akar. Ennek tulajdonítom 
azt is, hogy a múltkor ugyané tárgyról, igaz hogy kissé 
borsosán, irt levelemet a papirkosárba tette. Mindennok da-
czára mégis megírtam e levelemet is és ezt szerkesztői ke-
gyoibe ajánlom. 

Részemről nagyra becsülöm a kath. lapok azon mér-
sékletét, melyet az autonomiai ügy iránt tanúsítottak ; de 
e mérséklet, úgy hiszem, nem zárja ki a felmerülő nehéz-
ségeknek is megemlítését, kivált ha ez az egyházi béko ér-
dekében jó akarattal történik. 

Az én czélom sem izgatás, hanem inkább engesztelés, 
mint mindjárt előadom. 

Az alsó papságban, melynek legcsekélyebb tagja lenn-
szerencsés vagyok, átalában eddig azon hiedelem uralkodott, 
hogy sorsunkon az autonomia lényegesen könnyitend és 
hogy az aut. értekezlet tagjai nem ismernek sürgetősb kér-
dést, mint azt, hogy miképen javítsák meg a szegény plé-
bánosok, káplányok stb. sorsát? és hogy, tekintve a kérdés 
sürgetős voltát, minden egyéb kérdést mellőzendnek addig, 
míg azt meg nem oldották. Csalatkoznak t. paptársaim ! 
Az autón, értekezlet nagyérdemű tagjai között találkoznak 
ugyan, kik e kérdést valóban szivükön hordják és irántunk' 
jóakaratuknak nem egyszer kifejezést is adtak, de ezek 
száma csekély. Az igazság az, hogy az aut. értekezlet nem 
egyházi tagjainak legnagyobb részénél e kérdésről most 
szó sincs, sőt annak irántunki hangulata sem mondható 
épen kedvezőnek. A főkérdés, mely őket foglalkodtatja, nem 
az, hogy mennyit adjanak, t. i. a szegényebb alpapságnak, 
hanem mennyit vegyenek el ? már t. i. püspökök- és egyéb 
egyházi testületektől k e z e l é s r e . Tény az, hogy az érte-
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kezlet tagjainak nagyobb része nem is gondol reánk, hanem 
egészen más gondjai vannak. 

Talán kegyetlenség részemről, hogy közlésemmel re-
ményeket hiúsítok meg ? Sőt jótéteménynek hiszem, ha 
csalódástól mentek maradunk vagy abból mielőbb kiáb-
rándulunk. 

E csalódásból felébredni talán azért is jó, mert tagad-
hatatlan, miszerint némelyek ezen megszületendő autonomiai 
testület atyai gondoskodásában immár többet biztak, mint 
saját püspökjükben és az abban helyezett remény többek 
szivét főpásztoraiktól legalább elvoná, ha nem is idegenité 
el épenséggel, mit mindenesetre, az egyház hierarchiai szer-
vezetét tekintve, anomaliának kell noveznünk. 

Hogy az alpapság szivét ezen uj intézménynek meg-
nyerjék, tetszett kéz alatt és lapokban az igazság rovására 
püspökeinket vádolni, mintha az alpapság mostoha sorsa 
iránt érzéketlenek volnának. Mellőzve mindent, mik egyes fo-
pásztorok által ez ügyben már eddig is történtek, biztos 
tudomásom van arról, miszerint a ft. esztergomi káptalan 
tetemes összegat ajánlott fel évenkint esztergommegyei ezé-
lókra fordítandót,de oly feltétellel, hogy ő ura maradván java-
dalmainak, szabadon fordíthassa a felajánlott összeget oda, 
hol a szükséget legégetőbbnek látja. (Ha ez összeg az auto-
nomiai pénztárba vándorolna, könnyen megeshetnék, hogy 
épen más egyházmegyék szükségeinek fedezésére fordít-
tatnék, noha a mi szükségeink is eléggé kiáltók.) Hasonló 
feltételhez kötötte, mint halljuk, egy szomszéd megyének 
püspöke is ajánlatát, melyet megyéje javára tett. — Igen 
uraim! egyháznagyjaink részint már tettek, részint nagy 
mérvben tenni készülnek, hogy az alpapság, tanitók, isko-
lák sat. szükségeit födözzék. És azért jobb, ha püspökeink-
től várunk segélyt, hol ezt mindenesetre könnyebben fogjuk 
nyerni, mint másutt. „Nam et si decern millia paedagogo-
rum habueritis, sed non multos patres." 

Azután, mennyibe kerülne az autonomiai „ k e z e i é s," 
kiki elgondolhatja; míg ha maguk az egyházjavadalmárok 
közvetlenül adakoznak a megyei szükségekre, a kezelési 
költségek egészen elmaradnak és ezek is a megye javára 
fordíttatnak. 

Végre, nem tetszik az nekem, hogy a pesti kath. auto-
nomiai értekezleteken eddig oly kevés szó volt a római 
pápáról. Még csak egy árva részvétnyilatkozatot sem tu-
dott létrehozni, melye* a megrabolt szentatyához intézett 
volna. Az egész autonomiai értekezlet úgy tűnik fel előttem, 
mintha csak az országgyűlésnek egyik osztálya volna, — 
körülbelül vallásügyi osztálya. Szerkesztő úr megbocsásson, 
hogy e dologban feketén látok, de — audiatur et altera pars. 

— r. 
ALSÓSZÖLNÖK, február eleje. B e u s t g r ó f f e l -

h í v á s a a m a g y a r k a t h o l i k u s o k h o z ; p ü s p ö k i 
k ö r l e v é l . A poseni érseknek Versaillesba a szentatya 
ügyében tett utazása, a porosz pöspöki kar együttes fellé-
pése s a porosz katholikusok mozgalmai, legalább annyit 
eredményeztek, hogy a porosz római követ rokonszenvet és 
részvétindulatot mutat a szentatya iránt, miért is Arnim 
gróf gyakran látható a Vatikánban. Eme körülmény Trautt-
mannsdorif grófban féltékenységet ébresztett. Ez utóbbi 
már most, hogy amattól tisztségében meg ne előztessék, állí-

tólag ugy nyilatkozott volna, hogy Beust gróf is katholikus 
politikát űzne Rómában, ha a birodalomban több ka th . 
nyilatkozvány tűnnék fel. Midőn azután Trauttmannsdoríf 
figyelme a kath. mozgalomra, mely otthon leginkább szep-
tember 20. óta megindult vala, lett irányozva, azt feleié, 
hogy ez C3ak Cisleithaniában tönténik, Magyarország padig 
ha nem ellenséges, de teljesen közömbös állást foglal Róma 
irányában és ez bénítaná birodalmi kanczellárunk jó akaratát . 

Beust gróf ezzel még több kath. nyilatkozványt óhajt 
arra, hogy Rómában kath. módon eljárhasson, mintamennyi 
eleddig feltűnt ; ezt bizonyára nem kell (kellene) kétszer 
mondani a katholikusoknak és a legközelebb jövő meg 
fogja mutatni, váljon komolyan veszi-e a dolgot vagy az 
annyiszor kürtölt állítás, miszerint Ausztriában nem létezik 
kath. meggyőződés, ujolag ürügy gyanánt szolgál-e egyház-
ellenes politika folytatására ? így a bécsi „Vaterland" 1-ső 
száma 1871. 

Rázzuk le a liberalismus vésztoljos uralmát, hogy azon 
Magyarországban, mely a hálaérzet ezerféle szálainál és az 
önfentartás leghatalmasb ösztönénél fogva (csak az észoko-
kat említem) első sorban volna köteles a szentszéken elkö-
vetett rablás ellen felszólalni, necsak egy két elszigetelt fel-
jajduló hang legyon hallható, hanem minél több pásztor nyá-
jastul tiltakozzék a jogtiprás ellen. Bizony, Cisleithaniában 
a katholikusok túltesznek raj tunk az igazság és szentatya 
iránti szeretetben. 

Szeretett főpásztorunk ö méltósága a szokásos böjti 
felmentvény megadásakor másodszor rendel imákat a szo-
rongatott szentatyáért. Böjti körlevele így végződik : „Ezen 
felmentvényt megyém papjaira is átalánosan kiterjesztem 
oly formán, hogy kinek kinek saját lelkiismeretére bizom 
annak megbirálását, ezzel mikor és mennyire éljen és kikö-
töm, hogy akik ezen felmentvénynyol élni fognak, minden 
botrány vagy gyanúsítgatás eltávolítása végett híveikkel 
ebbeli engedélyemet, valamint az avval való élés okát is, 
tudassák. E felmentvényt mégis azon reményben adom, 
hogy megyém papjai azzal szükségen kivül élni és a böjt 
fegyelmén csorbát ejteni nem fognak, de e kedvezményt is 
lelkipásztori s papi teendőiknek annál pontosabb teljesítésével 
és más jó cselekedetekkel pótolni igyekvendnek." — Forró 
köszönet lelkiismeretünk megnyugtatására szolgáló ezen 
kegyes intézkedésért. Zsemlics 1. 

plébános. 

RÓMA. A p á p á n a k a d a n d ó „ g a r a n t í á k " a 
f l ó r e n c z i k é p v i s e l ő t e s t ü l e t b e n hosszú vitára 
adtak alkalmat, melyek közt legújabban Toscanelli képvi-
selőnek beszéde méltó figyelmet gerjesztett. Tosconelli há-
rom óra hosszáig le tudta kötni az egyébkor nem igen 
türelmes flórenczi kamrának figyelmét, ámbár vagy tán épen 
mivel beszéde oly ügynek védelmére mondatott, melyet 
most divat mindenütt megtámadni, értjük a pápa ügyét. 

Éles szavakkal ostorozta azon hazugságot s tettetést, 
melylyel a kormányférfiak a pápa függetlenségének garan-
tiáiról mernek beszélni akkor, midőn épen e függetlenséget 
minden rendelkezésükre álló eszközökkel elnyomni ipar-
kodnak. Legsúlyosabban üté Minghettit, kit a római rabló 
expeditio főszerzőjének nevezett. Visconti-Venosta szerinta 
soha sem merte volna az illető parancsot kiadni, ha Ming-
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hetti folyton nein unszolja mindaddig, míg a külügyér enge-
dett . A jobboldalnak hangos tetszésnyilvánítása mellettMing-
hettit jellemtelenségről s árulásról vádolta azért, mivel ö, ki 
ha jdan ta I X Piusnak minisztere volt, nem szégyenelte ma-
gára ily aljas szerepet vállalni. Minghettinek válasza igen 
gyenge volt s az árulási vádat még megerősíteni látszott, 
amennyiben azon tiszteletről hebegett valamit, melyet I X 
Pius iránt még most is érez ; míg a r ra , hogy a római expe-
dit iónak ő lett volna főinditványozója, sem ő, sem Visconti 
egy szót sem tud tak felelni. 

A tény tehát az, hogy Minghetti unszolta Viscontit. 
Minghetti pedig Bécsből tette unszolásait, hol mint Olasz-
országnak követe működött s nem tehette volna, ha bizo-
nyosan nem tudja , hogy Beusttől nincs mit félnie. A gróf-
nak ebbeli érdemeit ezért el is ismerik egész Olaszország-
ban olyannyira, hogy egy katholikus lap azt indí tványozta , 
miszerint a segítségével „felszabadított haza" emlékszobrot 
tétessen neki Campanna mellé ; — Campanna pedig azon 
lakatos, ki a Quirinal a j ta i t álkulcsokkal felnyitotta. 

YE&YESEK. 
— Beküldetet t : Svajczban és Bajorországban szerzett 

tanügyi tanulmányok. A vallási és közoktatásügy, m. k. 
miniszter megbízásából előterjeszti Molnár Aladár osztály-
tanácsos, akad . tag. — Az egész munka nagyszerűen van 
összeállítva statistikai adatokból. 

— Beküldetett : Kimuta tás a győri Szent-Erzsébet-
egylet bevételeiről és kiadásairól 1870-ben. Az összes bevétel 
1294 ft, a kiadás pedig 1062 ft, marad 232 f t . Élelmi és más 
szerekben is sokat kapott e jele3 egylet. A jó Isten adja reá 
áldását. 

— J e 1 e n t é s. Alulirot tak t iszteletteljelentik, hogy 
B e n c z e István püspök-szentlászlói lelkész és T ó t h 
József kalocsai tanitóképezdei tanár közreműködésével a 
következő tar talmú szakkönyvecskéket szerkesztették, me-
lyek P o l g á r József kiadónál (Pécsett Iskola utcza 1. sz.) 
azonnal megrendelhetők : 

1. „Első Hármas T a n k ö n y kath. néptanodák számára" 
1. Történet tani tá rgyak. 1. Földrajz . 2. Történelem. 3. Pol-
gári jogok és kötelességek ismertetése. Kötve P o l g á r ki-
adónál 60 kr . Bolti ára 65 kr . 

2. „Második Hármas Tankönyv kath . néptanodák 
számára ." Természettudományi tá rgyak. 1. Terményra jz . 
2. Természettan. 3. Mezei gazdaságtan és kertészeti gya-
kor la tok. Kötve P o l g á r kiadónál 60 k r . Bolti ára 70 k r . 

3. ,Die Realien in der kath . Volksschule. ' ,Erstes Hand-
buch f ü r Schüler. ' I . Geschichtslehrlicho Gregenätände.l. Geo-
grafie. 2. Geschichte. 3, Kenntnis der bürgerlichen Rechte u. 
Pflichten. Kötve P o l g á r kiadónál 60 kr.Bolti ára 70 kr. 

4. „Die Realien in der kath. Volksschule." „Zweites 
Handbuch" für Schüler. II . Naturwissenschaftliche Gegen-
stände. 1. Naturgeschichte. 2. Naturiehre. 3. Landwirtschaft-
lehre und Gar tenbau-Kunde . Kötve P o l g á r kiadónál 60 
k r . Bolti ára 70 k r . 

E szakkönyvecskék u t á n v é t m e l l e t avagy ha t -
heti hitelre is a megrendelés megérkezteután pósta fordultával 
azonnal megküidetnek a vevőknek vagy bizományosoknak. 

Megrendelőknek 10 könyv után egy, 25 után három, 
50 után hét és 100 után tizenöt tiszteletpéldány adat ik . — 
Könyvkereskedők pedig, a bolti áron megrendelve a köny-
vecskéket, 25%-li t nyernek. 

Legyen szabad itt e helyen a fentebbi jelentéshez még 
a következőket csatolnunk. — Szakkönyvecskéinknek 
50,000 példányban való nyomatása, kiállitása, annyira igény-
be vette f á r adságunka t , időnket és saj tónkat , hogy az 
ál talunk kiadandó „ A l b u m " ezáltal mindeddig nem jelen-
hetett meg. Azonban biztosít juk annak megrendelőit, hogy 
sajtó alatt levő „Album"-unk tar talma, kiállítása s a már 
elkészült szép képek teljesen ki fogják elégíteni várakozá-
sukat . 

Ugyanezen alkalommal tudomásul hozzuk azon hirt, 
hogy az általunk szerkesztett „Kalauz" czimű szakközlöny 
e jelen évben negyedévi füzetekben fog megjelenni, melyet 
a pécsegyházmegyei segédlelkész, néptanító urak, s egyéb 
kevésszámú tavalyi előfizetőink az egész 1871-ik évben in-
gyen fognak kapni. Hogy pedig mások is megszerezhessék 
e szakközlönyt, erre nézve az előfizetési felhívás e napokban 
fog szétküldetni. 

Vállalataik pártolásáért alul irot tak tisztelettel ese-
deznek. 

Pécsett 1871. évi j anuár hó 21-én. 
Szauter Antal és Bokor Ferencz 

szerkesztők. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 1329 fr t . 43 kr., 420 f rank , 
17 cs. k . arany, 3 % dollár aranyb., 2 db kétfrtos, 3 osztrák, 
3 porosz, 2 szász, 8 régi tallér, 23 db egyfrtos, 2 db régi egy-
ftos, 2 db félfrtos, 102 db régi húszas, 8 db régi tízes, 1 db 
ezüstpénz. 

„Cum Ipso sum in tribulatione : eripiam Eum et 
glorificabo Eum." Ps. 90. . . . 60 forint. 

Rozsnyóról Gromer Elek olv. kanonok s káptalani 
helynök 

N. N. 
N. N 
Szekeres János apát s őrkanonok . 
Lokczan Pál if j . mesterkanonok 
A premontreiek rozsnyói háza 
Román János főgymnásiumi igazgató 
Fedák Tódor főgymnásiumi tanár . 
Markovics Márton „ „ . . 
Tergalecz Lipót „ „ 
Marsó Géza „ „ 
Benyo József „ „ 
Komor J . Elek „ „ 
Stefanik János theologiai tanár 
Jeszenák La jos » » • 
Verbjár Pá l ' „ „ 2 db 
Derbész József rozsnyói segédlelkész 
Verb já r Péter „ „ . . 
Fábián Ferencz „ „ 
N. N 1 db í 

N 1 db í N. 
N. N. 
N. N. 
N. 
N. 

N. 
N. 

szom huttai plébános Leszniczky Mihály 
N. N. . 
Kovács Ágnes 
Egy szegény asszony 

Kegyes adakozás. 
Befaek Lajos Győrből a szent gyermekség társulatának 1 forint. 

100 forint. 
2 db arany. 
1 db arany. 
2 db arany. 

10 forint. 
5 » 
2 » 
1 » 
3 „ 
1 » 
1 » 
1 » 
1 « 
2 „ 
2 „ 

1 ftos tallér. 
1 forint. 
1 « 
1 » 

! frtos tallér. 
! frtos tallér. 

2 forint. 
2 Ti 
1 » 
1 » 
3 „ 
3 v 

1 egyforintos. 
. 20 k ra jczár . 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten, 1871. K o e s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM. Exegetikai tanulmány Márk XIV. 51 — 
52 felett. — A fm. herczegprimás nagyböjti pásztorlevele. 
— Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

E x e g e t i k a i t a n u l m á n y 
Márk XIY. 51-52. felett. 

Az evangélisták mindegyikének műve megírása 
közben bizonyos czél lebegvén szemei előtt, az egyes 
evangéliumok legkisebb részei is úgy alkalmazvák, 
hogy egy fenséges képet alkossanak, mely míg 
egészben véve nagyszerűsége által lelkünket megra-
gadja, az egyes részek bámulandó ősszhangzata által 
vizsgáló elménket csudálattal tölti meg. Hasonlóak 
e tekintetben a mozaikhoz, melyben a legparányibb 
részecskének is meg van a maga helye s a kép össz-
hangzatálioz, az egésznek tökélyéhez a legkisebb 
darabka is egyiránt szükséges. — Nincs itt semmi 
fölösleges, semmi jelentéktelen. Ha első tekintetre 
valamely rész ilyenül tűnnék is fel, a behatóbb vizs-
gálat kezünkbe adja azon kulcsot, melynek segélyé-
vel az egésznek fenséges keretébe beilleszthetjük. 

Annál inkább felkelti figyelmünket Márk evan-
géliumának egy helye, a XIV. 51 — 52, mely egye-
dül ezen evangélistánál fordulván elő, látszólag az 
egészszel semmi összefüggésben sem áll s mintegy 
minden jelentőség nélkül van oda vetve. 

Kai elç Tig vsavlaxoç avvijxoXovd'si, avvot JtSQißsßbjuevog 
oivöóva èni yvfivov. Kai xqutovcsiv avrov. 01 veavíöxoi. o Sè 
xaTa'AtTtojv ti)v aivSóva, yvfivos Vcpvytv anavrwv. 

„Egy bizonyos ifjú meztelen testét gyolcs lepelbe 
tekervén követé őt ; és megfogják őt. O pedig elvet-
vén a gyolcsot meztelenül futott el tőlük." 

Oly csekély körülmény, minő egy ismeretlen 
ifjú futása, miért említtetik csupán Márk által, míg 
a többi evangelista ez eseményről mélyen hallgat és 
ki lehetett ezen ifjú, —valóban oly kérdések, melyek 
egyrészt az evangelium benső összefüggése, másrészt 
pedig azon körülménynél fogva, hogy ez esemény 

épen az annyira szófukar Márknál található, az exe-
getákat méltán foglalkodtatá. 

A sz. atyák közül Jeromos (Breviárium in Psalm 
37.), Epiphanius (Haer. 79.) az ifjúban az ifjabb Ja-
kab apostolt vélik felismerhetni; Chrysostom (Comm. 
in Ps. 13.), Ambrus (Expos, in Ps. 36.) nagy sz. Ger-
gely (Expos, in I. Reg. VI. c. 2. n. 30) pedig sz. Já-
nos apostolnak hiszik. Hogy azonban a sz. atyák 
ezen véleményei tévedésen alapulnak, világosan ki-
tűnik a szöveg szavaiból. Mert ezen ifjú nemcsak 
hogy oly névvel említtetik, mely egyenesen azt 
mutatja, hogy koránál fogva sem tartozhatott az 
Ur tanítványai közé,1) hanem azonfelül nyiltan meg 
is van külömböztetve az apostoloktól, kik az 50-ik 
vers szerint már előbb elfutottak. 

Belátták ezt már a tizenkettedik század nagy 
exegetái Teophylaktus és Euthymius Zigabenus is, 
kik Kommentárjukban már azt vitatják, hogy ezen 
ifjú azon családhoz tartozott, melynek házában Urunk 
az utolsó vacsorát ünnepié. S míg ezen véleményt 
Maldonatus legvalószínűbbnek találja, addig Corne-
lius a Lap. Calmet és Card. Cajetanus azt hiszik, 
hogy ezen ifjú a gethsemani kertben lakók vagy a 
kertész családjának volt tagja. 

Az ujabb exegeták e szerint szintén két táborra 
oszlanak. Olshausen (Bibi. Comm. 3. Aufl. Königsb. 
1837.), Reischl (h. Sehr. d. N. T. Regensb. 1866. 
208. 1.), Grimm (Einh. d. vier Ev. Rpgensb. 1868. 
513 és 584 1.) Kloster mann (Markusev. Gött. 1867. 
281 s k. 1.) Theophylaktus véleményéhez csatlatkoz-
nak s miután a hagyomány szerint2) az utolsó va-

') A kicsinyítő veavloxoç szó, mint a héber nâar ifjon-
ezot (Adolescentulus) jelent, ki a gyermekkort már megha-
ladta ugyan, de még nem számíttatik a férfiak közé. Már 
pedig az apostolok mind elérték a férfikort. Hasonló értelem-
ben használják e szavakat a klassikusok is ; pl. Plato, Rep. 
I I I . èv re itaioi xai i>eavioxoig '/.ai èv dvÖoáai. 

2) Communis traditio est, hanc domum fuisse Joannis, 
qui cognominatus est Marcus, fuitque socius Paul i et Barna-
bae in praedicatione evangelii : ita scribunt Alexander Mo-
nachus, qui laudationem D. Barnabae litteris commendavit 
t >m. 3. Surii, quem sequuntur Jansenius, Cornelius etc. Io. 

16 
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csora Márk anyjának házában végeztetett, ezen ifjú-
ban magát, Márkot ismerik f< 1. Ezek ellenében Bleek 
(Synopt. Erklär, der drei ersten Ev. Leipz. 1862.11. 
436), Langen (DieletztenLebenst. Jesu. Freib. 1866. 
225. 1.) az ifjat a kerti házhoz tartozónak, Schegg 
pedig (Evang. nach Markus. München 1870. II. 155.) 
valamely a kertben éjjelező szolgának vélik. 

Schegg érvei azonban nem bizonyítják, hogy 
ezen ifjú csakugyan rabszolga, munkás és ó'r volt 
Grethsemani olajfaligetében, ki inge fölé, melyben 
dolgozott, pusztán egy darab gyapjúszövetet öltött, 
mely ágyul és a hideg ellen óvszerül szolgált s kit 
a katonák zaja éjjeli nyugalmából felvert. (L. i. h.) 
Igaz ugyan, hogy a szegényebb emberek és szobák 
keleten még most is napközben csupán csak csípői-
ket övezik körül egy darab szövettel,3) de nem csu-
pán ezek. Mert habár utóbb az alsóruhával a test 
felső része is befedetett (kethonet=/mJi>), mindazon-
által régibb alakja is használatban volt még a nem 
szolgáknál is, miután a felső öltöny ezen ruhadarab 
felett viseltetett.4) Ily ruhadarabbal övezett ifjú tehát 
ép úgy lehetett szolga, mint bárki más, a ki éjjeli fek-
helyét hagyá el. 

Egyébiránt a gyolcslepel, melybe azonfölül 
burkolódzva volt, legjobban mutatja, hogy nem 
szolga volt. A aivShjv ugyanis egy darab gyolcs, mely 
részint a holtak beburkolására (Mat. 27, 59. Luk. 
23, 53. Márk 15, 46 ), részint pedig főleg a jobb 
móduaknál éjjeli takaróul használtatott.5) Es Schegg 
azon véleménye, hogy a oivSùv köpenyt jelent, ezen 
szónak a héber sâdinnal való azonosításából eredhe-
tett, mely szó egyébiránt a zsidóban is hihetőleg 
nem köpenyt, hanem inkább finom alsó ruhát jelent.6) 

do Sylveira, idézve Grimm, Einh. 514 1. — E hagyományt 
megerődíti azon körülmény is, hogy Márk anyjának háza 
mindjárt az első keresztények gyülhelye s hihetőleg Péter 
apostol tartózkodási holye volt (Ap. csel. 12, 24.) s hogy e 
ház egyike lett az első hét templomnak. V. ö. Sjhegg Ge-
dankbuch einer Pilgerreise. I, 278 1. 

') Az araboknál ihhrârn, a szentírásban hihetőleg cha-
gorah. Y. ö. Jahn bibi. Archäologie. Wien 1796. I. Th. 
I l , 72. 

4) Jahn I, 2. p. 80. 92. 
5) V. ö. Rosenmüller Scholia ad h. 1. Herodot II, 95. 
6) V. ö. Gesen. Handwört. e szónál Lightfoot Horae 

talmud in Marc. 14, 51. a héber sadint és görög givSojv-t 
a '.onositja s alatta köpenyt ért. Összevetvén azonban Birák 
14, 12. 13. col. 19. Péld. 31, 24. Isai. 3, 23. a sadin alatt 
inkább finom alsóruhát kell értenünk, a hogyan ezt valóban 
a legtöbb tudós is érti. Egyébiránt, hogy a mi helyünkön 
még ily alsóruhát sem, mint ezt Maidon ad h. 1. és Meyer, 
Krit , exeg. Comm. ü. d. N. T. vélik, hanem pusztán egy 

Az említett ifjú tehát éjjeli fekhelyét elhagyván, alsó 
ruhája fölé takaró takaróját ölté fel, hogy magát az 
éjjeli hideg ellen megvédelmezze. 

Langen (i. h. 224 1.) annak bebizonyítására, 
hogy az említett ifjú a kertben levő házhoz tartozott, 
a yvuvóg t hangsúlyozza, mintha a gyolcsleplen kívül 
semmi egyébbel nem lett volna teste befödve, mi csak 
ugy képzelhető, ha az ifjú fekhelye valahol közelben 
volt. Eltekintve attól, hogy a zsidók alsó öltönyüket 
bizonyára éjjel is testükön viselték, a szentírás szám-
talan helye bizonyítja, hogy a „mezrelen" szó alatt 
koránsem kell tökéletes meztelenséget érteni, mert a O 3 
csupán az ihhrâmmal körülövezettek szintúgy mez-
teleneknek mondatnak. (V. ö. I. Sám. 19, 24. Jób. 
24, 7. 10, Mich. 1, 8. Ján. 21, 3.) Azonfelül épen 
nem látom be, mi lehetetlenség van abban, hogy egy 
ifjú az utolsó vacsora helyiségéből éjjeli takarójába 
burkolódzva követé az Ura t? vagy miért kellene 
Scheggel e ruhát olyannak nevezni, melyet csak egy 
eszelősnél lehetne kimenteni ? Ha a aivSúmiként 
ezt Schegg véli, csakugyan köpeny volt, a vele be-
burkolt ifjú egy csöppet sem lehetett eszelősebb, 
mint azon szolga, ki ugyancsak Schegg szerint az 
ihhrâin felett pusztán köpenyt viselt. Ha pedig a 
oipSióv csupán esik takaróul használt gyolcsot jelent, 
miért ne követhette volna az utolsó vacsora házából 
egy ifjú abba takaródzva a Mester és tanítványainak 
kivonuló csapatát? Nem volt-e természetes hogy egy 
Jeruzsálemben lakó ifjú, ki előtt a farizeusok és a 
synedrium szándéka Jézust illetőleg nem lehetett 
titok, midőn őt tanitványaival együtt távozni hallá, 
kíváncsiságtól űzetve éjjeli fekhelyéről felemelked-
vén, siettében csak takaróját kapta magára, hogy 
megtudja, mik fognak a Mesterrel történni? Nem is 
a katonák zaja verte fel őt éjjeli nyugalmából, mint 
ezt Bleek, Langen és Schegg vélik, hanem a Krisz-
tus és tanítványai sorsa iránt való részvét nem hagyja 
őt nyugodni, ez készteti, hogy velük együtt kimen-
jen Grethsemaniba.7) Krisztust követé az ifjú, — 
(avviy/.olovd-sL avrci~) nem pedig a katonákat s az iránta 
való részvétet annyira kitünteté, hogy a katonák öt 
is követői egyikének hitték. 

darab gyolcsot vagy gyapjúszövetet kell értenünk, kitűnik 
onnan, hogy nem igen futhatott volna el az ifjú e szövet 
hátrahagyásával, ha az a testre felöltött ruhadarab lett vol-
na. Külömben a héber és gSrög kifejezés azonossága is több 
mint kétes. 

7) ^uvay.olovfréo) — másokkal együtt kisérak valakit. 
L. Aristoph. Piut. 43. Thuc. 6, 41. A. Pritzscha Ev. Marci. 
Lips. 1830. ad h. 1. simul eum sequebatur quod fore idem est 
simul cum eo ibat. 
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Az utolsó vacsora helyiségéből követé tehát 
ezen ifjú az Üdvözitöt s ha ez a hagyomány szerint 
Márk anyjának háza volt, mi természetesebb, mint 
hogy ezen iíjú maga Márk evangelista volt? 

Az elbeszélés, a leirás élénksége, a jelen idő 
(xQctTovaiv) használata, az egész esemény mintegy 
szemlélhetővé tétele azon benyomást gyakorolja ránk, 
melyet csak akkor szoktunk észlelni, ha szemtanútól 
eredő elbeszélés fekszik előttüuk. De ha e körül-
ményre nem is fektetünk valami nagy súlyt, lélek-
tani okok is arra kényszerítenek, hogy ezen esemény 
ismeretének forrásául Márk saját tapasztalatát te-
kintsük. A hagyományból tudjuk, hogy Márk az 
evangeliumi történetet Péter elbeszélései nyomán 
jegyezte fel. De hihető-e, hogy ezen ismeretlen ifjú-
val történt esetet is Pétertől hallotta volna? A fáklyás 
és fegyveres tömeg közeledtével az ap ostolok figyelme 
bizonyára csak Mesterükre lehetett irányozva; kit 
ekként fenyegetve láttak, nem pedig egy ismeretlen 
ifjúra, ki a katonákkal együtt érkezett A Péter által 
megkisérlett ellenállásra következett zavar pillana-
tában pedig az apostolok saját menekülésükre gon-
doltak s lélektanilag csaknem megfoghatlan lenne, 
ha ezen átalános zavar és menekülés közepett egy 
iíju futása el nem ktrülte volna figyelmüket. 

(Vége köv.) 

A fin. herczegprimás nagyböjti pásztorlevcle. 
(Vége.) 

Apostoli easdcm nobis ubique regulás tradiderunt ; 
docuerunt illas in suis epistolis, vita sua illas consummave-
runt et consecraverunt. „Nemo coronabitur, inquit S. Pau-
lus1) nisi qui legitime cartaverit." „Castigo corpus rneum, 
scribit ad Corinthios2) et in servitutem redigo ; ne forte cum 
aliis praedicavero, ipse reprobus efficiar." „Obsecro vos, ait 
fidelibus3) per misericordiam Dei, ut exhibeatis corpora 
vestra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem," „Sem-
per mortificationem Jesu Christi in corpore vestro circum-
terentes."4) „Non estis vestri,5) mortui enim estis et vita ves-
tra abscondita est cum Christo in Deo."6) „Qui uiuntur, 
hoc mundo, tamquam non utautur."7) Quodsi autem huius 
vitae molestiae et passiones animum puisent, ac jam jam de-
jiciant, „cogitate, ait idem Apostolus,8) quod non sint COÜ-
dignae passiones hujus temporis ad futuram gloriam, quae 
revelabitur in nobis." „In hoc vocati estis, scribit S. Petrus9} 
quia et Christus passus e?t pro nobis, vob s relinquens 
exemplum, ut scquamini vestigia eius. Qui peccatum non 
fecit, nec inventus est dolus in ore eius. Qui cum maledice-
retur, non malcdicebat, cum pateretur, non comminabatur : 

>) 2. Tim. 2. 5. - *) 1. ep. 9, 27. - *>) Kom. 12. 1. - 4) 2. Cor. 4, 
10. — b) 1. Cor. 6, 19. - 6) Coloss, 3, 3. - 7) 1. Cor. 7. - 8) Kom. 8, IS. 
9 ) 1. Ep. 2, 21. sq. et cap. 4. v. 1. sq. 

tradebat autem judicanti se injuste. Christo igitur passo 
in carne et vos eadom cogitatione armamini : qu ;aqui passus 
est in carne, desiit a peccatis, ut non in desideriis hominum, 
sed voluntati Dei, quod reliquum est, in carne vivat tempo-
ris." Quia et S. Joannes monet nos:10) „Nolite diligere mun-
dum, neque ea, quae in mundo sunt. Si quis diligit mundum, 
non est Charitas Patris in eo. Quoniam omne, quod in mundo 
est, concupiscentia carnis est et concupiscentia oculorum et 
superbia vitae, quae non est ex Patre, sed ex mundo est. E t 
mundu3 transit et concupiscentia eius. Qui autem facit 
voluntatem Dei, manet in aeternum." Huic in SS. Litteris 
tam manifeste propositae et inculcatae veritati omnes SS. 
Patres adstipulantur, e quorum numero suffecerit aliquos in 
medium proferre, ut appareat vocem illám „arcta," qua 
Scriptura sacra utitur, non solum ad exorbitantias et exces-
sus mundi per Christianam Religionem corrigendos, sed 
multo magis ad spiritum poenitentiae referendam esse, quo 
Christianos animatos ees9 oportet. „Angusta, inquit S. Leo 
M.1 ' ) et arcta via est, quae ducit ad vitam, et nemo in eam 
gressum inferret, nemo vestigium promoveret, nisi difficiles 
aditus ipse se Christus viam faciendo reseraret, ut auctor 
itineris fiat, possibilitas ambulantis." Iisdem fere verbis 
loquitur S. Augustinus12) affirmans unam ad coelum viam 
esse, mundo perfecta ad Deum conversione renuntiare. Ex-
ponens vero13) haec Psaltis regii verba „Et semitas tuas 
edoce me, „semitae illae ait, non latae sunt, nec multitudi-
nem ad interitum ducunt sed angustae et paucis notae. „Via 
lata, observât porro14) mortifera est, latitudo ejus delectat 
ad tempus, finis eius angustus in aeternum." Christum Do-
minum dein sic ad fideles loquentem introducit :15) „In t r i -
bulatione positi estis, multa patimini, multa, quae amabatis 
in hoc saeculo, amisistis : sed non vos dimisi in via, quam 
angustam vos doceo, latas semitas quaerebatis ; quid vobis 
dico ? Hac itur ad vitam sempiternam ; qua vultis ambulare 
ad mortem pergitis." Deinde seipsum sic interrogat : „Qui 
sunt pauci, qui ambulant per viain angustam ?" Respondet : 
„Qui tolerant tribulationes, qui tolerant tentationes, qui in 
istis omnibus molestiis non deficiunt, qui non ad horam gau-
dent ad verbum et in tempore tribulationis, tamquam orto 
sole, arescunt, sed habent radicem charitatis." Eodem sem-u 
S. Hieronymus : „Lata via est, irquit16) saeculi voluptae, 
quam appetunt homines. Angusta, quae per labores et j e ju-
nia panditur . . . . Per latam multi ambulant, angustam 
pauci inveniunt. Latam non quaerimus, nec inventione opus 
es t ; sponte se offert et errantium via est . . . Certum quidem 
est, quod in S. Litteris jugum Domini svave et onus leve 
esse dicatur1 7) sed certum etiam est, Bola charitate illud 
leve effici, sine qua difficultatibus plenum esse, omnes fate-
antur est necesse ; alioquin Scriptura, quae locis innumeris 
id affirmai, sibi contradicoret. Sic Scripturam explicat S. 
Augustinus: „Angusta, inquit18) via, laboranti angusta est 
amanti lata."Et iterum : '9) „Nullo modo sunt one rosi labores 
amantium, sod etiam ipsi delectant, sicut venantium, aucu-
pantium, piscantium est. Nam in eo, quod amatur, aut non 

10) 1. Ep. 2. 15, sq. — ") Serm. 5. de Jejun. 7. mens. — 12) Serm_ 
in Psalm. 23. — I3J Serm. in Psalm. 24. — u ) Sevm. in Psalm. 39. — 
15) Serm. in Psalm. -!3. — I6) in cap. 7. Matth. — 17) Matth. 11. — '8) 
Serm. in Psalm. 30. — 19) de bon. vid. c. 21. 
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laboratur, aut et labor amatur ." „Quid est saicina levis, 
quaerit idem S. Pater , 2 0 ) nisi Charitas : quidquid enim diffi-
cile est in praecepto, leve est aman t i . " In hunc sensum lo-
quitur alibi:2 1) „Omnia sunt facilia charitati , cui uni Christi 
sarcina levis est, aut ea una est sarcina ipsa, quae levis 
est." Eodem fere modo mentem suam explicat S. Joannes 
Chrysost2 2) „Et quomodo leve est onus, inquies, cum d ica t : 
„Qui non tollit crucem suam et sequitur me, non est me 
dignus" . . cum jubeat ipsam quoque an imam odio habere? 
T e Paulus doceat dicens : Quis nos separabit a char i -
tate Chr i s t i ? tribulatio ? an angus t i a? an persecutio? 
an fames ? an nuditas ? an periculum ? an gladius ? Non 
sunt condignae passiones hujus temporis ad fu turam gló-
riám, quae revelabitur in nobis. Doceant te, qui a con-
Eossu Judaeorum post mille verbera redibant , gaudentes, 
quia digni habiti sunt pro nomine Christ i contumeliam pati. 
Quod si adhuc times et formidas, j ugum et onus audiens, 
non a natura rei timor oritur, sed a tua segnitie, ita ut si 
sis paratus et diligens, omnia tibi facilia et levia fu tura 
sint. Quapropter et Christus ostendens nobis esse laboran-
dum, non suavia tantum posuit, neque onerosa solum, sed 
utraque. Nam et jugum posuit et suave illud vocavit et onus 
nominavit, addiditqua leve; ne illa ut laboriosa fugias, neve 
ut admodum facilia despicias. Quod si post haec omnia dif-
ficilis virtus esse tibi videtur, cogita difficiliorem esse nequi-
tiam, quod ipsum subindicans, non primo dixit : Tollita 
jugum meum, sed praemisit: Venite, qui laboratis et onerati 
estis, declarans peccatum labori e3se obnoxium et onus esse 
grave, ac gestatu difficile. Neque enim laborantes solum 
dixit, sed etiam oneratos. Hoc etiam Propheta dicebat, eius 
na tu ram describens : Sicut onus grave gravatae sunt super 
me. (Ps. 37, 5.) Illud quoque describens Zacharias, ait ipsum 
plumbi talentum esse. Idipsumque exper ient ia declarat. Ni-
hil enim ita aggravai animam, ita mentem excoecat, ac de-
primit, ut conscientia peccati, nihil illam voluntatem ita 
sublimem efficit, ut justitiae ac vir tut is possessio."23) Pro-
fecto si Christiana Religio facilia esset na turae inse specta-
tae et non a d j u t a e per charitatom, quae dum in corde dif-
fundi tur , facit, ut inter médias tribulationes, ac difficultates 
cum gaudio Christ i sequamur vestigia, sanctissimaque ob-
servemus praecepta ne latum quidem unguem a virtutis 
semita recedentes, SS. Patres non potuissent asserere, Chri-
stianam fidem esse debitricem martyri i , non potuissent di-
cere, quod lex Christ ianorum sit c r u x ; quodve f rus t ra ha-
ber i velint ut Christiani, nisi Chris t i imitentur exempla, 
quod fallantur si absque tribulationibus vivere se posse cre-
dant , quod denique frustra sperent gustare hic voluptates 
saeculi et cum Christo regnare in coelo.24) Quae Veritas 
adeo persuasa fuit S. Augustino, ut scribere non dubitave-
rit :2 6) „Excelsa est patr ia, humilis via. Pa t r i a est vita 
Christi , via est mors Chr i s t i : Pa t r ia est mansio Christ i , via 
est passio Christi. Qui récusât viam, quid quaerit patr iam ?" 
E t i terum: 2 6 ) „Tu , inquit, vis a laboribus exceptum esse 

Christ ianum qui quia Christ ianus est, plus passurus est in 

2°) Serm. in Psalm. 67. — 21) Libr. de nat. et grat. c. 69. — 22) 
Homil. 38. al. 39. in Matth, c. XI. — 23) Tert. adver. gnost. c. 9. — 2<) De 
mont. Sina et Sion inter Opera S. Cypr. M. — 25) Tract. 28, in Joann. — 
26) Serm. de pass. 

hoc saeculo." Nemini itaque dubium esse potest, Spiri tum 
Dei, qui omni tempore idem est, e Patr ibus concilii Tr iden-
tini locutum fuisse, declarantibus „totam vitam christianam 
continuam poenitentiam esse debere." Hanc veritatem S. 
Quadragesimae tempore tarn ipsi nos vividius prae oculis 
haboamu3 et meditemur, quam et curae nostrae creditis 
fidelibus proponamus. Sacrum enim illud tempus ab ipsÍ3 
nascentis Christianae Religionis primordiis singulari appa-
ratu Ecclesia instituit eo fine, ut „quia in Christi Domini 
resurrectione sumus conre?uscitati, in ipsiu3 etiam passione 
inveniamur commortui, seu quod idem est, ut reparationis 
nostrae Sacramentum intelligentes, „expurgemus vetus fer-
mentum,27) per poenitentiam abjiclamus omnes sordes pec-
catorem, quo instaurati ad nuptiale convivium, splendeamus 
veste virtutum.2 8) Scopum hunc assecutura Ecclesia, post-
quam in principio sacri huju3 temporis cinere aspersisset 
capita nostra, singulisque nostrum illa ingeminasset verba, 
quibus auctor naturae Deus tumentem prae superbia, ac ad 
divinitatem erectum animum primi hominis dejicere voluit, 
dicens:2 9) „pulvis es et in pulveremreverteris ," ad poeniten-
tiae opera alacriter su3cipienda et exarcenda nos excitât , 
haec Dei ipsius per Prophetam monita nobis inculcando : 
„Convertimini ad me in toto corde vestro, in jejunio et fletu 
et planetu et scindite corda vestra et non vestimenta ve-
stra" 3 0) et „derelinquat impius viam suam et vir iniquus 
cogitationes suas et revertatur ad Dominum et miserebitur 
eius et ad Deum nostrum, quoniam multus est ad ignoscen-
dem."3 1) Quia vero inter poenitentiao et mortificationis opera 
jejunium, tota S. Scriptura teste, praecipue pertinet, Epcle-
sia suis filiis per Quadragesimae tempus jejunium non solum 
commendat, sed etiam praecipit. Quidquid autem etiam 
contra jejunium debacchentur Ecclesiae hostes, quidquid 
etiam contra illud excipiant immorigeri Ecclesiae filii, non 
potest non piacere Deo et salutare esse hominibus illud, quod 
Scripturae sacrae toties commendant, quod omni tempore 
Sancti frequ^ntaverunt, quod ipse Dai filius exemplo suo 
sanxit ! Ecclesia, quae Christi his in terris vi tam continuât, 
quomodo sponsum et magistrum suum non imitetur, impr i -
mis cum ipse d ixer i t : „Venient dies, quum auferetur ab eis, 
sponsus et tunc jejunabunt . 3 2) Vult denique Ecclesia, ut 
sacro hoc Quadragesimae tempore cum gentium Apostolo 
„non arbi t remur nos scire aliquid, nisi Jesum Christum et 
hunc crucifixum."3 3) Ad cujus devotam meditationem eo 
nos motivo hortatur S. Bonaventura,3 4) quod sit ad omnige-
nam virtutem comparandam efficacissima. „Si vis, inquit, 
o homo de virtute ad virtutem, de gratia ad grat iam, de bono 
in melius proficere, quotidie quanta potes devotione raedi-

teris Domini passionem, nihil enim in anima ita ope-
ratur universalem sanctificationem, sicut maditatio passionis 
Christ i ." Quod sauctus v i r verbis commendavit, facto prae-
stitit et effectus, quos commémorât, plena mensura ipse 
expertus est, quippe qui S. Thomae Aquinati , dum ab isto 
ad ostendendam bibliothecam, unde tantam, tamque mul t i -
plicem eruditionem hausisset, provocaretur, imaginem exhi-
buit Crucifixi et confessus est, se ab hocce fonte uberr imo 

-7) 1. Cor. 5 , 7. — M) S. Leo. M. serm. 50. — « ) Genes. 3, 19. — 
a») Joel. 2 , 1 2 sq. - si) i sai . 53, 7. — 32) Matth. 9, 15. - 33) 1. Cor. 2, 2 . 
— 34) Tract, de Sacrif. Miss. 
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accipero, quidquid vei legeret, vei acriberet. „Frequens pas-
sionis Domini memoria, scribit Landolphus35) indoctum 
reddit doctissiraum, idiota3 et imperitos facit proficere in 
magistros, magistros inquam non scientiae, quae inflat, sed 
cbaritatis, quae aedificat. Ip8a est velut quidam liber vitae, 
in quo omnia saluti necessaria inveniuntur et felix, qui eius 
studio serio intendit; quia in contemptu mundi etamore Dei 
proficiet, cunctarumque virtutum et gratiarum incrementum 
sumet." Obsequmtes itaque monito S. Pauli36) in fide viva-
mus Filii Dei, qui dilexit nos et tradidit semetipsum pro 
nobis," quem propius sequi, quem praedicare, cuius opus 
bis in terris continuare, ad quem animas adducere, ad voca-
tionis nostrae partes pertinet. Defigamus itaque sacro cum-
primis illo tempore mantem cogitationesqua nostras in con-
templationem sanctissimorum redemptionis nostrae myste-
riorum, sed etiam fidelibus sistamus ob oculos Christum et 
hunc crucifixum. Audiant illi, quod nunquam satis audire 
possunt et intelligant, nos pretio magno emptos esse, hocque 
cognito glorificent ac portent, i. e. tam sancte et pie vivant, 
ut portare et glorificare censeantur Dominum in corpore 
suo37), audiant et intelligant, iccirco nos in morte Christi 
baptizatos esse, ut vetus homo noster crucifigatur, ut des-
truatur corpus peccati et ultra non serviamus peccato.38) 
Agnoscant humanae naturae dignitatem et nolint in vetereni 
vilitatem degeneri conversatione redire.39) Agnoscant „quan-
tum valeant et quantum debeant et dum tantam redemptio-
nis suae perspiciunt dignitatem, ipsi sibi indicant peccandi 
pudorem."40) Sentiant et ipsi non aliud esse ad eliminandum 
peccatum efficacius, ad infringendam pravarum inclinatio-
num vim potentius medium, quam vivam memóriám Christi 
Crucifixi, ac ideo, „si tentationum sentiant aculeos, exalta-
tum serpentem intueantur et sugant non tam ubera, quam 
vulnera Crucifixi," ut monet S. Bernadus41) „Habemus enim, 
inquit S. Maximus Taur.42) Dominum Jesum, qui nos pas-
sione sua libsravit, in ipsum aspiciamus semper et ipsius 
signo speremus nostris vulneribus medicinám ; hoc est, si 
forte in nobis venenum avaritiae se diffundít, ipsum conside-
remus et sanat. Si scorpionis nos libido compungit, ipsum 
rogemus et curat, si terrenarum cogitationum nos morsus 
lacérant, eumdem precemur et vivimus; hi enim sunt spiri-
tuales serpentes animarum nostrarum, propter quos concul-
candos Dominus crucifixus est." „Qui autem sunt Christi, 
carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis suis" 
ait S. Paulus.43) Cum Ecclesia jejunium quadragesimale 
gravibus e rationum momentis praecipiat, quae omni tem-
pore urgent, nihil magis optandum, quam ut Christi fideles 
„jejuniorum veneranda solemnia et congrua pietate susci-
piant et secura devotione percurrant."44) Ea nihilominus 
argumenta, quibus inducti Antistites Hungáriáé relaxatio-
nem legis abstinentiae diebus Sabbati per annum apud S. 
Sedem Apostolicam sollicitaverunt, ac etiam impetraverunt, 
No3 movent, ut habita etiam ratione calamitatis temporum, 
atque insuper ut praevaricationis occasionesimminuerentur, 
circa observantiam quadragesimalis jejunii, amplior indul-

35) Part. 2. c. 58. — 38) Gal. 2, 20. — " ) 1. Cor. 6, 20. — »8) R o m . 
6, 6. — 39) S. Leo. M. serm. de Natív. Dom. — *") S. Äugst, serm. 41. — 
« ) Epist. 35. — 42) Serm. de pass. — 43) Gal. 5. 24. — 44) Coli. Miss, 
fer. IV. Cin. 

dentia adhibeatur. Lex jejunii, ut notum omnibus est, dua-
bus constat partibus, nimirum in unica per diem refectione 
ita tarnen, ut sero vesperi exigua collatio indulgeatur ; item 
abstinentia ab esu carnium. In priori legis parte, seu in 
unica refectione nulla conceditur dispensatio sive relaxatio, 
ad quam proinde observandam omnes ac singuli tenentur, 
qui per aetatem, aegritudinem, virium corporis debilitatem, 
graves omnino labores, aliasque a Confessariis expendendas 
rationes non excusantur. Itaque diebus per Quadragesimam, 
Dominicis demptis, unica dumtaxat refectio indulgetur. 
Quod vero adtinet ad aliam legis jejunium praecipientis par-
tem, abstinentiam nompe ab esu carnium, omnibus et sin-
gulis Archi-Dioecesis hujus fidelibus dispensando indulge-
mUB ac concediraus, ut carnibus per Quadragesimam vesci 
possint semel per diem omnibus diebus praeter sequentes : 
Feriis IV, f jr i is item sextis et sabbatis, inclusive usque Do-
minicam Palmarum, quibus omnibus diebus jejunium strictum 
observandum est, nec conceditur nisi usus ovorum ac lacti-
ciniorum. Eo suapte intellecto, quod ad exigentiam Consti-
tutionum Apostolicarum, „Si Fraternitas" Benedicti XIV 
et „Appetente" Clementis XII I . epulas i. e. carnes cum pis-
cibus nec diebus illis, quibus carnibus vesci licitum est, sed 
neque diebus Dominicis, quibus unicae refectionis lex non 
viget, parmiscere liceat. Fideles ampliorem hanc nomine S. 
Matris Ecclesiae impertitam indulgentiam amplioribus pie-
tatis exercitiis ac operibus remereri satagant ; imprimis ii, 
qui opibus valeDt, suae obligationis esse noverint, illam 
uberioribus eleemosynis, in pauperes erogandis, compensan-
di. „Date eleemosynas, ait Christus,45) et ecce omnia munda 
sunt vobis," „quia ut observât S. Leo M.46) nulla devotione 
fidelium magis Dominus delectatur, quam ista, quae paupe-
ribus eius impenditur et ubi curam misericordiae invenit, 
ibi imaginem suae pietatis agnoscit." Dum autem DD. Cu-
rati hanc indulgentiam, hasque dispositiones curae suae 
credito fideli populo ex ambone denunciaverint, rationum 
momenta ipsius hujus relaxationis non reticeant et clare 
exprimant, praeceptum ipsum non esse sublatum, neminem-
que impediri, quominus legem jejunii in omni sua extensione 
observet adeoque quin concessa indulgentia utatur, semper 
enim verum manet, quod ait S. Leo M.47) „dignum esse, ut 
populus Christianus — prout ßedemptoris nostri magisterio 
edocti sumus — magis desideret se Dei verbo, quam cibo 
satiare corporeo." 

Qui e Ciero saeculari et regulari gravibus e rationum 
momentis in lege abstinentiae dispensari cupiunt, eatenus, 
ut adusque, se ad Ordinariatum convertant. 

Datum Strigonii, Dominica Septuagesimae in diem 
5-am Fubruarii incidente, Anno Dpi 1871. 

Joannes m. p. Archi-Episcopus. 

EGYHÁZI TUD0SITÁS0K. 
P E S T . A S z e n t - L á s z l ó - T á r s u l a t f e b r. 

16-án t a r t o t t v á l a s z t m á n y i g y ű l é s é n 
ft. Peitler Antal József váczi püspök s társulati elnök ő 
méltósága s Ipolyi Arnold kanonok, társ. alelnök, elnökölt. 

«s) Luc. 11, 41. — «s) Serm. 48. - » ) Serm. 39. 
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A közgyűlés, maly múltévben Pesten lett volna tar-
tandó, azon okból, hogy az autonomiai gyűlés tartama alatt 
tartassék meg s ez által alkalom nyujtassék az autonomiai 
képviselőknek is, kik egyszersmind a társulat tagjai, a 
közgyűlésben résztvonni, elhalasztatott azon időre, midőn 
az autonomia hosszab időtartamú tanácskozásra fog egybe-
ülni. Miután tudvalevőleg jövő hó elején az autonomia meg-
kezdi tanácskozásait, a választmányi gyűlés elhatározta a 
Szent-László Társulat közgyűlésének egybehivását oly for-
mán, hogy az autonomiai gyűlés tar tama alatt a Szent-István-
Társulat közgyűlése után nyolczad napra fog megtartatni. 
A közgyűlés napjának hírlapok utján leendő kihirdetése az 
elnökségre bízatott. 

A ti tkár több rendbeli hagyományt jelentett ba ; név-
szerint : néhai Németh József volt kömlösi p!eb. 12 frt 50 
kr t , néhai Ujságh István volt dombói pleb. 100 frtot, bold. 
Csete László volt kiskomáromi plob. 50 forintot hagyomá-
nyozott a társulat részére. 

A segélyzések vételéről érkezett elismervények s a 
társulati számvitel módjára vonatkozólag előterjesztett j a -
vaslat bemutatása után felvétettek a segélyzésekért benyúj-
tott folyamodványok. 

A magyarországi minoritarend tartományi főnöke 
Máté Jób és Andrássy Gergely atyákat multévi november-
ben, Rómából nyert engedély folytán kiküldötte Moldvaor-
szágba hitküldérekiil csángómagyarokhoz ; a Szent-László-
Társulat e két hitküldérnek, az 1869-i közgyűlés határozata 
folytán 100 — ÍOO forint útiköltséget utalványozott. Továbbá 
ugyanazon közgyűlés határozatánál fogva két további hit-
küldér kiképzésére a választmányi gyűlés a jelen évre 260 
forint utalványozását rendelte el. 

Máté Jób, nagypataki (valeman-i) moldvaországi ma-
gyar lelkésznek segélyzésére 150 forint szavaztatott meg. 
Ezenfelül a püspök-elnök úr ő méltósága sajátjából a folya-
modó magyar lelkész kérelmére a községnek egy fali óra és 
szent olvasók küldését ajánlotta meg. 

A győri egyházmegyébe kebelezett lébenyi r. kath. 
templom külső helyreállítási költségeinek fedezésére három 
évre, évenkint 200 forint ajánltatott fel. A lébenyi plébánia-
templom, mely a 13-ik század elején alapított, sz. J akab apos-
tolról czimzett szent benedekrendi apátság szentegyháza volt, 
egyike nemcsak hazánk, hanem egész Európa legkiválóbb, 
legnevezetesb Ő3-románkori remekeinek. Ezen jeles emlék-
szerű épitmény ujabb időben Dingroff Gáspár lébanyi ple-
plebános buzgalma, főleg pedig az ottani egyházkegyúr, 
néhai báró Sina János, nemkülömben a buzgó lébenyi kath. 
hivek s egyes nagylelkű adakozók bőkezűsége folytán egész 
belsejében ős-építészeti ízlésének megfelelő modorban a hires 
Essenwein tudós műrégésznek vezetése alatt s rajzai után 
harminczezer forintot meghaladó költséggel megujittatott. 
A templom külsőleges stylszerü helyreállítására még mintegy 
25 ezer forint szükségeltetik s Mosony megye, melynek kö-
zönsége közgyülésileg egy megyei bizottságot küldött ki 
ezen helyreállítás keresztülvitelére, a hazai közjótékonyság-
hoz folyamodott. 

Pencz vácz-egyházmegyei községnek templomépitésre 
100 f r t , Szoboti st esztergom egyházmegyei községnek 
orgonaszerzésre 50 frt , Bozsók szombathely-ogyh. megyei 

fiókközségnek iskolaépítésre 100 f r t , Dejthe esztergom -
főegyh. megyei községnek templomépitésre 300 fr t , Pálf'a 
pécs-egyh. megyt-i községnek iskolaépítésre 50 frt , Cíá th 
egri főegyházmegyei községnek templomépitésre 150 frt, 
Hidvégh-Ardó rozsnyóe gyházmegyei községnek iskolaépí-
tésre 50 frt, Öcs veszpr émegyházmegyei fiókközségnek is-
kolaépítésre 100 frt , az árvák és szegény gyermekek ingyen 
nevelésével foglalkozó pesti szürkenénikéknek 200 frt, a 
bolgárországi missiónak a már elnökileg utalványozott 50 
forinton kivül 300 frt, a herczegovina i missionak egy tanár 
tartására 150 frt, a bukaresti missionak 100 forint segély-
adomány szavaztatott meg. 

A jegyzőkönyv hitelesítésével Klempa Simon prépost 
és Frey József nyugalmazott főtanitó bízattak meg. 

K.-H.-VÁRALJA, jan. 20. Mintegy félszázad mult el 
az óta, hogy a k . -k . - váraljai plébánia Pausa nevű fiókegy-
házközség hívei a tegnap náluk tartott egyházi ünnepély-
hez hasonlóban részt nem vettek. Mióta t. i. b. e. D a n i s s 
rozsnyoi kanonok a pausai templom nagy oltárát ünnepé-
lyesen felszentelé, mire az öregek is alig emlékeznek ilyen 
magasztos és megható szertartás a tegnapi napra vala fen-
tartva. Oitárszentelésünk volt. Megilletődve láttam, mint 
jelenvolt szemtanú, miként épültek az egybegyűlt a j ta tof-
kodók a sz. ténykedésen s mint szegődtek érzékeik egészen 
az áhítat kedves szolgálatába. Ugy tetszett nekem, mintha 
ama jámbor lelkek önmagukon kivül ragadtatva, anélkü' , 
hogy észrevennék, Istenben megnyugodva érezték magu-
kat, ezer égi érzelemtől át lévén hátva, melyeket a testi és 
földi ember nem ér t , mert nem akarja belátni, hogy itt nem 
a halandók törpe nagyságáról, hanem a véghetlen, örök, 
felséges s halhatlan Isten dicsőitéséről és magasztalásáról 
lehet csak szó. S valamint egykor sz. Á g o s t o n , mint 
maga megvallja, Majlandban a legédesebb könyéket sirta, 
midőn sz. A m b r u s a sz. ténykedéseket az ambrozián szer-
tartás fényével és megragadó pompájával végezte ; vala-
mint továbbá Meaux nagy püspökének állítása szerint ö 
maga szivének Istenhez való legmagasztosabb röptét saját 
egyházában szent tiszkedése alatt érezte— s valamint végre 
a mostani istentelen római üzelmek lábrakapása s a V i c-
t o r M a n ó által elkövetett szentségtelen rablás jogérvény-
rejutása előtt Róma sz. városában még az eretnekek és tév-
h.tüek is megrászkodtak valójukban, midőn Jézus Kr sztus-
helytartóját, a pápát a vatikáni basilikában a szivet lelket, 
emelő sz. szertartások leirh atlan fényében az engesztelés 
vérnélküli áldozatát bemutatni vagy más functiót vég( zni 
l á t t ák : úgy itt is a legbensőbb meghatottság és lelki meg-
indulás jelei valának a számosan magjelent kath. hivók 
könytől sugárzó szemeikből észlelhetők. Öröm volt, szem-
lélni azon vallásos érzületet, melylyel mindönki külömbség 
nélkül eltelt epedve várván azon boldog pillanatot, melyben 
régóta táplált vágyát, hogy az u j mellékoltár teljes díszében 
felállíttatván és megszenteltetvén, megtestesítve láthassa ; 
azon kegyeletet és tiszteletet, melylyel, mint hajdanában 
a keleti bölcsek a jászolyban az isteni kisdedet, Jézust, e 
község minden lakója a magát ez oltáron mennyei Atyjá-
nak fe'á'.dozandó Megváltóját, az ártatlan bárányt, ki elve-
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szi a világ bűneit, üdvözölhesse és szívben s a lélek igaz-
ságában imádhassa, daczára az álfelvi'ágosodottak ama 
részvétlenségének, melyet ily alkalommal tanúsítanak túl-
ságos bölcseségükben megvetve nemcsak az anyaszentegy-
háztól rendelt épületes szertartásokat, hanem utálva a tem-
plomok diszitményeit, az oltárokat, azok fényét, a tömjény-
füst illatát, a szentelt vizet, a sz. énekeket, az orgona har-
monious hangját, a papi öltönyöket, a viasz gyertyákat , 
sőt ócsárolva még az oltárainkon bemuttatni szokott sz. mi-
seáldozatot, hihetőleg azért, mivel mindeddig nem fontolták 
meg azt komolyon, mit sz. B o n a v e n t u r a nekik is mon-
do t t : „Vegyétek el templomainktól az oltárokat és szentsé-
geket s meglátjátok, mi leend a világon akkor egyéb, mint 
mindenütt csupa tévely, hamisság éa hitetlenság !" (Tom 7. 
„De praeparatione adMissam." cap. 2.) ; azon meggyőződést, 
melyet minden igaz kor. hivő, kell, hogy keblében hordjon 
s mely az ünnepélyen oly kiválólag nyilvánult : „miszerint", 
mint nagy sz. G e r g e l y pápa megjegyzi, „az oltárkő, 
miután az Isten szolgálatára és tiszteletére szenteltetik, nem 
többé közönséges és a többihez hasonló kő, hanem sz. asztalt 
és szeplőtelen oltárt képez már, melyben semmi illetlennek 
férnie nem szabad s hova a legnagyobb tisztelettel és szent 
érzelmekkel járulni illik." (Sermo in diem lu minum.) 

Melléko'tárunk a pausai hivek kegyadományaiból és 
gyűjtöt t filléreiből keletkezett. A kép gyönyörű széles 
aranykeretbe foglalva és müizlési kivitellel vászonra festve 
sz. István első vértanút ábrázolja, amint gyilkosai előtt 
térdre hullva, ég felé emelt s összekulcsolt kezeivel a meny-
nyei Atyától számukra bocsánatért esd, mondván : „Atyám, 
ne tulajdonítsd, nekik vétkül." — Az adakozók közöl első 
helyen említést érdemel özv. M a l a t i n s z k y Mátyásné, 
ki szerencsétlen István fia emlékére mind a kép, mind több 
oltárkészlet költségeit egymaga fedezé. Nemkülömben tek. 
M ö l c z e r szül. B r u s s e k Janette asszonyság is két csi-
nosan elkészített vörös oltárvánkossal járul t az oltár feldí-
szítéséhez. Hála köszönetet érdemelnek egyszersmind mind-
azon t. ügybarátok, kik e dicséretre méltó vállalat létesíté-
sét nagyobb összegű pénzadományaikkal elősegíteni szívesek 
valának, kiknek neveik az örök élet könyvében irva lesz-
nek. Legyen jutalmuk ama biztatás, melyet nekik a Szent-
lék nyújt, mondván : „Adj bár keveset, azt százszorosan 
visszanyered." Nem lehet itt hallgatással mellőzni B a r t a -
k o v i c s Béla egri érsek ő nagyméltóságának azon ezer 
kincsnél többet érő gyengéd atyai kegyét, melynél fogva 
az általa beszentelt és Felicisnmus és Magnus sz. vértanuk 
ereklyéit magában rejtő oltárkövet egykori szeretett hivei 
— mint rozsnyói püspök — iránti kegyeletéből a templomnak 
ingyen megküldötte. Miért is e lapok hasábjain fogadja ő 
nagyméltósága az illetők részéről az elismerés és őszinte 
gyermeki hálaérzelem nyilvánítását azon forró óhaj kapcso-
latában, hogy minden léptein az égi malasztár fénysugarai-
tól körülözönölve, a magyar Sión javára még igen sokáig 
boldogul éljen ! 

Az oltárszentelési szertartást, valamint a sz. misét ft. 
P o n g r á c z György k.-k. - váraljai esperes-plebános úr 
egyházi segédlettel végzé, az ünnepély fényét pedig nt. 
L e h o s i t h Majetán sz. ferenczrendi áldozár és rozsnyói 

főelemi iskolatanitó úr alkalmi beszéde „a sz. képek tiszte-
letéről" kitűnően emelé. 

Bár hallották volna szónok urat „ Auch Katholik"-jaink 
is, kik az Ur hajlékára fordíttatni szokott költségeket saj-
nálják s állítani nem átallják, hogy mi a képeket imádjuk, 
hogy a templomba nem való semmi ékitmény, az Isten meg-
elégszik a szívvel, a kültisztelettel nem törődik, nincs szük-
sége nyomorult hódolatunkra,jobb lenne az adományokat a 
szegények közt elosztani, stb. 

Ezek a pogány történész, L i v i u s, igazságos Ítéletét 
hárí t ják magukra, ki így ir : „Nihil in speciem fallacius est, 
quam prava religio. Ubi deorum numen praetenditur sceleri-
bus, subit animum timor, ne fraudibus humanis vindicandis 
divini iuris aliquid immixtum videamus." 

IEODALOI. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

Történeti tényekre támaszkodva, bizton állíthatni, 
hogy valaki csak olyatén dicsőített fölvilágosodottságú vagy 
igazabban, felületesjellemü hittudósok ('? !) gyülekezetében 
üléssel és szavazattal akar t birni, mint tanitó kivánt fellépni 
az ifjú nemzedék előtt, annak fegyverével, a phrásisokban 
gazdag és kitanult ravaszságú rationalismusnak (mely, mi -
dőn a koronkint szinrehozott koreszmékkel épan a Krisztus 
által inaugurált, boldogító keresztény civilisátió kiir tására 
törekedik, az erkölcsi igazságok helyéba az anyagi erőt segíti 
hatalomra vagy a mi mindegy, a keresztény civilisátió he-
lyébe a barbárság korszakát idézi vissza) a lakjában legalább 
is egy szent könyv hitelességét kellett legyilkolnia vagy 
legalább egy fejezetet kitörülnie, egy csodát lelepleznie, k i -
gúnyolnia, egy zsidó vagy keresztény mythost feltalálnia. 
Szóval megtámadnia kellett azon tényeket, melyek a termé-
szetfelettit közvetlenül megismerni nem tudó értelmünket, 
a természetfeletti, isteni okhoz vezérlik s melyok mind ter-
mészeti, mind természetfeletti elemet foglalnak magukban, 
tudniillik a csodát a physikai, értelmi és erkölc-i rendben. 
Az ekképen magsoványított é3 megkoppasztott bibliának és 
dogmát kának azután ugyancsak nagy része lőn az erkölcsi 
elpuhulásban, vallástalanságban, az állandó hitágazatok s 
változatlan erénytörvények és igazságoknak az úgyneve-
zett időszerű s változó eszmék általi kiküszöböltetésében 
úgy, hogy, lelkünk mélyéből feljajdulva bár, ki kell jelen-
tenünk a történelem tanúsága szerint, hogy az ily alapon 
egyes nagyra és hatalomra vágyók által szított pártküzdel-
mekben haszontalanság volt beszélni jogról, inteni kiméletre 
a nagy és szép iránt, inteni a javulásra ! Ki egyben vét a 
törvény ellen, az az egész törvényt sértette, ki egyetlen 
dogmát félrevet, az az egész igazságot megsértette ! 

Kitetszik ezekből az is, hogy kik Calvin, Luther és 
Zwingli nyomdokait szigorúbban követve, nemcsak az Ur 
Jézus egyházának mondák fel az engedelmességet, nemcsak 
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feledik, hogy az emberiség megváltásaért a szavakkal lenem 
irható szenvedésekot kiállott Jézus tanai és tanítványai s 
egyháza szabadították fel az emberiséget a vad anyagiság 
minden haladást és fejlődést lehetetlenítő pokoli varázsha-
talma alól; hogy mindent, amivel jóban, nemesben, tudásban, 
szeretetben, lelkünk, szivünk bir, egyedül ezen egyházat 
alkotott Krisztusnak köszönhetünk ; hanem míg a szentirá-
son kivül semmi más hitszabályt, az isteni oktatásra semmi 
egyéb ismeretforrást sem ismernek és fogadnak el, oly szo-
rultságba jutnak, miszerint onnét ki nem menekedhetnek ! 

Dr. Csőss. 
(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Rauscher ő eminentiája a pápa csalatkozhatlansá-

gát kihirdette. 

— A kath. autonomicus congressus martius 9-dikére 
egybehivatott. 

— Ft . Sztrakay János rohniczi B. Szűzről czimzett 
prépost éneklő kanonok és Rosnyó város plébánosa f. é. 
febr. 15-én munkás élete 57-ik áldozárságának 33-ik évében 
a haldoklók szentségeinek felvétele után agyszélhüdés foly-
tán meghalt. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

— Pongrácz János gr. a nagyváradi 1. sz. megyében 
orosházi plébános, ő szentsége tiszteletbeli kamarásává ne-
veztetett ki. 

— Mainzból Dörth b. vezetése alatt egy kath. kül-
döttség ment Rómába, hegy a szentatyát az ottani hivek 
részvétéről és rendíthetlen ragaszkodásáról biztosítsa. A 
küldöttség egyszersmind 7000 frankot is vitt péterfillérül 
magával. 

— Az országgyűlésen most tárgyalják a vallásügyi 
miniszter költségvetését. Ha eddig nem volt valaki meggyő-
ződve mennyire szeretnek a hitfeletkezet nélküli tanfel-
ügyelő urak az egykori felekezeti iskolák árnyékában meg-
pihenni elközösítvén azokat, az, e tárgyalások folyama alatt 
erről nem akarva is meggyőződhetett, Tisza K. p. o. egye-
nesen szemébe mondja a vallásügyiminiszterium képviselő-
jének Tanárky úrnak, hogy a tanfelügyelő urak, telekköny-
vileg a felekezetek részére biztosított iskolai épületeket is 
lefoglaltak erőszakkal a közös iskolák részére, Zsedényi 
kimondta, hogy a nagyságos urak nem tesznek egyebet, 
mint háborgatják a felekezeteket iskoláik birtoklásában. 
Igen tanúságos előadások voltak ezbk az államtitkár úr 
részére, ha akarta, megtanulhatta ezekből, mennyire igaz 
a miniszteri jelentés állítása mint ha mi izgattunk és egye-
netlenséget szitottunk volna a polgárok között, hanem ter-
mészetesen a liberális czég megmentésére első és főfeltétel 
bennünket vádolni. Ami Körmendy úr expectoratióját illeti 
a katekizmusok ellen, erre csak azt feleljük, hogy azokat 
az izlésteljes kifejezéseket nagyon valószinüleg valami pro-
testáns kátéból olvasta ki, mert oly kifejezések a mienkben 
nem találhatók. 

— Beküldetett. Weckstimmen II . Jhrg. II. Heft. Der 
böse Geist Lumpacius Vagabundus oder das moderne lie-
derliche Kleeblatt (t. i. Liberalismus, Lüge Luxus) von 

Leonard Knopp, kiadta Sartori. Ara egész évre 1 f r t . — 
Vajha hi rnánk ily vállalatot magyarban is. 

— Örvendetes jelenség tapasztalni, mily buzgalommal 
sietnek a külföldi katholikusok a világ minden részében tilta-
kozni a szentszék szentségtörő megrablása ellen, így a frei-
burgi egyházmegyében már 320 község küldötte be tiltako-
zását a freiburgi központi comitéhoz és a mi különösen 
említést érdemel az azon körülmény, hogy a tiltakozáshoz 
saját nevők aláírásával sokan csatlakoztak az állam hiva-
talnokok közül is, ámbár nem ismeretlen, mily szabadelvű 
törvények által korlátoztatnak a badeni ultramontán tiszt-
viselők vallásos érzelmük nyilvánításában a szentszék iránt. 
Hogy mily élénk a badeni katholikusok részvéte a szentatya 
helyzete iránt, bizonyságul szolgál azon körülmény, hogy 
január hónapban péterfillérül 12,000 frkot gyűjtöttek, holott 
máskor az egész évi gyűjtés alig tett még egyszer ennyit, 
de az ilyen szavazatra a liberális kormányok szeme nem 
szokott megnyílni. 

N y i l v á n o s n y u g t a . A szentatya javára 
ajánlott következő intentiók (dantis) fedezésére ft. Habaz 
László úrtól egy rajnavidéki minorita zárda 35'4 kros-
stipendium fejében 35 f r t 40 krt vettem át. 

Fektor Gáspár sz. benedekrendi áldozár és ujoncz 
képző vállalt . . . . 25 intentiót. 

Rajner Lajos primási levéltárnok . 20 „ 
Kranicz Kálmán karádi káplán y a veszprémi egy-

házmegyében . . . . 20 „ 
Sz. F . esztergomi sz. széki jegyző . 15 „ 
Malocsai Gáspár marikói esperes-plebános a nyitrai 

egyházmegyében . . . . 10 „ 
Rotter Gyula esztergomi papnöv. tanár 10 „ 

Összesen 100 intentió. 
Esztergom, 1871. febr. 18. 

K á p l á r M i h á l y . 

Szeretetadományoka szorongatott szentatya 
szániára. 

Összeg az előbbi számból: 1533 frt. 62 kr., 420 frank, 
22 cs. k. arany, 3'/2 dollár aranyb., 4 db kétfrtos, 3 osztrák, 
3 porosz, 2 szász, 8 régi tallér, 26 dbegyfrtos, 2 db régi egy-
ftos, 2 db félfrtos, 102 db régi húszas, 8 db régi tízes, 1 db 
ezüstpénz. 

Vimmer Teréz . 10 krajezár . 
Egy szegény leány . 10 » 
Bárányi József. 20 » 
Jambrik Anna . 1 forint. 
Pasút Mária 10 krajezár.. 
Csapó Verona . 40 n 
Volf Katalin . 5 » 
Schindler Anna. 40 » 
Neumann Jozefa 5 » 
Schindler Erzsébet . 5 n 
Isten nevében . 5 r> 
Egy szegény leány . 20 r> 
Hedrik Mária . 20 r> 
Kalki Mária . 20 n 
Intentiókból 35 frt 40 kra jezár . 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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dán és szombaton. — 
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KATH. EGVHÁIIS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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ban, (haltér és aldunasor 

sar.), 9. sz. 

Pesten, martius 1-én. 17. I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Exegetikai tanulmány Márk XIV. 51 — 
52 felett. — Az evangéliumok protestáns kr i t ikája .— Egy-
házi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

E x e g e t i k a i t a n u l m á n y 
Márk XIY. 51-52. felett. 

(Vége.) 

Ha Márk evangéliumát összehasonlítjuk Máté 
és Lukács irataival, amaz alig fog egyébnek látszani, 
mint e kettő rövidletének, a mint már sz. Ágoston is 
(de cons. ev. I. 2.) Márkot csakugyan Máté epitoma-
torának nevezi. Ha nem áll is sz. Ágoston ezen vé-
leménye, mégis tagadhatlan, hogy Márknál igen 
kevés oly rész van, mely Máténál és Lukácsnál nem 
volna feltalálható s az egyedül nála található rész-
letek felvételére bizonyára különös okai voltak. Ám 
tekintsük a szenvedés történetét. Az ifjú futásán ki-
vül nem találunk itt Márknál egyetlen eredeti vonást 
sem, mely Mátéval és Lukácscsal közös ne volna, 
sőt czéljához hiven itt is több olyan dolgot kihagy, 
melyek az ő czéljára nézve nem birtak fontossággal.1) 
Miért említi tehát az ifjú futását, miért találkozunk 
ezen eseménynyel egyedül csak nála ? 

E kérdést nem üthetjük el Langennal (i. h. 225. 
1.) akként, hogy ezen esemény magában véve igen 
jelentéktelen s felemlitése Márknak az epizódok iránti 
előszeretetéből magyarázandó. (Schegg i. h. 157. 1.) 
Mert az összes evangéliumokban nem találhatunk 
egyetlen vonást sem, mely annyira jelentéktelen 
volna, mint épen az, ha Langen feltételét igaznak 
fogadjuk el. Szereti ugyan a mellékes körülményeket 

') Például nem említi Júdás halálát, Pilátus nejének 
álmát, a Jézus halálakor történt számtalan csudát, melyek 
Máténál olvashatók ; továbbá a Heródes előtti jelenetet, a 
siró asszonyokat, a bűnbánó latort, melyek Lukácsnál említ-
tetnek s felvételük egyenesen e két evangelista czéljából 
magyarázható. V. ö. Grimm, Einheit 339 s köv. és 487 
s köv. 1. 

felemlíteni, az eseményeket bővebben leírni, azokat 
minden oldalról megvilágítani, mi által leírásai 
élénkségben sokat nyernek ; ezen kibővítések azon-
ban mindig olvasói kedvéért történnek s azok szük-
ségleteiből magyarázandók.2) Nem is adhatunk e 
kérdésre oly feleletet, mint Maidon ad h. 1., Jansenius 
(Comm. in S. Ev.), Tirinus (Comm. in S. Script.) és 
Patrizi (in Marc um comm. Romae 1862.), mintha 
Márknak ezen esemény felemlítése által az lett volna 
czélja, hogy a katonák kegyetlenségét annál inkább 
kitüntesse. E kegyetlenség eléggé jellemeztetik a 
poroszlók Krisztus és az apostolok iránt tanúsított 
eljárásának vázlatával s hogy a Krisztus iránti gyű-
lölet hogyon nyilvánulhatott egy a Mesterrel semmi 
összeköttetésben nem álló s egyedül a katonák zajára 
odaérkező ifjú elfogásában, épen nem látom be. Sőt 
épen ezen körülmény mutatja, hogy az ifjú már előbb 
ott volt. Schegg (i. h. 157. 1.) még azt is okul hozza 
fel, hogy ezen ifjú talán épen ezen esemény követ-
keztében lőn Jézus követőjévé épen úgy, mint Mai-
chus s futásának felemlítése ezért bir jelentőséggel. 
A hagyomány azonban ezen esetben bizonyára épen 
úgy fentartotta volna ez ifjú nevét is, mint fentartá 
a századosét, az Ur oldalát keresztüldöfő katonáét s 
a megtért latorét. De nem magyarázhatjuk e körül-
mény felemlítését az evangelium czéljából sem. Az 
evangelium alapeszméje, melynél fogva a keresztény 
vallás kegyelmeinek zsidók és pogányok egyiráut 
részeseivé lehetnek,3) semmi összeköttetésben sem 
áll ezen mellékkörülménynyel. S ha Márk ezt mégis 
felemlíti, az csak azért történhetett, mert rá nézve 
ezen es- ^ny rendkivüli jelentőséggel birt, mely 
saját élf vk legnevezetesb pontját képezé. Csak ha 
önmagat érti Márk, csak akkor nyer ezen közbeszőtt 
esemény oly értelmet, mely az egész elbeszélést, 

a) A következő helyek összevetése: Mar. 2, 18 köv. — 
Mat. 8, 14 köv. — Mar. 9, 14 köv. Mat. 17 ,14 köv. — M a r . 
10, 46 k. — Mat. 20, 29 k. és Luk. 18, 35 köv., világosan 
kitünteti Márk azon törekvését, hogy olvasói előtt minél 
érthetőbb legyen. 

3) V. ö. Grimm, Einheit 498 s köv. 1. 
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érdekes, a maga helyén álló megjegyzés, az evangé-
lista naiv vallomása, nem pedig iróhoz nem illő fol-
tozgatás gyanánt tünteti fel. 

Megvalljuk azonban, hogy csak az ujabb ma-
gyarázók ismerik fel ezen ifjúban Márkot, míg e 
vélemény a régiek előtt ismeretlen volt, sőt a hagyo-
mány szerint Márk nem volt soha az Úr követője. 

Lássuk a kérdés ezen oldalát is. 

Papias János presbyter után azt mondja, (Euseb. 
III, 40.) hogy Márk az Urnák soha sem volt tanít-
ványa, „Neque enim ipse Dominum audiverat aut 
sectatus fuerat unquam." Jeromos (Comm. in Matth. 
Prolog.) így ír : „Dominum quidem Salvatorem ipse 
non vidít." — Ugy látszik azonban, hogy sz. Jero-
mos szavai szintén csak azon értelemben veendők, 
mint Papias bizonysága, mert ezen adatot ő is hihe-
tőleg Eusebius művéből vette át. Legalább erre 
mutat azon körülmény, hogy Márkról más izben is 
szólván, (de vir ill. c. VIII.) Papiasra és alex. Kele-
menre hivatkozván, az ő és Eusebius (H. E. L. II. c. 
15 vége és c. 16 eleje) szavai közt félreismerhetlen 
rokonság létezik. — A hagyomány ezen szavai azon-
ban csak úgy értendők, hogy Márk soha sem volt 
az Ur tanítványa,4) nem pedig mintha őt soha sem 
látta vagy hallotta volna. A sz. atyák (s igy János 
presbyter is) jól tudták, hogy Márk szülei Jeruzsá-
lemben laktak, hogy az apostolok pünkösd után az 
egész családdal oly benső összeköttetésben álltak, a 
mely csak akkor érthető, ha e viszony már előbb, 
még az Üdvözítő életében, kezdődött. Ily körülmé-
nyek között nem volt-e valószínű, hogy az ifjú Márk 
az Urat gyakrabban láthatta, beszédeit hallhatta, 
ámbár koránál fogva (vsavíoxog) nem is tartozhatott 
a tanítványok (ßa&tjval) sorába. Csak későbben Péter 
által lőn az Ur tanának követőjévé, azért ez méltán 
is nevezheti őt a hitben fiának (ő vlóg pov. I. Pét. 5, 
13.) - És hogy Papias szavainak is csak ez lehet 
értelme, legjobban kitűnik a szövegből. Azon körül-
ményt ugyanis, hogy Márk az Urat sem nem hall-
gatta, sem nem követte, csak annak megmagyarázása 
végett hozza fel, hogy az Ur beszédei- és tetteinek 

Azon hagyományra, melyet Epiphan. haer. L I . 6. 
említ először, hogy Márk a hetven taní tvány egyike volt, 
Epiphanius megbizhatlanságánál fogva nem fektethetünk 
nagy súlyt. Azonkivül ezen hagyomány előtte tökéletesen 
ismeretlen volt s igy alaptalan Calmet azon véleménye is, 
hogy Márk a hetven taní tvány közé tartozott ugyan, de az 
U r a t J án . 6, 35. miatt elhagyta. Diet. Hist. Cri t . Venet . 
1734. T. I I . p. 24. 

miért nem nyújtja teljes kikerekített képét.5) Nem 
lévén az Ur követője s folytonos hallgatója, a Péter 
által elmondottak feljegyzésére kelle szorítkoznia. 

Igaz, hogy Márk az Úrhoz való viszonyát sehol 
sem említi s egyedül XIV, 51 — 52. volna szerintünk 
ennek nyoma. Azonban ezt nem is tehette. Péter 
előadásaihoz alkalmazkodván, Jézus jeruzsálemi mű-
ködéséről, az utolsó húsvétot kivéve, tökéletesen 
hallgat. Csak az utolsó húsvétnál, Jézus messiási 
működésének legizgatottabb, eseményeiben legmeg-
rendítőbb, szakában tehetett csak magáról emlitést 
s csakugyan életének egyik legnevezetesb eseménye, 
mely eltörülhetlen nyomokat hagyott lelkében, az 
Ur elfogatásának válságos pillanatához fűződik s 
élénkeu tünteti fel a részvétet és szeretetet, melylyel 
az Ur iránt már akkor is viseltetett. Hogy nem ne-
vezi meg nyiltan magát, ez ép oly kevéssé bizonyít 
ellene, mint nem bizonyít János apostol ellen azon 
körülmény, hogy evangéliumában sehol sem nevezi 
meg magát. 

Azonban, ha Márk Jeruzsálemben az Urat látta 
és beszédeit is hallhatta, honnan az a sajátságos kö-
rülmény, hogy épen a jeruzsálemi eseményekről 
mélyen hallgat , sőt az utolsó húsvétkor tartott 
beszédek leírásában is rövidebb a többi evangé-
listánál ? 

5) Euseb. H. E . L. I I I . c. 40. Ed . Laemmer : „Azt is 
mondá azon presbyter (t. i. János), hogy Márk Péter tol-
mácsa levén, a mikre Krisztus mondataiból vagy cselekede-
teiből emlékezett, azokat pontosan, ámbár nem rendben, 
(ov nkyxoi rá^si) jegyzé fel. Mert az Ura t sem nem hallgatta, 
sem Ot nem követte, hanem későbben, mint mondám, Pétert , 
ki a szükségletekhez mérve (Laemmer : pro audientium 
utilitate) adá elő taní tmányát , nem pedig, mintha az U r 
beszédeinek összletét (auvra^iv, Laemmer hibásan: históriám) 
akar ta volna adni úgy, hogy Márk nem hibázott, a k k é n t 
jegyezvén fel némely dolgokat, (ovreog evia yçàipag) a mint 
azokra emlékezett." — Akármint ér tsük is az ov fiévroi raS,n 
szavakat , annyi bizonyos, hogy azok nem a történeti rendre 
vonatkoznak, mert Márk evangeliuma félreismerhetlenül 
chronologiku3. Legvalószínűbb, hogy Papias szerint Márk 
nem irta le rendben, egymásután, az Ur minden beszédét, 
mert Péter sem aka r t a azok teljes képét (ovvTafyg) adni. 
V. ö. Tholuck, Glaubwiird. d. ev. Gesch. Hamb. 1837. 243. 

1. Zahn theol. Stud. u. Kri t . 1866. 693. 1. — Tehát Márk 
az Urnák több beszédét, főleg a Galilaeában mondottakat , 
nem hallá, mert őt nem hallgatá mint követője folytonosan ; 
a mi azonban nem zárja ki, hogy egyik vagy másik jeruzsá-
lemi beszédét nem hallhatá. Egyébi ránt Tholuck i. h. 2431. 
és Bleek Einlit. 2 Aufl. Berlin 1866. 115 1. azt hiszik, hogy 
a „mert az Ura t stb." szavak már nam János presbyter , 
hanem Papias szavai , melyekkel amannak bizonyságát 
mintegy értelmezi. 
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Az átalános hagyomány szerint Márk evangé-
liumát a római hivek kértére Péter tanítása nyomán 
irta6) s így annak keretébe az Üdvözítőnek csupán 
csak azon beszédeit és tetteit vevé fel, melyeket 
Péter prédikálása közben elmondott. Az apostoli 
xt'iQv/fict pedig rövideu feltüntetvén Jézus Krisztus 
életében és halálában az Isten országának eljövetelét, 
a gyakorlati térre lépett át s főleg az Ur erkölcsi 
beszédeinek taglalásával foglalkozott. E beszédek 
azonban majd mind Gralileában az egyszerű, Jézusért 
lelkesülő, nép előtt mondattak s így az apostoloknak 
is főleg galilaeai tartózkodásának élményeit kelle 
elsorolniok. S hogy e prédikálási módhoz Péter is 
ragaszkodott, annál valószínűbb, mert az első római 
hivek hihetőleg az alsóbb néposztályhoz tartoztak, 
miután a keresztény vallás, a szabadság és egyenlőség 
tana, épen az ő lelküket ragadhatá meg legjobban. 
És ezen egyszerű embereknek bizonyára nagyobb 
szükségük volt a galilaeai erkölcsi beszédekre, mint 
a jeruzsálemi farizeusok- és írástudókkal folytatott 
vitákra, melyeket magas röptük és gyakran rabbi-
nikus szőrszálhasogatásaik miatt nem is érthettek. 
Ily körülmények között természetes volt, ha Márk, 
ki csupán Péter prédikálásának feljegyzésére szo-
rítkozott, szintén hallgatással mellőzi a jeruzsálemi 
eseményeket. 

Az utolsó húsvét leírásánál Jézus életének ezen 
legfontosabb, mert következményeiben ránk nézve 
legeredménydúsabb, szakánál, mely felé az evangé-
liumi elbeszélések mintegy gyorsított léptekkel halad-
nak, találunk néhány vonást, melyek egyenesen 
arra mutatnak, hogy Márk evangeliuma ezen részé-
ben már saját tapasztalataira is támaszkodhatott. A 
szemléltető leirás, a kortani rend, mely tulajdonok 
Márk evangéliumát átalában jellemzik, sehol sem 
tűnnek ki annyira, mint az utolsó hét eseményeinek 
leírásánál. Hogy csak egy példát idézzek: az ünne-
pélyes bevonulást követő három első nap eseményeit 
egyedül Márk nyomán vagyunk képesek chronolo-
gikailag rendezni. (V.ö.Márk XI. Máté XXI. főleg az 
elszáradt fügefa történetét.) 

6) Clem. Alex. apud Eus. H. E . I I , 15 et VI, 14. : Quum 
Petrus in urbe Roma verbum Dei publice praedicasset et 
Spiritu Sancto afflatus evangelium promulgasset, multi, qui 
aderant, Marcum cohortati sunt, utpote qui Petrum iamdu* 
dum sectatus fuisset et dicta eius memoria teneret, ut quae 
ab apostolo praedicata erant, conscriberet. Marcus igitur 
evangelium composuit, iisque, qui illud ab ipso rogabant, 
impertiit. V. ö. Jeromos, de vir. ill. c, VIII . 

A hagyomány tehát csak azt zárja ki, hogy 
Márk az Üdvözítőnek tanítványa volt s ha a régibb 
exegeták Márk ezen helyének magyarázatánál soha 
sem gondoltak magára az evangélistára, ez azért 
történt, mert a hagyományt, az Ap. Csel. 12, 12. 
Márk eredetéről szóló nyilt bizonysága ellenére, na-
gyon is szószerinti értelemben vették. 

Buiniss Gyala. 

Az evangelinuiok protestáns kritikája. 

Ballagi úr a „Prot, tudományos Szemle." f. évi első 
számában „A synopticus evangéliumok a mai tudomány 
világánál" czim alatt a három első evangelium eredetéről 
és egymáshozi viszonyáról értekezik. Talán nem lesz érdek-
telen tudni, mit tart a hazai protestánsok ezen egyik fáklya-
vivője átalában az evangéliumokról s különösen miként 
használja fel Papias szavait azok hitelességének tagadására. 

Az evangéliumok eredetét s egymáshozi viszonyát 
illetőleg B. úr eklektikusnak mondja magát, a mennyiben 
szerinte az ide vonatkozó „külömböző feltevések mindegyi-
kében van valami igaz s a jelen tudomány feladata azok 
igaz oldalait felhasználni." Végeredményben azonban még 
sem tesz egyebet, mint az irott ősevangeliumról szóló hy-
pot'hesist, mely ujabb időben a protestáns német tudósok 
műveiben a legkülönfélébb alakban nagy előszeretettel 
tárgyaltatik, reprodukálja és tökéletesen Credner vélemé-
nyéhez csatlakozik, ki (Einl. in das N. T. 196 s k. 1.) a mi 
Máténkat a Papiasnál említett Máté- és Márkféle iratokból, 
a kánoni Márkot pusztán ez utóbbiból, Lukácsot pedig va-
lamennyiből együttvéve, származtatja s azon kivül (u. ott 
187 s köv. 11.) még különféle (B. úr szerint galilaeai és sa-
maritán) hagyományokat is szerepeltet források gyanánt. 
Hogy e vélemény mellett evangéliumaink hitelessége fen 
nem állhat, önmagától értetik. 

Hogy a tudomány mai álláspontja okvetlenül e kom-
plikált hypothesist követeli-e a három első evangelium kö-
zötti viszony megfejtésére, azt nem akar juk itt bővebben 
taglalni. E helyett B. urat egyszerűen az előtte is nagy 
tekintélyben álló prot. tübingai iskolára utaljuk, melynek 
legjelesb képviselői, pl. Baur (Maicusev. Tüb. 1851.), Zeller 
(Zeitsch. für wiss. Theol. 1865. IV.) és Hilgenfeld (Das 
Marcus-Ev. 1850 és Zeitsch. für viss. Theol. 1866 82 s k. 1.) 
sokkal hihetőbbnek tart ják e kérdés olyan megoldását, a 
minőt már sz. Ágoston is adott, ki de Consensu Evangelist. 
L. I. c. 2, 4. (Migne T. III. p. 1044.) ekként nyilatkozik : 
„Quamvis singuli suum quemdam narrandi ordinem tenuisso 
videantur, non tamen unusquisque eorum velut alterius prae-
cedentis ignarus voluisse scribere reperitur vei ignorata 
praetermisisse, quae scripsisse alius invenitur ; sed sicut 
unicuique inspiratum est, non superfluam Cooperationen! sui 
laboris, adiunxit." Mely utóbbi helyet ha figyelmesen átol-
vassa B. úr, bizonyára nem Írhatta volna : „A régieket a 
felhordott nehézségek nem igen bánthatták. A durva inspi-
ratiói tanból folyó ama csudálatos exegetikai nézet, mely 
egy és u. a. bibi.ai mondatnak három, négy, sőt ötféle értel-
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met is tulajdonít, a bibliamagyarázót minden nehézségen 
túl segítette. Ha szószerinti értelme ellen nehézség támadt, 
vette titkos értelemben vagy még más értelemben, mely a 
dolgot kiegyenlítette." (3. 1.) 

Mi nem ismerjük Ballagi úr hermeneutieáját ; annyit 
azonban tudunk, hogy ő sem ismeri a katholikusokét, a mit 
pedig méltán megkívánhatnánk tőle, ha e tárgyról ir. Am 
üssön fel B. úr bármely kath. hermeneuticát, pl. a jezsuita 
Patriziét, ki bizonyára B. úr szerint is a „durva" kath. 
tant adja elő s meg fog győződni róla, hogy mi a szentírás-
ban tulajdonképen csak k é t f é l e érteményt külömbözte-
tünk meg: a betűszerinti és szellemi (spirituális) érteményt; 
mert az allegoricus, anagogicus és tropologicus értemény 
mind spirituális s csak a szellemileg jelentett tárgy külön-
félesége szerint neveztetik különféleképen. (L. Patri t i i In-
stit. de interp. Bibliorutn p. 216.) És hogy ily kétféle érte-
ményt tulajdonítunk némely helyeknek, abban számtalan 
protestáns is egyetért velünk, pl. Grotius (in Matth. I, 22.), 
Spencer (de legg. hebr. r i t t . I, 11.), Michaelis (Entwurf der 
typ. Theol. Brem. 1763), sőt maga a protestáns bibliatudo-
mány atyja, Glassius is. (Philologia sacra. L. II. P . I . sect. 1 ) 

Azt is megtanulhatná továbbá B. úr, hogy koránsem 
menekülnek a kath. bibliamagyarázók a titkos értelemhez 
akkor, midőn a betűszerinti értelem ellen nehézség merül 
fel ; mert mi azt tanít juk, hogy minden szentírási helynek, 
még azoknak is, melyek titkos érteménynyel bírnak, van 
helyes betűszerinti értelme s ennek elhanyagolásával soha 
sem szabad valamely helyet pusztán szellemi érteményben 
magyarázni. (L. Patrizi, i. h. 10—15 1.) — Igaz ugyan, 
hogy magyarázat közben a betűszerinti értelem tulajdon-
képeni jelentményétől néha eltérünk -, de csak azon esetben, 
ha a beszélő személy külömben esztelennek tűnnék fel ; de 
ekkor sem a spirituális értelemhez fordulunk, hanem meg-
maradunk a betűszerinti magyarázat mellett, csakhogy a 
szavakat nom tulajdonképeni, hanem átvitt értelemben 
veszszük. És reméljük, hogy B. úr ezen hermeneuticai sza-
bályt nem fogja specifice katholikusnak mondani, miután 
az a józan ész követelménye s ha a szentatyák és régibb 
kath . exegeták ezen szabályt követték, csak a józan ész 
követelményének feleltek meg. 

Annál kevésbbé lett volna szabad Ballagi úrnak a 
fentebb idézett szavakkal élnie s a katholikusok „durva 
inspiratioi tan"-át emlegetnie, mert a mi tudtunkkal épen 
a protestánsok, kiket pedig B. úr „a bibliamagyarázat 
józanabb ösvényre" terelői gyanánt tüntet fel, tanították 
legdurvább alakját az inspirationak. Míg ugyanis kath. 
részről csak sporadice védelmeztetett a szószerinti inspi-
ratio : addig a protestánsoknál egészen átalánossá vált s még 
ma is akadnak védelmezői, pl. a franczia Gaussen, a német 
Richter és főleg számos angol. (V. ö. Langen, Einl. 207. 1.) 

Azonban B. úr , mint a század igazi fia, minden inspi-
ratiót „durva tan" gyanánt elvet s az evangéliumokból 
pártérdekből készült iratokat csinál. — Nem akarunk itt 
arra utalni, hogy legalább bizonyosfokú inspiratiót több 
rationalista is elis mer (pl. Bleek. Einl. 713 1., Rothe, zur 
Dogmatik, 133 1.); pusztán csak a fentebbi nézet rövid 
megvizsgálására szorítkozunk. 

„Máté evangeliuma azon czélzással lett megirva, hogy 
annak tartalma által Pál nézetei megczáfolva és egyetemes-
ségi igényei az Ur egész élete által visszautasít tassanak." 

„Ennek ellonében Lukács evangéliumának félre nem 
ismerhető tendentiája Jézus életét oly szinben mutatni fel, 
hogy abban Pál tanrendszere találjon támasztékot." 
„Végre a két ellenkező párt kiengesztelése tekintetéből Íra-
tott Márk evangeliuma, mely a zs'dóskodó Máté és a Pá l -
szellemű Lukács között középet tar t ." így Ballagi úr az 
5. lapon. 

Hogy a tübingai iskola ezen nézetében, melyet legelő-
ször az u. n. szász névtelen (Die E w . ihr Geist, ihre Vers, 
und ihr Verhältniss zu einander. 1845.) állított fel s utána 
Baur (Krit. Unters, üb. d. kan. Ev. Tüb. 1847.) és Schweg-
ler (Nachap. Zeitalter. Tüb. 1846.) bővebben megalapítot-
tak, annyi mindenesetre igaz, hogy Lukács Pál tanmodorát 
tükrözi vissza, Márk pedig Máté és Lukács között mintegy 
középúton halad, mi sem tagadjuk. Egymás elleni polémiá-
ról azonban szó sem lehet ; mert az egész hypothesis törté-
neti érvek hiányában azon téve3 feltevésen alapszik, hogy 
sz. Pál és a többi apostolok között a keresztény tant illető-
leg lényeges ellenmondás létezett, mely szükségképen sok-
szoros súrlódásra adott alkalmat. Hogy ily meghasonlás 
Pál és a többi apostolok között nem létezett, azt más a lka-
lommal bővebben kimutat tuk. (1. Rel. 1870. I. félév. 177. 
185. 193 s köv. 1.) E helyütt tehát csak ott kifejezett néze-
tünkre utalván, B. úrnak megfontolás végett csupán csak 
az ő szemeiben is bizonyára nagy tekintélylyel biró Holtz-
mann szavait a jánl juk, ki e tárgyról (Die synopt. Evang. 
Leipz. 1863 401. 1.) következőleg nyi latkozik: Zunächst 
will jedes Evangelium Geschichte erzählen. Die dogmatische 
Etiquette, an der man die Bestimmung der Schriften erkennt, 
klebt bloss oben auf." 

(Vége. köv.) 

EGYHÁZI TTJD0SITÁS0K. 
P E S T , február 15. A „ P e s t e r L l o y d " a n t i i n -

f a l l i b i l i s t a i r ó j a , m i n t i n f a l l i b i l i s c z i k k e -
z ő. Kedvünk lenne a kath. ügyekben szakavatott (?) P . 
LI. 33-ik számának vezérczikkét egész terjedelmében lefor-
dítani, hogy lássák szives olvasóink, mily infallibilis tekin-
télylyel lehet vezérczikket írni még antíinfallibilis érzülettel 
is, még pedig, mi a dolog érdemét nagyban emeli, a Pester 
Lloydban. De úgy véltük, izlelőül elég lesz felemlíteni, hogy 
a P. Ll. tudós czikkezöje szerint, ki állítólag kath. pap lenne, 
de egyházi tudományát valószínűleg a börzén vagy vala-
mely szabadkőműves páholyban szerezte, a kath. egyház a 
pápa csalatkozhatlanságának kimondása által eddigi alap-
jától eltért, mert 1870 jul. 18-ik előtt hitczikke volt a kath. 
egyháznak, hogy Krisztus tanitmányának őre az összes 
egyház, „tehát a clerus és világiak összeköttetésben az egy-
ház fejével", ma pedig az megváltozott ; a ki tehát a pápa 
infallibilitását elfogadja, sit sicut ethnicus et publicanus, az 
a „választott nép" kegyére többé nem számíthat, az többé 
nem katholikus, a kath. egyházban többé nem Isten, hanem 
a pápa szava hirdettetik, mert ez lépett az Isten helyébe ; a 
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püspökök tehát mondjanak le birtokaikról, ők külömben is 
mint állampolgárok a törvényen kivül helyezték magukat, 
midőn az infallibilitást elfogadták, mert az állampolgár első 
kötelességét, tiszteletben tartani a törvényeket, melyeken 
az állam léte és boldogsága nyugszik, nem teljesítették. 

íme, mi mindent nem tanulhat az ember a P. Ll. docto-
rától, mikor ex cathedra beszél ; csakhogy ez azon cathedra, 
melyet a szentirás cathedra pestilentiaenek nevez. Ha a do-
loghoz legalább is annyit nem értenénk, mint a P. Ll. tudó-
sa, azt ajánlanánk a Sz.-István-társulatnak, égesse el kis és 
nagy kátéit, hogy még nyoma se maradjon, mily eretnek 
könyveket nyomtattatott kath. czég alatt ; mert az nem igaz, 
legalább nem a P. Ll. doctora előtt, hogy a kath. hit őre 
egyedül a tanitó egyház, amint ez az általa is kiadott kate-
cbismusban nyomtatva van, hanem a világiak is, különösen 
pedig a P. Ll. czikkezője. Azt ajánlanánk, hogy bizza meg 
a czikkezőt, majd ír ő olyat, hogy czégül bátran kalapácsot 
és maiteres kanalat lehet reá nyomatni. Hanem jelenleg in-
kább a czikkezőnek ajánljuk keresztény felebaráti szere-
tetből, hogy menjen a Sz.-István-társulat ügynöki hivata-
lába, vegyen egy kis katechismust, nem kerül még egy 
körülreszelt arany 20 ad részébe sem, megtanulhatja belőle 
a kath. egyház szervezetét és akkor szerény czikkeket bi-
zonyára nagyobb tájékozottsággal é> tisztább felfogással fog-
hat felőle irni. 

Valóban nevetséges önteltség szükségeltetik ahoz, ha 
nem roszakarat a forrás, hogy épen a P. Ll. adjon oktatást, 
mennyiben tért el az egyház alapjától, mennyiben nem ; 
ez épen olyan, mintha mi a P. Ll.-nak oktatást akarnánk 
adni, miként lehet a börzén hausse-t vagy baisse-t előidézni. 
Jól mondja a P. Ll., habár gúnyosan is, habár helytelenül 
következtet is, hogy hiszi, miszerint azon püspökök, kik 
elfogadták a vatikáni zsinat decretumát, megfontolták lépé-
süket és annak következményeit; mindenesetre jobban szá-
mot tudnak adni mint katholikusok, mint honpolgárok, lépé-
sükről, mint a P. Ll. czikkezője esetlen állításáról, indoko-
latlan támadásáról. A P. Ll.-nak fogalma sem lehet azon 
magasztos felelősségről, mely egy kath. püspök vállaira ne-
hezedik, különösen az egyház tanitmánya irányában ; nem 
képes megérteni sem ama magasságot, hová a kath. püspököt 
hivatási kötelmei még a társadalom jóléte szempontjából is 
emelik, ilyen portékát a P. Ll. szerkesztőségében nem árul-
nak, azért nincs joga edictumokat kiadni, nincs joga kinyi-
latkoztatni, hogy püspökeink törvényen kivül állók. Vagy 
magyarázza meg a P. Ll. tudósa, minő ellentétben áll a pápa 
csalhatatlanságának elfogadása vagy maga a dogma is az 
állam alaptörvényeivel, mi miatt törvényen kivül állóknak 
decretálja a püspököket? mert az oly nevetséges állítások, 
hogy a püspökök hódolatuk által az egyház tanitmánya iránt 
a sötétség szolgái, az előhaladás, felvilágosodás, ellenségei 
lettek, elkoptatott phrasisoknak megjárják, de nem argu-
mentumoknak, legalább okos ember előtt, a ki a P . Ll-don 
kivül még más egyebet is olvas, olvas és tanul. Ha a modern 
államok alaptörvényei között létezik valami, minek nem-
csak katholikus püspök, de egyátalában keresztény ember 
sem tartozik engedelmeskedni, azt bizonyára nem a pápa 
csalhatatlansága eszközli, miről a czikkező tiszta fogalom-
mal bizonyára nem bir, hanem maga az Isten törvénye, 

mely tilt minden bűnt ; ily fensőbb törvény létezéséről, lehet 
hogy a czikkező nem tud vagy nem akar tudni semmit sem, 
midőn czikkeit szépen vagy nem loirja a türelmes papirosra ; 
neki mindegy, ö ir, mert megfizetik és úgy ir, amint az a 
P. Ll. olvasóinak szájizével megegyezik. Most kedvencz 
thema az infallibilitás és alkalmas a püspökök ellen izgatni, 
tehát a P. Ll. irója is leirja mit tud, illetőleg mit nem tud a 
kath. egyházról ; azért olvashatunk tőle tudatlanságból, hogy 
ne mondjuk roszakaratból, összeférczelt ily absurdumokat. 
Szálljon le a cathedráról, üljön a padba — tanulni, hanem 
akkor mondjon le azon reményről, hogy miniszteri taná-
csos lehet, mint lett egyik hasonló theologicus czikkeket 
gyártó társa. Vigilius. 

NAGYVÁRAD, január 30. A n é p n e v e l é s é s 
e l e m i - i s k o l a ü g y é r d e k é b e n f t . L i p o v n i c z k y 
István pk ő mlga közelebb megyebeli papságához intézett 
körlevelében többek közt ilykép intézkedik : „A változás 
folytán, melyet az 1868. XXXVII I . törv. czikk a hazai 
népnevelés terén okozott, szüksége merült fel annak, hogy 
kath. szellemű népiskolai tankönyvek kiadásáról gondos-
kodva legyen. E czélra legalkalmasabbnak látszott a jó és 
olcsó kiadványai által dicséretesen ismert Sz.-István-társulat, 
mely a vallásos tankönyvek kiadását már azelőtt is gondozá 
s kitűnő katholikus szelleme, pontossága és olcsósága, miatt 
e téren a siker legtöbb kezességét nyújthatta. És e társulat, 
daczára a nagymérvű, erejét majdnem túlhaladó, beruházá-
soknak, melyekkel e vállalat jár, a kath. népnevelés iránti 
buzgalmában, teljes készséggel hajolt a főméit, herczegpri-
más felhivására s magára vállalta a kath. népiskolai tan-
könyvek kiadását. Hogy ebbeli feladatának minden irány-
ban megfeleljen, elvül tűzte ki magának, hogy kivéve a 
nélkülözhetlen kath. szellemet, a tankönyvek szerkesztésé-
ben a hazai kormány tanulmányi rendszeréhez fog alkal-
mazkodni s kiadványaival a felekezetlen iskolák részére 
szerkesztett kormányi tankönyveket nyomban fogja követni 
s ez elv éhez hiven már is részben kiadta, részben pedig 
legközelebb ki fogja adni , az ABG-t a megfelelő fali táb-
lákkal, továbbá az I, II , I I I é s I V - i k olvasókönyvet magya-
rul s ismét az ABC-t, I ső és Il-ik olvasókönyvet németül, 
mit a még szükséges népiskolai tankönyvek kiadása, a kor-
mány hasontárgyú kiadványaival egyidejűleg, fog követni. 
Eszerint tehát gondoskodva van oly népiskolai tankönyvek-
ről, melyek, midőn egyrészt az ujabb oktatási törvény kö-
vetelményeinek teljesen megfelelnek, másrészt a kath. okta-
tás szelle mévelis összhangzásban vannak s épen azért kath. 
népiskoláinkban bizvást használhatók. Mit midőn a lelkész 
uraknak, mint illető iskolai igazgatóknak, örvendetes tudo-
mására hozok, egys zersmind elrendelem , hogy egyházme-
gyém kath. népiskoláiban a Szent-István-Társulat által 
kiadott vagy kiadandó tankönyvek használtassanak, meg-
hagyva egyszersmind a kerületi alesperes uraknak és a 
főelemi tanodák igazgatóinak, hogy eme rendeletem pontos 
megtartása felett a n n á l szigorúbban őrködjenek, minél 
inkább feltételeztetik az oktatás eredménye katholikus is-
koláinkban a tankönyvek vallásos szellemétől, kitűnő szer-
kesztésétől és egyformaságától és minél nagyobb figyel-
met érdemel a Sz.-István-Társulat, mely e vállalat terhei t 
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csak a kath. iskolák osztatlan részvéte mellett bírhatja meg •, 
azonban addig, míg a társulat kiadványaival egészen el nem 
készül, a még hiányzó tankönyvek az eddig használtakkal 
pótoltathatnak. Továbbá, hogy a Sz.-István-Társulat magát 
a szükséges tankönyvek száma iránt tájékozhassa és a fölös-
leges kiadás kárától megkíméltessék, meghagyom egyszer-
smind a tiszt, lelkész uraknak, hogy az eddigi használat 
mellett plébániai iskoláikban szükségelt tankönyvek össze-
gét, p. o. mennyi és mily nyelvű kátéra, bibliai történetre» 
ABC vagy olvasókönyvekre, volna szükségük, az illető ke-
rületi alesperes uraknak rövid időn, legfeljebb a f. év első 
hónapjaiban, megjelentsék, ezek által ismét a társulat érte-
sítése végatt az összes kerület tankönyvszükséglete hala-
déktalanul ide bejelentendő lévén. Hasonló jelentésre a fő-
elemi tanodákra vonatkozólag az illető igazgató u rak is fel-
hivatnak. Végül a tankönyvek könnyebb,gyorsabb és olcsóbb 
szállítása végett úgy intézkedem, hogy a kerületi alesperes 
uraknak és a főelemi tanodák igazgatóinak évenkinti minden-
korideje korán teendő jelentéseikre az egész megye tankönyv-
szükséglete püspöki irodám által rendeltessék meg a társu-
lattól, honnan azután a szükséges tankönyvek az egyes plé-
bániai iskolák számára az illető kerületi alesperesek útján 
fognak megküldetni." S 

KAPOSVÁR, február 12. K e r e s z t e 1 é s. Ha van-
nak, mikép vannak is, a lelkipásztorkodás tövises terén 
főleg közönyös, ne mondjam hithideg, napjainkban kelle-
metlenségek, melyek a lelkipásztor jóra, igazra czélzó szán-
dokait, intézkedéseit, fájdalmasan érintik és keserítik : Is-
tennek hála, vannak közbeközbe, bár ritkábban, örömek 
is, melyek amazok koserveit enyhítik és vigasztalják. Ily 
örömnek valánk tanúi Kaposvárott, midőn folyó év február 
12-én nyilvános s ünnepélyes istentisztelet alkalmával Sauer 
József israelita megkereszteltetett. 

Sauer József született Gesztiben, Somogymegyében, 
jelenleg házbirtokos, nőtlen, magányzó, lakik Kaposvárott. 
— 1870 deczember 12-én Folly József úrral a kaposvári 
plebániahivatal előtt jelentette abeli szándékát, miszerint 
elhatározta magát kereszténynyé lenni. Kihallgattam, kér-
déseimre, ha váljon igaz meggyőződésből, minden földi 
haszonlesés nélkül, lelke üdve érzetéből, szándékozik-e ezen 
fontos lépést tenni s állhatatos fog-e maradni ? igennel fe-
lelt. — A kellő hitoktatásra szólítottam. Azóta szorgalmasan 
megjelent, az előadásokat szívesen hallgatta, kérdéseket 
tett, feleleteket kért, ernyedetlenül tanult. 

Tanitáskori nyilatkozatait nem hallgathatom el. Gyer-
mekkoromtól, úgy mond ő, benső érzelemmel és vágygyal 
hajoltam, vonzódtam, a kereszténységhez, az ó- és újszö-
vetségi szentírást összetartva tanulmányoztam, a Conver-
sations Lexiconnak leginkább a vallásra vonatkozó közle-
ményeit figyelemmel és szorgalommal olvastam, komolyan 
fontolgattam, mely vallásra, reformata, lutheran, katholi-
kusra térjek-e? Okoskodtam, haboztam, ismét olvasgattam 
és erős lőn meggyőződésem, hogy csak a katholika hitre 
térjek, mert csak a katholika hitben van a szent igazság, 
ezenkívül nincs, nem is lehet üdvösség. — Azért érett meg-
fontolással változatlanul elhatároztam, hogy Isten segélyével 
katholikus leszek. 

Midőn tanítás alkalmával előadám, mily sok kellemet-
lenséggel kell találkoznia, nehézségekkel megküzdenie, a 
világ, saját israelita hitsorsosai, netáni gunyolásai miatt, el-
mondá héber nyelven s magyarul a 26 zsoltárt: „Ha tábor 
áll ellenem, nem fél szivem. Ha harcz támad ellenem, nem 
fogok inogni. Egyet kértem az Úrtól, ismét azért esdem, 
hogy az Ur házában lakjam életem teljes napjaiban, hogy 
lássam az Úr gyönyörűségét és látogassam az ő templomát. 
Mert atyára, anyám, elhagytak engem, meghaltak, — az 
Úr pedig felvesz engem." Es hogy én viszont vigasztalólag 
feleljek, ugyanazon zsoltár végszavai jutván eszembe mon-
dám: „Várjad az Urat, cselekedjél férfiasan és remélj az Ur-
ban." Ezután igazi áhítattal, lankadatlan kitartással é3 sóvár 
vágygyal hallgatá az előadásokat, míg megtanulván a szük-
ségeseket, 1871 febr. 12-én ünnepélyes szent mise alkalmá-
val 60 éves korában a szent keresztséget felvette. Isten 
segítse és védje. A keresztatyai- anyai tisztet Folly József 
úr és neje, Vázsonyi Karolina asszonyság, vállalták ma-
gukra. 

Szívindító épületes volt ez ünnepély. Miután a keresz-
telő előre elmondá a közel teendőket, szem- fül volt min-
denki a templomban. A keresztelendő megtartván előbbi 
József nevét, a feltett ellenmondasz-e az ördögnek, hi-
szesz-e kérdésekre szive lelke lángoló hangos érzelmével 
felelt. Legmeghatóbb volt, midőn e kérdésre : akarsz-e ke-
reszteltetni ? szivéből eredett , szemein csillogó vágy és 
hálaérzet gyöngyeivel érzékenyen, de hangoäan feleié : Ó 
igen, akarok, akarok, Istenem akarok. Es az Atya, Fiú és 
Szentlélek Istennek nevében megkereszteltetett. 

Ezután szokott ima közt a fehér ing mint az ártatlan-
ság s tisztaság jelvénye reáadatván, égő gyertya, mint lelki 
szövétnek, melylyel egykor Krisztus elébe lesz menendő, 
kezébe nyújtatván, a keresztelő elmondá neki teendőit és 
kötelmeit s a keresztény kath. híveknek, mint Krisztus 
Jézus anyaszentegyházának tagját, Krisztusban a kereszt-
ség által ujjászülöttet s testvérüket, szeretetükbe s imáikba 
ajánlván, folytattatott a szent mise, mely közben ünnepé-
lyesen magához vévén Krisztus Jézus szent testét, meg-
áldozott és a keresztelőtől neki emlékül ajándékozott ke r . 
kath. imakönyvből buzgón imádkozott. 

Élvezetesebb, lelkemet örvendeztetőbb, magántanitá-
som 36 éves papi hivataloskodásom alatt nem volt a jelennél, 
melyben a tanuló részéről annyi odaadást, a hit tanairól 
annyi érdekeltséget, készséges hallgatást, kitartást, csüg-
gedetlen tanulást, lelki megnyugvást, tapasztaltam volna. 
Istené a dicsőség ! 

Komess György. 
plébános. 

BECS. F e l i r a t a b i b o r n o k-é r s e k h e z. Azon 
felirat, melyet több világi katholikus nyújtott a bibornok-
érsekhez : méltóztatnék a csalatkozhatlansági dogmát me-
gyéjében kihirdetni, itteni két katholikus lap, a „Vlksfrd" 
é9 a „Vtl." közt maglehetős éles szóváltást idézett elő. 
Amaz, mely már egy esztendő azaz körülbelül azóta, hogy 
ura s fentartója Rómában az említett hitágazat ellen izgatni, 
sőt irni is kezdett, nagyon liberális nótákat fúj, azon ütkö-
zött meg, hogy eme feliratot oly lap (a „Vtl.") is közölte, 
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mely főbb munkatársai közé nem egy papot számít s ezen 
eljárást „rohaste Rücksichtslosigkeit" elnevezéssel illette. 

Ez ellen védvén magát a „Vtl." s Ígérete szerint emez 
állítólagos durvaságot először átalános egyházi szempont-
ból, másodszor magából a „ Volksfreund"-nak álláspontjából 
Ítélvén meg, a következő eredményekhez jut . 

I. Ataláno3 egyházi szempontból: 
1. A papnak községében nemcsak joga, de kötelessége 

is, a hitigazságokat hirdetni; a községnek pedig joga van 
ezen kötelességnek teljositését követelni. A püspöknek me-
gyéjében nincsen tetszésére hagyva, hanem kötelességévé 
tétetik az egyház által, hogy hiveit vagy személyesen tanítsa 
a hitigazságokra vagy taníttassa mások által s a megye 
hivei ennek megfelelőleg bírnak azon joggal, hogy eme 
püspöki kötelesség teljesítését követeljék. Még a pápa szá-
mára is kötelesség ez s pedig az egész egyházra kiterjedő 
kötelesség, melynek a hivek részéről a követelhetési jog 
felel meg ; mindez pedig emez evangeliumi szózatnak alapján : 
„elmenvén az egész világra, hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtménynek." Ebből következik, hogy az egy-
háznak nézete szerint a község nem a papért van, hanem a 
pap az egyházért ; hasonló viszony állván a püspök és me-
gyéje, a pápa s az egész egyház közt. Ha tehát néhány vi-
lági hivő bizonyos hitbeli igazságnak magyarázatát kéri, ez 
által épen nem követ el „rohe Rücksichtslosigkeit"-ot. 

2. Szintén az egyház nézete szerint a hit és megváltás 
dolgában semmi nyomatékkal sem bir a hivőknek világi 
rangfokozata. Ebben mindnyájan egyenlők s ugyanazon 
jogokkal birnak. A szegénynek épannyi igénye van a szent-
ségekre, mint a gazdagnak, a szolgálónak annyi, mint a 
herczegnőnek, a gyermeknek annyi, mint a felnőttnek. Ha 
a „Volksfreund" tehát azt kürtöli, hogy a felirat aláíróinak 
legnagyobb része egyszerű hivatalnokok- vagy iparosokból 
áll, akkor ez az ő szempontjából elég ok lehet a kérelme-
zőknek hetyke elutasítására, az egyházi jog szempontjából 
pedig soha. 

3. Ha csak kevesen is irták alá e feliratot, ezért még 
szintén ne örüljön a hivatalos közlöny, mert többen is alá-
irhatták volna, a mennyiben elég nagy Bécsben azoknak 
száma, kik az ezen feliratban kifejtett nézeteket osz t ják , 
ha ennek fogalmazói saját jószántukból nem érték volna be 
a néhány aláírással. S ha öt igazságosnak találtatása elég 
leendettarra, hogy a Mindenhatót Ábrahám kérésének meg-
hallgatására birja : miért legyen a szám épen ez ügyben 
iránytadó ? 

4. Hol van tehát az a „roheste Rücksichtslosigkeit ?" 
Talán magában a folyamodványban ? vagy a kérelmezők-
nek jogosultságában ily felirattal fordulni főpásztorukhoz ? 
vagy polgári állásukban s számukban? avagy végül ő 
emnjának betegségében ? Hiszen a megyei közlönyből tud-
juk , hogy ő emja még ennek tartama alatt is többféle ren-
deletet bocsátott ki, ezenkívül pedig a Volksfreund is azon 
örvendetes hirrel lepett meg bennünket, hogy a ba j már 
javuló-, tehát apadófélben van. 

5. Azon következtetésektől, melyek e felirat elutasítá-
sából származnak, egyelőre eltekintvén, még csak annyit 
jegyzünk meg, hogy ezen irat oly tiszteletteljes hangon van 

fogalmazva, miszerint annak sajtó útjáni közzététele minden 
tekintetben igazolható. 

I I . Magának a „Volksfreund"-nak szempontjából te-
kintve a dolgot, kitűnik, hogy az túlságos buzgalmában oly 
fegyverüket szolgáltatott kezeinkbe, melyeket nem is aka-
runk ellene alkalmazásba venni. 

1. Az egész világ ismerte egyházunk tiszteletreméltó 
fejének, IX. Pius pápánk, óhaját, akaratát s hitét, de ismerte 
egyszersmind a zsinati nagy többségnek a csalatkozhatlan-
ság körüli hitét is. A szentatya s a zsinati többség eme hite 
ellen magának a zsinatnak kebelében nyakas ellenzék léte-
zett. A mellesleg alkalmazott eszközöket csak kevesen is-
merik. A zsinaton kivül pedig az összes szabadkőművesség, 
a protestantismus, a zsidóság, a minden nemzetbeli u. n. li-
berális lapok s az egyházellenes kormányok, zúdultak fel. 
Ki állott itt az egésznek élén ? írásban s élő szóval ki támo-
gatta az ellenzéket, ki volt érzelmeinek legékesenszólóbb 
tolmácsa ? Hagyjuk a személyeskedést és maradjunk a do-
log mellett. 

2. A szentatyát most ellenségei, miután kirabolták, 
még ezenfelül fogva is tar t ják . Az istentelenségnek magasan 
hánykolódó hullámai e tiszteletreméltó aggastyán körül 
összecsapkodnak ; de ő legszentebb kötelmeinek teljesítésé-
ben s jogainak védelmében rendületlenül áll s nem tágít lépés-
nyit sem , bármily nehezen nyomja halántékait a fájdalom 
és súlyos gondoknak töviskoronája, crux de cruce! Mindent 
tűr ö, mindent akar tűrni csendesen. Istenbe vetett remény-
nyel s csak egy óhaja van még, hogy az egyház dicsőségére, 
a világ üdvére s a híveknek példájára, egyetérezzenek vele 
a katholikus világnak püspökei, egyet a vatikáni zsinatnak 
hitágazati határozatára nézve. Ha ezt sikerült elérnie, akkor 
hosszú k ín- s küzdelemteljes pálya után szívesen ha j tand ja 
ősz fejét a rég óhajtott nyugalomra, az agg Simeonnal 
mondván : „most bocsátod el Uram a te szolgádat békeség-
ben, mert látták szemeim a te Udvözitődet." 

Kérdjük most a „Vksfd"-tól, melyik oldalon viseltet-
nek több kímélettel a szentatya iránt, ott, hol mindent tesz-
nek, mi által szenvedéseit enyhíthetni s utolsó kívánságát 
teljesíthetni vélik s honnan épezért a szóban forgó tisztelet-
teljes felirat nyújtatot t át — vagy ott, hol a szentatya óha-
já t vagy épen nem vagy csak részben teljesítik avagy a 
jansenisticus silentium obsequiosummal érik be s ezt épen 
most, midőn bizonyos oldalról annyi hazug és bárgyú esz-
közhöz folyamodnak, hogy a hiveket egy felette fontos hi t -
ágazatra nézve tévútra vezessék ? 

IRODALOM. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg . 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

Sokat lehetne erre nézve szóba hoznunk ; azonban 
egyebeket mellőzve, felhozzuk itt a mélyelmű Kanus Meny-
hértet . . . . Ez jellemzőleg, bőven és tudományosan, a mily 
elmeéllel, épen oly dönthetlen érvekkel, bizonyítja azt b e 



„De Iocis theologicis" czimű nagybecsű munkájában . . • 
„Ki ugyanis, — megjegyzései szerint, — el akarná hitetni, 
miszerint Isten irott igéje vagyis az ó és ú j szövetségnek 
mindazon könyvei, melyeket az egyház mainapon is szen-
tekül ismer el s az apostolok isteni ihléssel Írottaknak taní-
tottak, — az isteni oktatás történelmére és tartalmára nézve 
egyesegyedüli kútfő : annak meg kellene mutatnia, hogy 
Üdvözítőnk az apostoloknak azt parancsolta, miszerint 
a kijelentett igazságokat leirják, nem, hogy szóval („Eun-
tes in mundum universum, praedicate evangelium omni 
creaturae" Marc. 16, 15.) hirdessék; valamint az embereket 
is nem olvasásra, hanem az Isten igéjének hallgatására 
utalta, minélfogva mindannyian hirdették az evangéliomot, 
de nem mindannyian i r t ak ; . . . annak okvetlenül meg kel-
lene mutatnia, hogy az egyházak csupán csak a szentírás 
által a lapí t ta t tak, ter j esztetett, tartatott fen és virágzott 
a hivek között a ker. religio és hitélet . . . („Sőt Krisztus 
Urunk" — a b e. Wisemann bibornok észrevétele szerint 
— „megengedte, hogy elmúljék az egyház legszebb virág-
zásának kora, mielőtt megiratott volna a biblia , a jeruzsá-
lemi egyház, mely egy szív és egy lélek vala, szétszóratott 
volt ; az antioehiai szék, hol a kereszténység legelőször ka-
pott nevet, Rómába vitetett, benne csak árnyéka maradt 
meg az elébbi főnökségnek ; az egyház bölcsője vérrel hin-
tetett meg, mielőtt a Szentlélek szárnyainak árnyába bemár-
tatott volna a toll, hogy az uj sugallat első szavai leirattas-
sanak . . . Szent emberek az örök dicsőségbe mentek, Istvánt 
megkövezték . . Jakabot kínozták, Szűz Mária, az Üdvö-
zítő édesanyja, mennyekbe vitetett, mielőtt irtak volna . . . 
Szószerint igaz tehát, mit szent Irén mondott, hogy tudni-
illik sok nemzet keresztény volt tinta és papir nélkül". . .) 
E mellett kétségtelenné kellene tennie, miszerint Krisztus 
Urunk összes tana, a ker. igazságoknak egész telje, az új-
szövetségi iratokban kimerítőleg és teljesen benfoglaltatik 
(minek inkább ellenkezője igaz és az apostolok maguk igen 
gyakran utalják híveiket szóbeli tanitásaikra. „Sunt autóm 
et alia multa, quae fecit Jesus, quae si scribantur per sin-
gula, nec ipsum arbitror mundum capere posse eos, qui 
scribendi sunt, libros". . . Ján. 25, 25 . . . v. ö. 2 Thess. 2, 
14 ; 2. Tim. 1, 13., hol inti sz. Pál szeretett tanitványát, 
hogy „tartsa például azon üdvös igéket, melyeket tőle hal-
lott, a hitben és szeretetben a Krisztus Jézusban" . . . és 
2 Tim. 2, 2 . . . ) ; be kellene meg nem czáfolt okokkal vitat-
nia, hogy az újszövetségi iratok egyátalában nem alkalmi 
iratok, tekintettel az akkori idők határozott szükségeire, 
. . . nem a körülmények szorultságában feladott kérdések 
válaszolása, röviden, hogy nem bizonyos idő- és helyszerinti 
követelmények folytán Írattak, hanem azért, miszorint a 
ker. kinyilatkoztatás összes foglalatját tökéletesen tartal-
mazzák ; . . . végre annak meggyőződést keltőleg kellene 
feltüntetnie, hogy a bibliában semmi nehézség vagy homály 
sem jő elő, hanem mindaz, a mi ott előtáratik, . . a legvi-
lágosabb, könnyen érthető . . . Már pedig ezeket még eddig 
senki sem mutatta meg, de nem is fogja, mint már a hamis 

tudomány ellen, mely annyiféle csalérveket gondolt volt 
ki, — váltig bebizonyítva és maga a megvesztegethetlen 
tapasztalás által is igazolva lőn ! . . . 

Dr. Csősz. 
(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Közelebb megjelent: „Az egyház történelme dió-

héjban. Nogall János apát-kanonoktól. Harmadik átdolgo-
zott kiadás. Gyulán 1871. Ára fűzve 50 kr. Ugy értesülünk, 
hogy nem sok példányban nyomatott és csakis közvetlenül 
szerzőnél és pedig egyszerre két példányt póstai utánvéttel 
megrendelve, szerezhrtő meg. 

— A felekezet nélküli állam eszméje mellett odajutot-
tunk, hogy ma már minden felekezet talál pártolóra a kor-
mányban, csak a katholikusok nem ; az egy uralkodó religiót 
helyéről letaszították és 3-at 4-et ültettek helyébe, természe-
tesen a kath. religio kizárásával és hogy a felekezet nélküli 
állam részrehajlatlansága a felekezetok iránt még jobban ki-
tűnjék, a protestánsok, lutheránusok, görög nem egyesültek, 
részére az országgyűlés százezreket szavaz meg, mélyen és 
bölcsen elhallgatva, hogy még katholikusok is laknak e 
hazában. Éljen az egyenlőség. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 1572 frt. 12 kr., 420 frank, 
22 es. k. arany, 3 % dollár aranyb., 4 db kétfrtos, 3 osztrák, 
3 porosz, 2 szász, 8 régi tallér, 26 db egyfrtos, 2 db régi egy-
ftos, 2 db félfrtos, 102 db régi húszas, 8 db régi tízes, 1 db 
ezüstpénz. 

A nagyváradi irgalmas nénék a szeplőtelen szent 
Szűz hét fájdalmainak tiszteletével 7 db egyftos 

és 2 régi húszas. 
Hazslinszky József vinnai plébános . 4 forint. 
Buzinkay György vinnai kántortanító . 1 forint. 

Szerkesztői üzenetek. 
S. J. Győr. Köszönettel vettük s legközelebb már megjelen. 
H. J. "Vinna. Köszönettel kézhez vettük, fogjuk használni. 
F . J. A. Szemeréd. A felhívás eredményét előre láttuk. Ne 

csüggedj. 
BÜ A székesfehérvári püspök, mint hiteles értesülés nyomán mond-

hatjuk, tizenhárom hétig volt súlyos beteg, most lábbadozó s nem sokára 
haza jön. 

Z. X— Azt kérdezi, mit tartok hát azon papról, ki az infallibilitást 
nem hiszi ? Azt tartom, hogy önmagát hiszi infallibilisnek. De viszont 
én kérdezem öntől : mit tart ön azon papról, ki magát csalatkozhatlannak 
tartja ? És a felelet közlését elengedem. 

M. Tett kérdezősködéseire nem felelhetünk, mert a Religio szer-
kesztősége nem szokott schematismusokat kapni, utána járni pedig időnk 
nem engedi. Ugy tudjuk, hogy a P. Lloyd szerkesztőségét meg szokták 
tisztelni egyegy példánynyal, tehát jó lesz oda fordulni felvilágosításért. 

? Kérjük, ne tessenek a szerkesztőtől azt kivánni, hogy minden 
beküldött dolgozatnál azt kutassa, ki az, minő a múltja, jelene stb annak, 
ki ír ? A szerkesztő arra köteles nézni, quid, erről felelős. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 



Megjelenik e lap he-
tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben s póstakül-

déssel5 f. 
RELIGIO. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

f 
Előfizethetni minden k. 
póstahivatalnál : Fmten 
a szerkesztőnél (ierézvá-
rosi plébánián) s Kjcs i 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sar.), 9. sz. 

Pesten, martins 4-én. 1 § . I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Felirat, melylyel az eddig összegyűlt sze-
retetadouiányokat a szentatyának lábaihoz te t tük. — Az 
evangéliumok protestáns kr i t ikája .— Egyházi tudósítások. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

F e l i r a t , 

melylyel az eddig összegyűlt szeretetadományokat a 
szentatyának lábaihoz tettük. 

Beatissime Pater ! 
Iniquissima et in dies magis ardua rerum con-

ditio, qua nefarii homines, qui in tenebris atra moli-
untur, extrema, si possent, excidii clade afficere ten-
tant sanctam Dei Ecclesiam, Te, cui cura super uni-
verso grege dominico commissa est,scimus,gravissimo 
afflixit et adhuc, dum scelera sceleribus cumulantur, 
affligit dolore. Idem dolor nostra quoque configit 
corda, quibus, ceu filiis, una simul Tecum gaudere, 
Tecum lugere, animi usus, Studium et contentio est. 

Hoc affectu augustissimae Tuae paupertati, 
Sedisque Tuae apostolicae, quae est cathedra verita-
tis, inopiae, tamquam Petro, dona collecta ferimus. 
Exigua quidem sunt haec, verumtamen sunto, volu-
mus, publicum testimonium nostri acerbissimi d o-
l o r i s , quo Te principatu civili, quem principatus 
Tuus apostolicus inter regna Christiana exegerat, 
pietas fidelium Christi, forti simul ac suavi providen-
tiae divinae cursu, conflaverat, constans praedeces-
sorum Tuorum sollicitudo ad emolumentum christi-
anae rei, ceu haereditatem Christi fidelium, conserva-
rerat, injustissime spoliatum lugemus et clamamus; 
sunto documentum p r o t e s t a t i o n i s et reclama-
tionis contra violationem juris antiquissimi simul et 
sanctissimi, contra sacrilegam, quae nulla vel mini-
ma ratione provocata fuit, provinciarum sacraeSed's 
et Urbis Romae invasiouem et usurpationem, contra 
despeetionem et conculcationemjuris publici gentium, 
plurimis et solemnibus pactis confirmati, quae in-
vasio, communi fidelium Christi et aliorum juste et 
aeque sentientium scandalo, feritate sua barbarorum 

quorumvis iniquitatem superavitj sunto haec dona 
nostra c o n d e m n a t i o n i s et r e p r o b a t i o n i s 
e Christiana conscientia prolata s e n t e n t i a , qua 
infausti regis et miseri hominis hypocrisim ferimus, 
qui signa armorum alba cruce ornata ad opprimen-
dum Ejus Vicarium tulerat, qui nos in cruce redemit, 
— ferimus atrocitatem cordis, quam devotionem esse 
scripserat, — ferimus vanas excusationes in paccatis, 
qui scripsit ad Te : „ne spolier ego te spoliabo," 
quasi dixisset : nisi te oppressero, non perseverabo 
esse dux inimicorum Christi, quibus ego me telum 
praebui — et adhuc ad infandum facinus, quasi qui 
tentant Deum, benedectionem apostolicam a Te iin-
plorare non fuit veritus; sunto repulsio impudentis-
simae p o l l i c i t a t i o n i s , qua Te et orbem catholi-
eum ad quoddam concordiae et securitatis futurae 
simulacrum consilio doli pleno invitant homines, qui 
foedera quaevis vix pangunt jam frangunt, justitiam 
et honestatem irrident, flagitia sua, tamquam Sodoma, 
palam praedicant, vocabtila rerum moribus corrum-
punt, ad malum apti, ad pacem ignavi, ad nocendum 
veloces, ad constabiliendum ordinem prosus inepti, 
quorum dominatio potentia criminis est; sunto dona 
haec exigua l u g u b r e cordis c a n t i c u m , quo 
majestatem regiam, quam religio catholicaconsecrat, 
tantis sceleribus commacu!atam, vilitati traditam, 
Te autem, Tuae vocis oraculo edocti, sub hostili do-
minatione constitutum, in exercitio juris apostoliéi 
universam Christi Ecclesiam regendi et gubernandi 
impeditum, quasi Petrum ad carcerem mancipatum, 
amarissimis lacrimis ploramus; scimus enim deesse 
tibi modum, quo a domo exeas, basilicas Urbis invi-
ses, benedictionem Urbi et orbi impertias, quia male-
volorum turba, aere conducta, confestim recouciliatio-
nem esse factam, approbationem criminis patrati 
obtentam esse, plenis buccis clamaret, — sanctorum 
Tuorum praedecessorum, Tuam et orbis catholici 
Bententiam, qua principatus iste ad fidei, probitatis 
et Ecclesiae catholicae praesidium, in hodierna regno-
rum conditione, prorsus necessarius esse adstruebatur, 
revocatam, seipsos autem, quia mentitur iniquitas 
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sibi, a viiiculis censurarum exsolutos ad suae animae 
perniciem, multorumque seductionem procaci ausu 
cunctis suaderent, — quia denique progressu ad pu-
blicum forum dignitatem Tuamirrisioni protervorum, 
populum autem Romanum, Tibi fidelissimum, Te 
pio corde acclamantem, assultibus, atrocibusque con-
jurantiumarmisexponeres; sunto p r o f e s s i o f i d e i 
nostrae sanctae, qua Tibi, judiciis Tuis et constitu-
tionibus omnibus, tanto tenacius adhaesuros nos spon-
demus, quanto certiores su mus haec mala Tibi ex 
odio et ad eversionem fidei illata esse; sunto Beatis-
sime Pater p i g n u s f i d e l i t a t i s nostrae, quando 
multi in ambas partes claudicant, quooiam forsitan 
foris pugnae, intus autem timorés urgent; sunto do-
cumentum frangi nolentis o b e d i e n t i a e , sunto 
fructus amoris, opus nostrae debitae ad fulciendum 
Tuum supremum ministerium sollicitudinis, sunto 
solatium Tui erga nos amoris, sunto enunciatio mu-
tuae nostrae sanctorum communionis, quum in spo-
liatione Tuae sacrae Sedis nos omnes haereditate 
nostra violenta manu exuti simus ; sunto postremum 
declaratio orantis nostrae s p e i ad Deum, ad cujus 
manus, derelictus ab omnibus, consignasti causam 
Tuam, quae causa ejus est, qui potens est inimicos 
suos in veritate disperdere, non enim delectatur in 
perditionibus nostris, quia post tempestatem tran-
quillum facit et post lacrimationem et fletum exsul-
tatione perfundit, ideo exspectamus humiles consola-
tionem ejus, quoniam dixit: in mundopressuram ha-
bebitis, sed confidite, ego vici mundum. 

Hac pietate, hoc sensu, hac sponsione, ferimus 
haec dona, Beatissime Pater, in pagellis publicis, 
quibus a Religione nomen est, collecta. Ferimus et 
adhuc alia laturos nos promittimus, quousque una 
Tecum, ita volenteDeo, pati cogemur. Pagellaeenim 
hae, clero in Hungaria d'estinatae, quemadmodum 
prioribus annis, ita nunc quoque sanam, quamundus 
tanto magis indiget, quanto minus amat, doctrinam 
catholicae Ecclesiae non secundum placita saeculi 
contorquendo, sed juxta oris orbi sufficientis Roma-
norum Pontificum, magistrorum veritatis infallibi-
lium, sententiam explicando seminant et seminare 
contendunt. 

Benedic, oramus, Beatissime Pater, filiis tibi de-
votissimis, ut confortati ot'ficiis nostris stare ultro 
valeamus. 

Sanctissime Pater ! Beatitudinis Tuae 
In Hungaria, Pestini die 20 Febr. 1871. 

nomine omnium conferentium 
obedientissimus filius. 

Az evangeliamok protestáns kritikája. 

(Vége.) 

Azonban ne legyünk igazságtalanok. B. úr történeti 
bizonyságot is hoz fel véleménye mellett, a hierapolisi Pa-
piast, ki Schleiermacher óta minden az evangéliumok ellen 
intézett támadáshoz fegyvert kénytelen szolgáltatni s kinek 
jámbor lelke bizonyára nem sejté a szerepet, melyben öt 
századunk kritikusai felléptetik. Természetesen czéljaikra 
alig találhatnának alkalmasb tanút. Papias nagy műve 
néhány Eusebiusnál fentartott töredéken kivül elveszvén s 
e töredékek a szövegből ki levén szakítva, legkönnyebben 
idomíttathatnak át érvekké bármely czélra ; holott, — meg 
vagyunk győződve, — ha a teljes szöveget birnók, az ko-
ránsem volna kedvező B. úrra és kritikusaira nézve. 

Nem szándékunk itt Papias tekintélyét és bizonyíté-
kainak hitelét, súlyát és értelmét, bonczkés alá venni, mert 
az maga külön értekezést igényelne. Csak azon ellenmon-
dásra utalunk, mely azon kettős körülményben rejlik, hogy 
a rationalismus hivei Papiast Eusebius nyomán mint cfcpóSQce 
rot o/UHQog wv rov vovv, korlátolteszű férfiút tüntetik fel és 
szavainak mégis oly súlyt tulajdonítanak, hogy miattuk 
századok hagyományát készek elvetni. Nem bocsátkozunk 
tehát most Papias szavainak taglalásába, csak azt fogjuk 
röviden registrálni, hogy B. úr „micsoda tanúságokat hú-
zott Papias beszédeiből. " 

„Az első — úgymond B. úr — a mit tanulunk az, 
hogy az evangéliomi történelem továbbadásának legrégibb 
módja a szóbeli hagyomány volt ; hogy továbbá a zsidóskodó 
pártboliek ellenében — kik a szóbeli hagyomány irásba té-
telét meg nem engedhetőnek tartották — léteztek már P a -
pias idejében is irott előadások, melyeknek egyike, a Mátéé, 
eredetileg héberül volt irva." 

Hogy az evangéliomi történet kezdetben az apostoli 
xtjQvy^a által s nem Írásban terjesztetett, az magából a do-
log természetéből foly s ennek megtanulása végett nem kel-
lett B. úrnak Papiashoz fordulni, miután arról Krisztus 
parancsa (Máté 28, 20. Márk 16, 15.) s az Ap. Csel. majd 
minden lapja meggyőzhette. Hogy azonban a másik két 
tényt honnan meríthette, azt valóban kiváncsiak volnánk 
tudni, miután Papiasnál erről egyetlen szót sem találtunk, 
pedig az illető helyet (Eus. Hist. Eccl. L. IV. c. 40. Ed. 
Laemmer) ujolag figyelemmel átolvastuk. Hol mondja Papias 
azt, hogy a zsidókeresztények nem tartották megengedhe-
tőnek a hagyomány feljegyzését ? Nem bizonyítják-e ennek 
ellenkezőjét a judaisták közt támadt apokryph evangéliu-
mok ? Vagy talán az első keresztények közt fenálló „dis-
ciplina arcani" lebegett B. úr szemei előtt ? Do ha igaza 
volna is a jeles tübingai kath. exegetának, Aberlenek, ki 
az evangéliumok eredetére és alakjára a disciplinának nagy 
befolyást tulajdonít, (L. Tüb. Quartalsch. több helyén, 
utoljára 1869. 69 s k. 1.) váljon e disciplina pusztán a zsi-
dóskodók között állott-e fen ? nem volt-e sokkal több okuk 
a pogányok közt élő keresztényeknek e szabály sürgetésére 
és megtartására ? Vagy idézhet-e B. úr bizonyságot ar ra , 
hogy átalában a zsidók ily véleményben voltak ? A Krisz-
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tus előtti zsidó apokryph irodalom, pl. Henoch könyve, S i-
lamon psalteriuma, az első ker. században összeállított On-
kelos- és Jonathanféle Targumok haggadai magyaráza-
taikkal, sőt a későbbi zsidó termékek, minő a Sohar és 
Talmud, nem épen azt bizonyítják-e, hogy a zsidók igen is 
megengedhetőnek tartották a traditio fel jegyzését ? — Avagy 
hol mondja azt Papias, hogy Máté logiái „a zsidóskodó 
pártbeliek ellenében" voltak irva ? Nem veszi-e észre az 
ellenmondást B. úr, melybe az által jut, hogy Máté logiáinak 
eredeti nyelvéül mindennek daczára a hébert veszi fel ? 
Váljon nem épen a palaestinai zsidók voltak-e a judais ták, 
ők, a kik egyedül érthették a héber nyelven készült iratot ? 
Nem fekszik-e itt sokkal közelebb a következtetés, hogy 
oly evangéliom, melynek nyelvét egyedül ők érthették, épen 
az ő számukra készült ? 

„A második tanúság az, — folytatja B. úr, — hogy 
Papias, mint maga állítja, Jézus beszédeit a szóbeli hagyo-
mány út ján szedte össze; már most az a kérdés: micsoda 
rend volt az, melyet P. követett ? Ha eszünkbe vesz-
sziik a czélt, melyet Papias könyvének cziméből itélve maga 
elibe (sic) tűzött, t. i. az úr beszédeinek magyarázatát , 
akkor világos, hogy azokat össze kellett azon cselekedetek-
kel kötnie, melyek valamint egyfelől beszédeinek alkalmul 
szolgáltak, úgy másfelöl azoknak valódi értelmét felvilágo-
sítani leginkább voltak képesek." 

Nem akar juk B. úrat arra emlékeztetni, hogy Papias 
művének czimében előforduló è&iyijOiç szó tulajdonképen 
elbeszélést jelent s a mű czimét így kellene fordítani : „Az 
XJrról szóló hagyományok elbeszélése", mely esetben B. úr 
egész következtetése önmagától megdőlne. Ám fordítsa B. 
úr Papias munkájának czimét „az Ur beszédeinek magya-
rázata" által : egy tekintet Papias szavaira meggyőz ben-
nünket B. úr következtetésének alaptalanságáról. 

Habár Papias Eusebiusnál (III, 40) idézett helyen 
nem mondja is nyiltan, — mint ezt B. úr oly határozottan 
állítja, — mégis igen valószínű, hogy az U r némely beszé-
deit és cselekedeteit is felvette müvébe. (V. 0 . Olshausen, 
Echtheit der vier can. Ev. Königsb. 1823. 226 s k. 1.) E 
beszédek és tények azonban koránsem ugyanazok, melyek 
a mi evangéliomainkban foglaltatnak s nem áll az, mintha 
Papias a Máté logiáiban foglalt beszédeket az alkalmul 
szolgáló események hozzácsatolása által magyarázta volna 
meg. Ám halljuk, mit mond e tekintetben Eusebius i. h. : 
„Ugyan ő (t. i. Papias) azonfelül bizonyítja, hogy sok más 
pusztán szóbeli hagyomány által jutott el hozzá, így az 
Üdvözitőnek n é m e l y i s m e r e t l e n p é l d a b e s z é d e i 
é s t a n í t á s a i . " Továbbá bizonyítja Eusebius, hogy Pa-
pias egy az Ur előtt számtalan bűnnel vádolt asszony tör-
ténetét említi, mely azonban nem található a mi evangélio-
mainkban. — Mindezekből, azt hiszszük, világosan kitűnik, 
hogy Papias az Ur azon beszédeinek és tetteinek feljegyzé-
sére szorítkozott, melyek az irott evangeliomokban nem 
foglaltatnak, hanem pusztán a hagyomány útján keringtek 
s részben az apokryph iratokban valának feljegyezve. 

Azonban hátha mégis! Hisz Papias maga mondja, 
hogy nem vélt annyi hasznot húzhatni a könyvek olvasásá-
ból, mint a szóbeli hagyományból. Talán Papias itt az irott 

evangéliomokat érti s azok iránti ellenszenvének ád kifeje-
zést? íme B. úr csakugyan ezen eredményre jut . 

„Harmadik tanúság — úgymond — ez: Papias nem 
szereti az irott evangéliomi okiratokat ; miért ? Megfejti 
azzal, melyet (sic) Márkról és Mátéról mond. E két irat, 
úgy látszik (persze B. úrnak csak látszik), már akkor köz-
tisztelet tárgya volt s ezért Papias ovatosan mondja el okait, 
miért nem akarta azokat követni. — Márkról azt mondja, 
hogy ő, mint Péter tolmácsa, csak annyiban bírhatott biztos 
tudomással Jézus életéről, a mennyiben azokat megtartotta 
emlékezetében, a miket Péter előadásaiban alkalmilag elbe-
szélt; de épen azért története nem teljes és az Ur beszédeit 
„kellő rendben" nem adhatta. Papias különösen az utolsó 
tekintetből tartotta szükségesnek oly munka szerzését, mely-
ben ő épen a kellő rendbeszedést tűzte ki magának fel-
adatul." 

Tehát Papias nem bizott az irott evangéliomokban és 
a „korlátolteszü ember" mily kigyói okossággal, mily „ova-
tosan mondja el okait." ! ! — Da hát csakugyan irott evan-
géliomainkat érti Papias a könyvek alatt ? Csakugyan 
e z e k n é l becsüli-e többro a hagyományt? Ugy miféle ha-
gyományokat szedett össze Papias? „íme ott van (L. Eus. 
H. E. IV, 40.) a Málé és Márk evangéliomainak eredetéről 
szóló hagyomány feljegyzése, ott Fülöp apostol leányainak 
elbeszélése egy halott feltámasztásáról, ott a Justus B:irsab-
bas csudálatos megmenekülése a haláltól. Váljon pusztán 
az Úrról szóló hagyományokat jegyzetto-e fel tehát Papias ? 
és ha az apostolokról s azok tanítványairól szóló hagyományo-
kat is összeszedte, értheti-e a könyvek alatt, melyeknek e 
tekintetben nem nagy becset tulajdonít, a mi evangélio-
mainkat, melyekben az apostolokról és azok tanítványairól 
Papias által elmondott tényekhez hasonló semmi sincs ? Nem 
inkább az apokryph evangeliomokat s apostoli cseleke-
detek feljegyzéseit kell-e értenünk az általa említett köny-
vek alatt ? 

Egyébiránt B. úr harmadik tanúságának nem ez a 
legnevezutesb része. — Egy felfedezés az, hasonló ahhoz, 
melyet Renan tett, midőn egy maronita kunyhóban egy ötö-
dik evangéliom lebegett szemei előtt, melynek alapján Jé -
zus életét mogirá. — B. úr, fájdalom ! nem az ötödik e v a n -
g é l i o m o t , csak az ö t ö d i k e v a n g é l i s t á t bírta 
felfödözni Papias személyében. Mert hogy Papias evangé-
liomot irt, B. úr félreérthotlenüi kimondja fentebb idézett 
szavaiban : „Papias különösen az utolsó tekintetből (t. i. 
mert Márk evangélioma rendezetlen volt.) tartotta szüksé-
gesnek oly munka (természetesen evangéliom) szerzését, 
melyben ö épen a kellő rendbeszedést tűzte ki magának 
feladatul." — Imo tehát itt az u j evangeüsta, ki a régieket 
minden tekintetben messze túlhaladja! Azok c<ak egyszerű, 
tanulatlan, halászok voltak : ez plane „korlátolteszü ember" ; 
— azok egyike pu<ztán az Ur beszédeit jegyzé fel, melyekot 
az alkalmul szolgáló események hiányában alig lehetett 
érteni, másika az Ur történetét „kellő rend" nélkül i r ta 
meg: — ez pedig a beszédeket az eseményekhez fűzi, a 
rendezetlen tömeg helyett rendszeres egészet, szóval oly 
müvet ád, mely amazokét messze túlszárnyalja. — Es mégis 
— minő igazságtalanság! — a rendszeres mű nyomtalanul 
eltűnt, a rendezetlen tömeg, az érthetlen beszédek, ma is 

18 * 
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megvannak, milliók tiszteletétől körülsugározva, milliók 
szivét lángra gyújtva és a legnagyobb bölcsek elméjét bá-
mulatra ragadva mély bölcseségükkel ! 

Említ azonban B. úr még sok mást is, melyeket ő 
maga bebizonyított dolgoknak tekint, olvasóit azonban a 
bizonyító érvekkol nem ismerteti meg. Igy szerinte kicsinált 
dolog, hogy Maté evangéiioma eredetileg görögül volt irva, 
hogy annak szerzője a Nazaraeusok közt keresendő, hogy 
Papia3 logiái csak beszédeket jelentenek, hogy az ős-Márk 
nem volt egyéb, mint az apokryph xí]Qvyua nkrqov stb. mely 
dolgokban hiven követi mestereit, Crednert, Baurt, Köstlint 
és másokat. 

Da talán elég is ennyi a jóból ! Arra mindenesetre elég, 
hogy megítéljük azt : milyen „tudomány világánál" vizs-
gálja B. úr az evangéüomokat. 

A protestánsok és köztük B. úr is nagyban sürgetik 
a tudomány szabadságát s ugyancsak B. úr a „Prot egyh. 
és isk. Lap" 2-dik számában a bonni eseményből kiindulva 
szemére veti a kölni érseknek, hogy a tanszabadságot a 
dogmák bilincseibe veri. Ám nézzük, nem indul-a B. úr is 
oly elvből ki, mely a tudományt szintén meglehetős bilin-
csekbe veri? Váljon m'ért választja B. úr az evangéliomok 
egymáshozi viszonyának megmagyarázására épen a leg-
komplikáltabb és leghihetetlenebb hypothesist, hanem azért, 
mivel azon elvből és előítéletből indul ki, hogy evangélio-
maink nem hitelesek ? Miért akar ja elhitetni, hogy az ős 
egyház elejtvén az apostoloknak Papiasnál említeti hiteles 
emlékiratait, helyettük egy későbbi kor kétesértékü com-
pilatióit fogadta el, hanem azért, mivel előre felteszi, hogy 
az evangéliomi ellenmondások nem látszólagosak, hanem 
valódiak s a sz. könyvek inspiratiója lehetetlen ? — És mi 
jobb, mikor szabadabb a tudomáoy : akkor-e, ha a kath. 
tudós dogmáihoz ragaszkodik, melyekről tudja, hogy isteni 
kinyilatkoztatásból eredtek, melyre nézve elmondhatja: 
scio enim, cui credidi" (II Tim. 1, 12.) — vagy akkor, mi-
dőn az isteni kinyilatkoztatás helyébe a véges és tévedhető 
emberi ész állítja dogmáit, melyektől még kutatásainak 
meggyőző eredményei sem terelhetik el, sőt inkább ezeket 
is előítéletei szerint idomítja? Váljon mondhatja-e bárki 
is az ilyen eljárást igazi tudománynak? Az ilyen tudomány 
„világa" hasonló lesz a halványan pislogó mécshez, mely 
egy nagy termőt nem lévén képos megvilágítani, azt a fé-
lénk szívűekre nézvo C3ak rémesebbé teszi, mert a tökéle-
tesen meg nem világított tárgyak körvonalai a félhomályban 
szokatlan és gyakran ijesztő a lakban tűnnek fel. 

B. úr czikke nagyon alkalmas arra, hogy az evangé-
liomok hitelessége ellen az ahhoz nem értőkben kételyeket 
támaszszon. És, úgy látizik, B. úrnak nem is volt egyéb 
czélja. Mert nemcsak hogy egész érvelése meglehetősen felü-
letes, hanom gondosan elkerült mindennemű forrásnak meg-
nevezését, nehogy olvasóinak valamelyike a kérdést azok 
nyomán tanulmányozván, meggyőződjék arról, hogy mindaz, 
a mit B. úr elmondott, még sem olyan egészen kicsinált 
dolog. 

Mi részünkről igen örvendünk, ha B. úrral minél több-
ször fogunk a bibliai irodalom terén találkozni ; csak azt 
óhajtjuk, hogy kutatásaiban kissé alaposabb, előítéletektől 
mentebb, legyen, mint jelenleg volt, hogy ne lehessen rá ja 

azon szavakat alkalmazni, melyeket Németország egyik 
elsőrangú prot. biblikusa épen B. úr auctoritásaihoz inté-
zett : „Dass diese Männer es längst verlernt haben ihre 
Vorurtheile einer gewissenhaften Forschung unterzuordnen, 
wer wüsste es nicht ? Und dass sie gewohnt sind nichts für 
wissenschaftlich gelten zu lassen, was nicht aus ihrem Dunst-
kreise stammt, das ist gleichfalls bekannt." (Tischendorf, 
Wann wurden unsere Ev. verfasst? 4. Aufl. 1866. Vorwort ) 

Bs. Ga. 

EGYHiZI TUD0SITÁS0K. 
P E S T , február 27. A c u l t u s m i n i s z t e r i b u d -

g e t t á r g y a l á s a . Nem mulaszthatjuk el, hogy a cultus-
miniszteri budget tárgyalása alkalmából néhány szót ne 
szóljunk és pedig annál kevésbbé, mert részben épen ellen-
feleink, kik nekünk bizonyára nem kedveznek, igazoltak 
bennünket némely állitásainkban, részben, mert a tárgyalás 
alkalmat ad megkérdezni, miért ülnek a képviselőpadon 
némely képviselők hallgatagon, kiknek nemcsak joguk, 
hanem állásuknál fogva kötelességük is volna akkor amikor 
felszólalni. 

Az elsőre nézve nagy elismeréssel vagyunk azon kép-
viselő urak iránt, kik az országos testület előtt felfedezték 
a tanfelügyelők oda irányzott törekvéseit, hogy minél több 
felekezeti iskolát változtassanak községivé ; holott küldeté-
sük legalább törvény szerint nem a közösítés, hanem a 
nép nevelés emelése lenne ; míg ezen állítással mi léptünk a 
küzdtérie, míg csak lapunk emelt szót a tanfelügyelők kö-
zösitési törekvése ellen : a népnevelési törvény ellen izgatás-
sal vádoltak bennünkot, mint ezt a miniszteri jelentés is 
t63zi, tr.elyet a népnevelés állapotáról az országgyűlésnek 
benyújtott és ime ma már országos tekintélyek lépnek mel-
lettünk sorompóba, állításainkat visszhangoztatják, a reánk 
dobott vádat visszavetik oda, honnan származott; ma már 
nemcsak igazolva van képviselők által, mennyire czélsze-
rütlen, az ország pénzét mily hasztalanul pazarló, intézmény 
a tanfelügyelők behozatala, hanem egyszersmind fel van 
tüntetve, mily veszélyes azon álláspont, melyet a feleke-
zeti iskolákkal szemben elfoglaltak. Azon eljárás ugyanis, 
melyet a tanfelügyelök iskoláink iránt követnek, minden 
mást idézhet elő, csak nem békét, egyetértést, a polgárok 
között; pedig ha valaha és valahol, úgy most és nálunk van 
erre legnagyobb szükség. Soha sem lett volna képes a kor-
mány hazánkban 479 közös iskolát létrehozni, mint azt a 
„Religio" 12-ik sz. is közli, ha a tanfelügyelök, ha már 
épen léteznek, a népnevelés előmozdítására és nem a közö-
sitésre fordították volna szorgalmukat. E pontban igazolva 
vagyunk és eljön még azon időszak is, mely igazolni fogja 
mindazon állításainkat, melyeket hazai úgy, mint tisztán 
valláserkölcsi szempontból a liberalismusról elmondani al-
kalmunk volt és vajha itt lenne már, vajha későn ne jöjjön 
az idő, midőn talán kipótolhatlan károkat okozott és oly 
sebeket ütött a nemzet testén, melyeket vagy soha vagy 
egykönnyen behegeszteni nem lehet. Csak azt fájlaljuk, hogy 
miután oly tekintélyes oldalról történt a felszólalás a tan-
felügyelők ellen, az országgyűlés még sem birt oly le lk i 
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erővel, hogy őket rögtön beszüntette volna, holott velük 
együtt eltűnnék a közösködési mania is, mint minden létező 
egyenetlenség forrása. 

Amily megelégedésünkre szolgál a fantebb említett ese-
mény, oly megfoghatatlannak tűnik fel előttünk ama hall-
gatagság, melybe papi képviselőink elmerültek, midőn az 
egyetemi tanárok fizetésének felemelése említtetett fel az 
országgyűlésen. Papi képviselőink köréből egyetlen egy 
hang vagy nesz sem árulta el azon kiáltó igazságtalanság 
érzetét, melylyel az országgyűlés a theologiai kar ügyét 
tárgyalja azaz nem tárgyalja ; mintha az egyetemen három 
karon kivül több nem is léteznék, mintha a theologiai kar 
tanárai a levegőből is megélhetnének, úgy mellőzi őket az 
országgyűlés minden oly esetben, midőn az egyetemi tanárok 
sorsának javításáról van szó; felőlük csakis akkor beszél, 
midőn arról van szó, kidobják-e őket törvényes örökségük-
ből vagy sem és mintha e mellőzés a legtermészetesebb volna, 
oly nyugodtan ülnek padjaikon papi képviselőink. A katho-
likus módon keresztelt Hoffmann egyetemi tanár úr prote-
stánst illető módon lépott fel ezek ügyében és kath. papi 
képviselők kath. ügyben még az igazságosság szempontjá-
ból sem bátorkodnak fellépni? mikép fejtsük mag e talányt ? 
Szólani lehet, szabad és kötelesség és azok, kik ezt megte-
hetnék, hallgatagon bele látszanak egyezni azon igazságta-
lanságba, mely az ország egyetlen tudományos kath. testü-
letén elkövettetik. Váljon miért ülnek tehát ott papi képvi-
selőink, ha még szándékukról sem tesznek tanúságot, hogy 
legalább tiltakoznának ily kiáltó igazságtalanság ellen ? A ft. 
szerkesztő úr talán jobban m-g tudja ezt fejteni mint mi. 

t +. 

P E S T , január 25. M i n i s z t e r i e l ő t e r j e s z t é s 
a n é p i s k o l a i k ö z o k t a t á s á l l a p o t á r ó l 1870-ben. 
(Folyt.) Még inkább fokozza e vád súlyát azon körülmény, 
hogy a jelentés a peres ügybe magát a nemzetet is beleke-
veri és úgy mutat be bennünket, mint kik a nemzet ellen 
izgatunk ; mert hiszen a 38-ik t. czikket a nemzet alkotta. 
Ugyanis a jelentés azt mondja, hogy „a 48-ik t. cz. alko-
tásával a nemzet az egyházaknak nem ellenéül lépett fel, 
hanem segélyükre jöt t ;" 1) a miniszter vádol bennünket, 
hogy izgatunk a 38-ik t. cz. ellen ; de a 38-ik czikket a 
nemzet a lkot ta : ergo. Soha szerencsésebb körülmények kö-
zött nem emeltethetett volna e v á d ellenünk, mint épen a je-
lenlegiben.A miniszteri jelentés oly kegyesen van szerkesztve, 
oly elnéző még a vádlott iránt is, hogy midőn vádolja, a 
védelmi eszközöket is ugyanazon pillanatban nyúj t ja kezei-
be. Valóban zavarunkból alig tudnánk kibontakozni a vád-
dal szemben, ha történetesen a vádira t védiratunkat is nem 
foglalná magában. Mennyire alkotta ugyanis a nemzet, mint 
nemzet, — melyre a jelentés hivatkozik, — a 38-ik t. czik-
ket, kitűnik az azon válaszból, melyet a felekezetek az or-
szággyűlési tagok szavazatára adtak. E válasz pedig a jelen-
tés szerint következőleg hangzik : van az országban 5217 
róm. kath., 2058 g. k., 1604 g. kel., 2450 helv. h., 1397 ág. h., 
103 unit., 490 izr. és 479 közös iskola vagyis összesen 13, 
798 felekezeti és 479 közös iskola; j á r azokba tényleg össze-

») n. o. 25.1. 

sen 1,093,089, ezekbe 59,026 gyermek.4) Ha a 38-ik t . cz-et, 
nevezetesen a közös iskolák behozataláról szóló V-dik feje-
zetet, a nemzet mint nemzet alkotta volna : ily sújtó választ 
önalkotta törvényére felekezeti iskoláinak fentartása által 
nem adott volna. Ma már az arányt bizonyára teljesen meg-
fordított viszonyban lehetne bejelenteni a képviselő testü-
lotnek. Hogy azonban e vád létre jöhetett, csak onnan ma-
gyarázhatjuk meg, ha látjuk, hogy a miniszter most disting-
vá', ha lát juk, hogy a miniszter a felekezeteket nem tar t ja 
a nemzethez, a nemzetet a felekezetekhez, tartozónak, hanem 
egymással ellentét be helyezi : a nemzet úgymond az egyhá-
zaknak nem ellenéül lépett fel. Sokat gondolkodtunk eraeg-
külömböztetés felett és ha a hazában élő összes felekezeteket 
vagy egyházakat a nemzettől külön akar tuk szemügyre 
venni, azt vettük észre, hogy a felekezetek csak megvannak, 
de a nemzetet sehol sem tudtuk találni ; megfordítva pedig 
a nemzetet megtaláltuk ugyan és fájlaltuk, hogy oly keve-
sen vagyunk, de a felekezeteket sehogy sem tudtuk felta-
lálni, míg végre azon meggyőződésre jöt tünk, hogy ez ellen-
tét, i g y a mint fel van állítva, képtelenség, mert a haza terü-
letén lakó összes felekezetek képezik magát a nemzetet és így, 
midőn a nemzetről szólunk, szemünk előtt lebeg a, fájdalom, 
különféle felekezetű hivek összege és ismét, midőn ez összeget 
tekintjük, benne egyszersmind a nemzetet is szomléljük. Ez 
a tulajdonképeni nemzet szintén szavazott, adott szabadsá-
gával élve, a 38-ik t. cz-kel szemben uj t. czikket alkotott, 
melynek szavai így hangzanak : „feltartjuk felekezeti isko-
láinkat, ellátjuk mindazon kellékekkel, melyek gyerme-
keink tudományos ismeretének emelésére szükségesek, me-
lyek kczül a kormány is sok jót ajánl , de — közös iskola 
nem kell." Midőn tehát mi hasonlót teszünk, nem a nemzet 
ellen izgatunk, hanem vele egy úton járunk és így csakugyan 
kétségtelen, hogy a nemzet és felekezetek között nincsen 
meghasonlás, hogy a nemzet saját alkotta törvényével nem 
ellenéül lépett fel az egyházaknak. Egy eszme vezérelte a 
nemzetet és az egyházakat , hogy csak a felekezeti iskolákat 
karolják fel jövőre és mit nemzet és felekezetek közösen, egy 
egészet képezve, elhatároztak, azt, mint a jelentésből lá t juk, 
hűségesen meg is tar t ják ; minek következtében tökéletesen 
felmentve érezzük magunkat azo i vád alól, mintha mi ma-
gunktartásával a 38-ik t. cz. iránt maga a nemzet ellen 
izgattunk volna. Ezt csak azon esetben lehetne állítani, ha 
a nemzet azonos lenne azon törpe minoritással, mely a közös 
iskolákban véli feltalálhatni a nevelés culminatióját. Nem 
volt és Dincs nekünk bajunk a nemzettel és a nemzetnek 
velünk ; bárcsak megszűnnének az alaptalan vádak és gya-
núsítások , melyek megbénítják a haza felvirágoztatá-
sára irányzott tevékenységünket; bárcsak minden kérdésben 
ily tapintatosan tanúskodnánk nemzeti érzékünkről : úgy 
kétszeres biztossággal mondhatnánk, hogy „Magyarország 
nem volt, hanem lesz ; 8 külömben mint „kéve széthull 
nemzetünk.8 

A miniszteri előterjesztés úgy véli, hogy minden „olő-
itéletünk alapja csak az 1868-diki törvényhozás szándékai-
nak félreismerésében és az állam s a külömböző vallásfele-
kezetek valódi érdekeinek téves felfogásában kereshető ; 8 3 ) 
mert „ha magának a törvénynek szövegét tekintjük, abban 

3) Táblázatos kimutatás 84. L — ') u. o. 54 1. 



142 

nem fogunk semmit találni, ami ezen előítéletet igazolná."4) 
Hogy az 1868-diki törvényhozás minő szándékokat táplált 
lelkében, az az ő titka, melyet kivüle csak Isten ismer telje-
sen. Mi mint korlátolt lények azokat nem vizsgálhatjuk s 
minthogy találgatások által csak a gyanúsítgatás nemtelen 
és sikamlós terén révedezhetnénk, — mit utálattal megve-
tünk, — anélkül, bogy biztosságra játhatnánk, vizsgálni 
nem is kisértjük meg. Mi a tények mezején maradunk és 
Ítéletünket azon tapasztalatokra alapítjuk, melyeket egy-
házunk csaknem kétezredéves fenállása óta szerzett ; az ő 
tapasztalata, tapasztalatából levont következtetések és pedig 
oly következtetések, melyeket ujabb tények helyeseknek 
bizonyítottak, lesznek a mi irányadónk az iskola kérdésében 
is, hozassanak bár a törvények 1868-ban vagy az Ur bár-
mely évében. Mióta az egyház létezik, mióta a nevelésre 
fensőbb hatalomtól felhatalmaztatott, azon tapasztalatra 
jutott, hogy a nevelés csak akkor termi meg üdvös gyümöl-
csét, ha a gyermek az iskolában vallásos légtől van körül-
véve, ha minden tudományos ismereteivel egyszersmind 
vallásos szellem is közöltetik vele, ha összhangzólag úgy 
kezeltetnek a tudomány összes ágai, hogy általuk ugyan-
azon vallásos elvek, melyek a korunk Ízlésétől elütő katechis-
musból csepegtettetnek bele, megerősíttetnek ; mert a gyer-
mek, mint a gyenge növény, sok sőt mindenoldalú támaszt 
igényel, hogy azzá fejlődjék, mivé a kereszténység ta-
nitmánya szerint az embernek fejlődnie kell. Ez az egyik 
tapasztalat, melyet a tények igazoltak . A másik az, hogy 
ott, hol az elősorolt nevelési rendszer mellőztetik, nemcsak 
üdvös keresztény fejlődés nem következett be, hanem ennek 
tökéletes ellentéte, t. i. üdvtelen és keresztényellenes és ezt 
szintén tények igazolják. A kormány felment bennünket, hogy 
az előadottakat a közös iskolákra alkalmazzuk. Az 1868-ik 
38-ik t. czikknek szövege ha mást nem mondana is, azt 
mégis megmondja, minő a közös iskolák nevelési rend-
szere s minthogy ezt tökéletes ellentétben találjuk azon 
rendszerrel, melyet az egyház üdvösnek tart : ez reánk nézve 
elegendő, hogy nem ugyan előítélettel viseltessünk a közŐ3 
iskolák iránt, mint a jelentés mondja, hanem hogy teljes 
meggyőződésből felekezeti iskoláinkat pártoljuk. Kétezred-
éves tényekkel igazolt tapasztalatra, úgy véljük, mégis csak 
biztosabban támaszkodhatunk az emberiség érdekében, 
mint azon tapogatódzásokra, kísérletekre, melyeket korunk 
a közös iskolával tesz, még ha elhallgatnánk is, hogy egyhá-
zunk tapasztalatokra alapított Ítélete a közös iskolákra 
egyátalában nem kedvező. Nem a szentesitett törvényt támad-
juk meg sorainkkal, csak a jelentésben foglalt állításokra vá-
laszolunk, felvilágosítással szolgálunk, a tévfogalmakat szét-
oszlatni kisértjük meg ; szándékokat nem vizsgálunk, azért 
nem is érthetjük félre, magánytitkok leplét nem bontjuk 
szét, hanem csak ami nyilt, amit tapogatni tudunk, amit 
szemeinkkel szemlélünk, Ítéletünkben egyházunkkal azok-
ból indulunk ki és a szerint teszünk ; ez is azon elvhüség, 
benső meggyőződés kifolyása, melyet korunk nem ismor és 
azért előítéletnek nevez. Váljon nem előítélet, hanem valami 
más-e alapja azon buzgalomnak, melylyel kormányférfiak, 
képviselők, a közös iskolák mellett küzdenek ? azt a jövő 
fogja felderíteni. (Folyt, köv.) Vigilius. 

4) u. o. 53.1. 

TAKSONY, febr. 23. Az a u t o n o m í á h o z . A 
„Religio" 15 sz. egyik t. dolgozótársa az aggodalom hang-
ján panaszolja, hogy a jelen autón. gyűlésen a s z e g é n y 
p l é b á n o s o k , k á p l á n y o k stb. sorsának javítása pro-
blematicus lett, mert, úgymond, „az autón, értekezlet nem 
egyházi tagjainak legnagyobb részénél most szó sincs e kér-
désről, sőt annak iránlunkí hangulata sem mondható épen 
kedvezőnek. . . Tény az, hogy az értekezlet tagjainak na-
gyobb része nem is gondol reánk, hanem egészen más gond-
jai vannak." — Teljes megnyugtatására legyen az igen 
tisztett felszólaló úrnak mondva, hogy az alpapság és tanitók 
sorsának javitása, mint azt saját gondos megfigyeléseim 
nyomán jelenthetem, nemcsak nincs elejtve, sőt annak igaz-
ságszerű elintézése minden színezetű autón, képviselőtől a 
a teendők legelső tárgyai közé sorolva. A 27-es bizottság 
szervezeti javaslata 62 §-bau ily határozott hangon szól e 
tárgyról: „Gondoskodik (az egyházmegyei gyűlés) a sze-
gényebb sorsú plébánosoknak és káplányoknak hivatalos állá-
sukhoz illő ellátásáról, valamint a szolgálatképtelenek nyug-
díjazásáról. És a mennyiben ez az egyházmegyei pénztár 
erejével eszközölhető nem volna, iránta az országos kath. 
igazgató tanácsnak előterjesztéseket tesz." Maga az ér-
deklett bizottság szabadelvű kisebbsége, mely pedig a kath. 
egyházszerkezet felforgatásából semmi töprélyt sem tesz 
magának, szóról szóra átveszi a hivatolt §-t. javaslatába. Ily 
körülmények közt, habár talán találkoznék is a congressus 
tagjai közt egykét sandaszomü papramorgó, ki Diogenes 
philosophicus konyhájára óhajtaná utasítani a papot, annak 
elszigetelt szava indignatióval nyomatnék el az egész gyűlés 
megsértett közhangulatának kitörendő zúgásától. Azonban 
midőn az alpapság fizetésének javitása e szerint in thesi 
már meghaladott pontnak tekintendő, más kérdés az : van-e 
a jelen szervező congressusnak, mely csak az önkormány-
zat megalkotásával van megbizva, joga oly speeifieuä ügy 
megoldásába bocsátkozni, milyen a szegény papok díjazása? 
A 27-es bizottság legalább ezt jogkörén kivül esőnek ítélte, 
az egyházmegyei gyűlés gondjaira bízván a klérus illő ellá-
tását. Nem e tengely körül forog j( lenleg az autonómiának 
világraszóló kérdése , hanem az képezze folytonos gondjaink, 
sőt leghőbb imáink tárgyát, hogy az autonomia végzetszerű 
intézménye kath. szellemben alakuljon meg. Ha e ponton 
egyszer szerencsésen áthaladtunk, biztosítva van a magyar 
egyház üdve s vele a klérus anyagi helyzete is. De ha a kor-
szellem valamely fattyúeszméje lopódznék annak sanctuari-
umába, a demagógia örvényébe fognánk sodortatni hitünk 
és egyházunk minden legszentebb kincseivel. Várjuk tehát 
békével s buzgó fohászok közt, hogy e téren is honosuljon 
meg előbb Isten országa é3 az ő igazsága, . . .azután caetera 
adiieientur nobis. KiibricsTvy András. 

esztergomfőmegyei aut. képviselő. 

RÓMA. F e l i r a t o k a s z e n t a t y á h o z ; p é t e r -
f i l l é r s i m á d s á g a s z e n t a t y á é r t ; o l a s z k a t h . 
i r o d a l o m ; a g a r a n t i á k ; H u m b e r t h o r c z e g stb. 
A „Divin Salvatore" tudósítása szerint e napokban egy 
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30,000 aláirással ellátott felirat nyújtatott át a szentatyának, 
melynek aláirói csupán rómaiak voltak. A milyenek most a 
körülmények itten, természetes, hogy az aláirásokat csak a 
legnagyobb titokban lehetett szedni, mi nélkül az aláiróknak 
száma sokkal nagyobb leendett. E felirathoz 15,000 lira is 
volt mellékelve, mely öíszoget a szentatya mindjárt azon 
ß0,000 lirához csatoltatni rendelte, melyet a Vicarius Urbis a 
vizkárosultak számára az ajtatos testvérülotek közt össze-
gyűjtött . 

Egész Olaszország folytonosan imádkozik a szentatyá-
ért. Majdnem minden városban ünnepélyes háromnapi imád-
ságok tar ta tnak, mi a tüntetésnek mindenesetre legszebb, 
mert tisztán katholikus, neme. Ily triduum alkalmával Bo-
lognában az imolai püspök prédikált, mi a liberálisoknak 
nem kis kedvrontásra, de a becsületeseknek nagy örömükre 
szolgált. Midőn a püspök, szónoklatának végén, kegyeletes 
adakozásra szólította fel hallgatóit, legott több fiatal ember 
lépett elő, gyüjtőkül ajánlkozván s így igen tetemes összeget 
gyűjtöttek össze s midőn azután a püspök távirati úton felha-
talmazást nyert a Vatikánból hallgatóinak az apostoli áldást 
adhatni, akkor a hiveknek lelkesedése határt nem ismert 
többé. 

Hasonló feliratok s kegyeä adakozások folytonosan 
érkeznek Nápolyból, Milánóból, Velenczéből s minden na-
gyobb városból. Az „Unita Cattolica," mely összesen már 
több mint négy millió frankot küldött a pápának, legújab-
ban ismét 70,000-et küldött. Örvendetes jelenség ezenkívül 
a j ó i r ányú katholikus irodalomnak folytonos szaporodása 
is, mi egyedül abból magyarázható, hogy a katholikus ol-
vasóközönség hasonló arányokban növekszik. A „Giornala 
di Roma" nevű hivatalos lapnak volt szerkesztője most egy 
másik „II buon Senso" czimünek szerkesztését vette át ; 
mellette az „Osservatore Romano," „Imparziale," „II divin 
Salvatore," „La Vergine" s a mindennap megjelenő, nagyon 
bátran nyilatkozó, „La Frus ta" képezik a jószellemű római-
aknak olvasmányait, míg a liberális lapok ciak állandó 
subventiók által állhatnak fen. Turinnak, Genua-, Milano-, 
Velencze-, Bologna-, Florencz-, Nápoly- s Palermónak van 
mindegyiknek egyegy katholikus lapja, mely ügyesen s 
bátran védi a katholicismus ügyét. A „Civilta Cattolica" 
is Florenczbe vándorolt. Egy másik folyóiratra is szeretem 
figyelmeztetni, mely kitünövolta daczára Olaszországon 
kivül tán nevéről sem ismeretes. Ertem a „La Scienza 
e la Fede" cziműt, mely hatives füzetekben kétszer egy 
hónapban jelenik meg Nápolyban és (hasonlólag mint a 
„Religio") most XXXI- ik évfolyamában van. Tartalmánál s 
irányánál fogva legközelebb áll a mainzi „Katholik"-hoz ; 
ára egy esztendőre Olaszországon kivül 14 frank s 20 cent., 
mi bizonyára elég kevés. 

Ezzel nem akarom mondani, mintha a mi jó lapjaink-
nak sikerült volna már a roszakat elnyomni. Van ebből is 
elég. Legújabban egy „Roma del Popolo" czimü kezdett 
megjelenni,melynek nyiltan bevallott főmunkatársa Mazzini, 
ki mindjárt első czikkében azt mondja : Róma a monarchia 
által beszennyeztetnék. A pápa világi hatalmának bukásával 
bukott a monarchia is ; Rómát v s-tza kell adni a népnek, 
hogy az olasz köztársaság ott vegye kezdetét, a hol a köz-
társasági eszme hajdanta legszebb diadalait ülte. 

Flórenczben még mindig a pápának adandó garant i -
ákról beszélnek a parlamenti főurak, ámbár pártkülömbség 
nélkül igen jól tud ják , hogy emez üres szavak megett nem 
lappang semmi s hogy a szegény olasz kormány nem bizto-
síthatja a pápát semmiről, mivelhogy maga sem biztos arról, 
mit tesz vele majd egy közel jövőben a mindenható for-
radalom. Legvilágosabban beszélt e tekintetben Bonghi 
képviselő. Azt mondta : a pápának van joga bullákat, con-
stitutiókat s egyéb okmányokat közhirré tenni s a szokott 
helyekre kiragasztatni; de a kormánynak joga van azokat 
leszakasztatni. A kormány ugyan a pápa ellen nem léphet 
fel birói keresettel s az ellen sem, a ki az illető okmányokat 
közvetlen parancsból kiragasztotta; de ezeken kivül min-
denki ellen felléphet, ki ezen okmányokat bármi módon 
terjeszti, valamint a hatóságoknak is joguk van keresetet 
indítani aziránt, váljon valamelyik pápai kibocsátvány nem 
ütközik-e az állam törvényeibe. Mindamellett pedig Bonghi 
képviselő úr még sem tudta képviselőtársainak teljes tet-
szését kivívni ; mert midőn későbben egy bizottsági ülésben 
többi közt akként nyilatkozott, hogy a bibornokoknak 
adassék azon kiváltság, hogy a kormány a pápa beleegye-
zése nélkül ne indíthasson ellenük birói keresetet, akkor 
Mancini képviselő dühösen felugorván kinyi latkoztatá , 
miszerint ő ilyfélo ultramontanokkal nem fog többé tanács-
kozni s ennél fogva a bizottságból kilép. 

Humbert berezeg itt mulat s Róma városának sok 
pénzébe kerül, t. i. zászlókra, lámpásokra s előfizetésképen 
kiáltandó evvivákra kell sokat kiadni.. 

IRODALOM. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

Igy jött például kezdetben azonnal napfényre a hit-
igazságok szabad vizsgálata s kinekkinek a szentírásból 
önmaga általi meghatározása, azon Luthertől, — ki, sajnos, 
ezen nagyhangzatú szólamával némely lábaikon járni nem 
tudó és más fejével gondolkodó hígvelejüeket eltérített az 
igaz ösvénytől, hogy kövessék a divatos, de egyszersmind 
üres, alaphiányos szavak köpenye alatt működő apostolokat 
tekervényes tévutaikon ; — felállított elvének semmi-
sége , valamint Isten és rationalismus, a hi t tekintély, 
mely, hogy a tudományi vizsgálást nem gátolja, már abból 
érthetni, miszerint oly igazságokra szoritkozik, malyekhez 
az emberi ész önmagára hagyatva nem képes emelkedni, 
melyek tehát annak körén kivül esnek — és feltétlen ész-
tekintély együtt meg nem állhatnak . . . A rationalismus 
czélja korlátlan szabadságot követelni ; . . . e liberális esz-
ménykép mögött egy indok rejlik, melylyel minden nyomon 
találkozunk : gyűlölet a katholicismus ellen, mely tanítja, 
hogy az emberi „ratio" nem tehet méltóságáról nagyobb 
bizonyságot, mintha a kijelentéssel vagyis a legnagyobb 
észnek, — mely maga az Isten, a világ alkotója és kor-
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mányzója, ki az emberiség köz meggyőződése szerint is az 
emberi nemnek különös nevelője és atyja s az emberiség ked-
veért kijelentette magát, oly igazságokat közölvén, melyek 
az Isten és ember közötti viszonyt tisztába hozzák, . . meg-
mutatván minden lény, különösen az ember létének első 
és végokát, — nyilatkozataival összhangzásba jő és általa 
az isteni igazság tisztább, tökéletesebb és biztosabb tudal-
mára j u t ; mert eszünk rendeltetése csak is az, miszerint az 
igazságot felismerjük . . . „Világos az egész !" így kiáltottak 
fel önmaguk között is azon anyaszentegyháznak, melyet 
Krisztus Urunk azért alapított, hogy bennünket az igaz-
ságra magtanítson, (Mát. 2, 8, 19. 20.) megvetése után meg-
hasonlott hitujítók valamennyien s mindenik előtt csak az 
volt világos, hogy a másiknak magyarázása fonák és isten-
telen, valamint Luther hitfogalmainak változékonysága is 
oly jellemzőleg mutatkozott benne . . . . Ő egy vagy más 
oldalról sürgettetve vagy zavarba hozatva ujabbal cseréli 
vala fel tanait, hogy aztán ismét szoríttatván a régiekre, 
melyeket elébb megtámadott volt, visszatérjen . . . Példájá-
ból ezen rugdalódzó és balirányzatát ruganyos nyerseséggel 
erőszakoló állítólagos világreformátornak, ki, noha ajkain 
csak úgy olvadoztak a gondolatszabadság felett hangozta-
tott nagy szavak, — nem ismerte és nem tisztelte az emberi 
gondolat minden jogait és azon perczben, midőn ezeket saját 
maga részére követelte, megsértette azokat másutt, a tőle 
különvált és általa erőszakos módon üldözött felekezetek 
és katholikusok körében, — példájából, mondjuk, eléggé 
kiderül az : mily szoros összeköttetésben van a hittan az 
egyházzal s mennyire csalódnak azon megtévedt logikájú 
emberek, kik ezt vakmerően ostromolván, azt kürtölik, 
hogy ezzel amazt bántani eszük ágában sem levén, a szelid 
béke olajágát lengetik ! 

Dr. Csősz. 
(Folyt, köv.) 

VEG-YESEK. 
— Kalocsáról irják : nagyméltóságú főpásztorunk haza 

érkezett február 11-én. Meglátogatta főpásztori jelenlétével 
15-én és 16-án a nőképezdei nyilvános próbatéteket. Csütör-
tökön, 16-án, jelen volt a jézustársasági atyák vezetése alatt 
álló finövelde zeneakademiáján. Pénteken és szombaton, 
17-én és 18-án, a növendékpapok vizsgálatain volt. Azt 
mondani sem kell, hogy a főpásztornak jelenléte mindenütt 
buzdít, mindenütt éltet. — A szent böjtöt előzőleg főpász-
torunk körlevelet intézett a megyei papsághoz s híveihez. 
Ezen levélből láthatja az utókor, miszerint jelenben a főpász-
torok csak az evangeliom szellemében hirdettek nagyobb 
dispensatiót és forrón óhajtják a régi disciplina fenmaradá-
sát mindazoknál, kik tehetségük s egészségük szerint az 
egyházi fegyelem buzgó teljesítésében gyönyörködnek. 

— A dalmátországi püspökök, úgymint Péter zárai 
érsek, János sebenicoi, Marcus spalatói s macarscai, György 
lesinai s György cattarói püspökök együttes részvétiratot 
küldtek ő szentségéhez, melyre decz. 31-én választ is nyertek 
s miután ebben ő szentsége megköszöni a vigaszt, melyet rész-

vét- és szeretetteljes iratukból uerített , a püspökökre és hí-
veikre apostoli áldását adja. 

— Rómában napi renden van a kolostorok kutatása, 
hogy azon időre, midőn tényleg Olaszország fővárosává té-
tetik, legyen elég mondva csinált ok a szerzetesek elnyomá-
sára és a minisztériumok kényelmesen rendezhessék be ma-
gukat azon épületekbe, melyekre a piemonti kormány ugyan 
egy fillért sem adott. Gyönyörű példa; a kormányok ahelyett, 
hogy a rablókat b üntetnék, önmagok is rabolnak ; ez az u j 
jog íllustratiója. 

— Hollandban azon kivül, hogy már eddig is a katho-
likusok y3-ad része tiltakozott a szentatya megraboltatása 
ellen, pénzadományokban is magasztosan nyilatkozik a kath. 
érzület a szentszék iránt ; a szorongatott szentatya részére 
ugyanis néhány hét alatt 50,000 frt . gyűlt össze és még most 
is naponkint 1000 forintot gyűjt és nyújt a szeretet részérc. 
A péterfillér szedését maguk a püspökök szervezték ; nem is 
marad el jutalmuk Istentől. 

— Amsterdamban egy comité alakult, hogy a szent-
atya 25- éves pápaságának méltó megünneplésére a kellő 
előkészületeket megtegye. Ezen comité tagjait számszerint 
20 fiatal ember, legnagyobb részt azon férfiak gyermekei 
képezik, kik az egyház ügyének védelmében megőszültek. 
A főcomité minden tartomány fővárosában egy alcomitéval 
bir, melyek ismét tudositóik által minden nagyobb községgel 
összeköttetésben vannak. Mily találékony a szeretet ! És 
bennünket ki vagy kik fognak halálos dermedtségünkből 
felgalvanizálni ? 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 1577 frt. 12 kr., 420 frank, 
22 cs. k. arany, 3% dollár aranyb., 4 db kétfrtos, 3 osztrák, 
3 porosz, 2 szász, 8 régi tallér, 33 db egyfrtos, 2 db régi egy-
ftos, 2 db félfrtos, 104 db régi húszas, 8 db régi tízes, 1 db 
ezüstpénz. 

Február 24-én kézbesítettünk a lapunk elején közölt 
felirat kiséretében a bécsi apostoli nuntiusnak továbbszállí-
tás végett 3700 frankot aranyban s 300 frankot pápai köte 
lezvényben, összesen 4000 frankot. 

Bejött márczius l - i g 1577 ft. 12 kr. és a pénznemek 
osztályozása szerint 6 db m. k. f f , 16 db cs. k. f f , 120 
frank aranyban, 300 frank pápai kötelezvény, 31/« dol-
lár aranyb., 10 db régi tallér, 2 db uj tallér, 3 db porosz 
tallér, 2 db szász tallér, 4 db egyesületi tallér, 2 db kétftos, 
2 db régi egyftos, 29 db u j egyftos, 2 db porosz félftos, 6 db 
osztrák negyedftos, 1 db porosz ezüstpénz, 102 db régi hú-
szas, 2 db ujabb húszas, 8 db régi tizos, 4 db ujabb tizes. 
Mindez aranyfrankokba beváltva tesz 

4140 frankot ; marad tehát 140£frank aranyb. 

Jáky Ferencz oslii plébános . 1 db régi kétfrtos. 
Az oslii hivek . . . . . . 2 ft. 
Kubriczky András taksonyi plébános . . 5 f t . 
Pajer Antal 5 ft. 
Répássy János 2 ft . 
Tajt i István földműves . . . . 1 ft. 
Egy szegény asszony . . . . 20 kr . 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 



Megjelenik e lap he-
tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben s péstakül-

déssel 5 f. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
póstahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és alduuasor 

sar.), 9. sz. 

í 8-án. 1 0 « I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Morál és jog aquinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. — A lelkészválasztás ügyében. — Egyházi tudósí-
tások.— Irodalom. — Vegyesek. 

Morál és jog aquinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. 

,Me dereliquerunt fontem 
aquae vivae et foderunt sibi 
cisternas, cisternas dissipatas, 
quae continere non valent 
aquas." Jerem. II , 13. 

T á j é k o z á s . 

A ki csak egy kissé szokott érdeklődni a napi 
sajtó körül, azonnal tapasztalni fogja, hogy szabad-
elvű journalistáink különösen az újév körül pro-
grammgyártásban és irányelvek fitogtatásában ki-
fogyhatatlanok. Mindnyájan, ha szavaiknak hitelt 
adsz, a kor színvonalán állanak s alig győzik bizo-
nyítgatni, hogy főelvük valamint eddigelé, úgy 
jövőre is mindenkor ugyanaz marad, t. i. a felvilá-
gosodottság és szabadság zászlóját fennen lobogtatva 
az olvasóközönséget a hosszú szellemi sötétség és 
rabszolgaság pusztáiból egy uj tejjel és mézzel folyó 
igéret földjére valahára bevezethetni. 

Szakítani a múlttal, hagyományait a lomtárba 
dobni, az emberi elmének a művészetek és tudomá-
nyok virányain aratott áldásdús vívmányait, melye-
ket törpe korunk alig képes felfogni, sötét századok 
szörnyetegeivé bélyegezni, minthogy állítólag az 
emberi elmét és szabadságát a legújabb időkig rab-
lánczra verve zsarnokilag fogva tartották és, mint 
mondani szokták, a reactio sokfejű hydráját a felvi-
lágosultság lángpallosával leteríteni: ez herculesi 
vállalatuknak csak negativ feladata. 

De ők az ismeretes jelvénytí zászlóra tett rémes 
eskünél fogva egy ujszerkezetű, a független ész-
uralomra s az átalános humanitásra alapított társa-
dalmi épületen napszámosmunkát teljesíteni kötele-

sek. Szabadelvűség s emancipált testiség az emeltyűk, 
melyek nyomós érveiket mint megannyi köveket a 
világboldogító épületbe beilleszteni segítik s hogy 
mise hiányozzék belőle, azt az átalános polgáriso-
dás és közműveltség csillogó szólamaival be is te-
tőzik.1) 

Korunk áramlatától,mely csak a külszinre tekint, 
elkapatva, legkevésbbé bántja őket a gondolat, váljon 
szilárd-e az alap, melyre az épületet felületesen reá 
rakni sikerült ? és igy sokszor történik, hogy a vi-
lágesemények bölcs intézője magukat a czéh nagy-
mestereit kényszeríti, miszerint a saját költségeiken 
emelt és általuk védelmezett épületet halomra dönt-
sék. Lesz e miatt lárma, összeesküvés, kiátkozás, 
hajmeresztő következetlenség és gyalázatos ön-
megadás ! 

Ez a tévelynek s bűnnek örökös átka, de egy-
szersmind szigorú leczke, hogy t. i. az emberi elme 
elszakadván a világosság kútforrásától, Istentől, 
mindannyiszor ismét a szellemi sötétségbe és vadságba 
visszasülyed. 

E kétségbeejtő helyzetben, ennyi kegyetlen 
megpróbáltatás után, mintegy ösztönszerűleg ég felé 
emeli a föld fia könyes szemeit s epedve kérdezi : 
Tehát honnét jöhet az igazi segítség? S ime, a Min-
denható éltető szellemétől ihletve imigyen válaszol 
az apostolfejedelem : „Notum sit omnibus vobis et 
omni plebi Israel : Quia in nomine Domini nostri 
Jesu Christi Nazareni, quem vos crucifixistis, quem 
Deus suscitavit a mortuis, in hoc iste astat coram 
vobis sanus. Hie est lapis, qui reprobatus est a vobis 
aedificantibus, qui factus est in caput anguli. Et non 
est in alio aliquo salus. Nec enim aliud nomen est 
sub coelo datum hominibus, in quo oporteat nos sal-
vos fieri."2) 

Nem emberi, isteni szavak ezek. 19 század a tanú, 
mely a világtenger dagályai- és apályaihoz hason-

') L . Statuto massonico, nell' Unita Cattolica 1864. n. 
221. Civiltà Cattolica 1864. V. XI . p. 393. 

2) Act. IV, 10, 11, 12. 
17 
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lóan, haladásaival és sülyedéseivel, örömeivel és 
gyötrelmeivel, az apostoli szózat örök igazsága mellett 
kezeskedik. 

Valamint tehát sz. Péter az Ur Jézus nevében 
gyógyította meg a sánta embert: úgy gyógyíthatja 
meg egyedül törvényes utódja, mint Istentől kiren-
delt világorvos,korunk főtévelyeit, annak mindmeg-
annyi socialis bajait. 

Valamint az apostolfejedelem a sántához szóla: 
In nomine Jesu Christi Nazareni surge et ambula : 
hasonlóképen szól a világegyház látható feje a mai 
kor tudományossága és műveltsége bálványai előtt 
görbedező embernek: Kelj fel; te tévedsz, egyedül 
az Istent, „a tudományok Urát," illeti a dicsőség. 

Valamint sz. Péter Krisztust mondá a szeglet-
kőnek, melyet az épiíészek elvetettek: úgy a római 
pápa meg nem szűnik inteni azon férfiakat, kik, mint 
nevük, mint jelvényeik, mutatják, a világnak par ex-
cellence szellemi építészei gyanánt tolják fel magu-
kat. De Krisztus, a szegletkő nélkül, sőt ellene, akar-
ják a socialis épületet betetőzni. Balgatagok! ime a 
legelső vihar a szegletkő nélküli épületet, mint a kár-
tyavárat, halomra dönti. 

Avagy azt kérded t. olvasó, honnét veszi a minde-
néből kifosztott halászutód IX. Pius ezen rendíthetlen 
bizodalmat s erőt? Valóban, ha csak emberi bölcseség 
és hatalom volna egyedüli támasza, úgy az aggastyán 
halászutód intőszózatában nem mást, mint a kormá-
nyosnak a hajó elsülyedése előtti utolsó segélykiáltá-
sát kellene hallani. 

Ámde, mióta az Üdvözítő Jézus a kétkedése 
miatt a habok között máris elmerülő Pétert mentő-
kézzel felfogta mondván : „Modicae fidei, quare du-
bitasti," azóta Péter azon rendíthetlen kőszikla, me-
lyen a sötétség hatalmasságaitól felkorbácsolt bösz 
hullámok tajtékzólag visszaveretnek. A kik a zajló 
tengerrel egykedvűen úsznak, a kőszirten szintén 
szét foguak locscsanni; a kik pedig a hullámtörés 
idejében erős hittel a sziklába bele kapaszkodtak, 
csudálatosan megmentve, egy szebb jövőnek derengő 
hajnalát fogják üdvözölni. 

A 19-ik század főleg a műipar és közgazdászat 
mezején tett vívmányai az emberi lángelmének ülik 
diadalünnepét napjainkban és velünk együtt, ezt 
szívesen megengedjük, a nyers természeti erőkön 
vett győzelmekért a hálás utókor is fog dicshymnu-
sokat zengeni késő időkben; de másrészt véres be-
tűkkel fogja megírni a történet igazságszerető mú-
zsája, hogy épen napjainkban oly átalánosan van-
nak megrendítve a társadalmi rend alaposzlopai, 

mint tán soha eddigelé. Az ostromló ellen a hivata-
los bureaukban szintúgy, mint a tudományintézetek 
tanszékein, a lapirodalomban nem külömben, mint a 
művészek atelierjeiben s a színpadokon, ügyesen és 
csatakészen van szervezve; a morál és jog örök és 
változhatatlan elvei a családi, az állami és nemzet-
közi viszonyokban meg vannak ingatva. Sőt minisz-
teri fauteuilből s a trónok magaslatáról oly elvek 
hangzanak, melyek minden jogrendet fenekestől fel-
forgatni készülnek. 

A mult század végén a hitetlenségnek oltárain 
hullott emberi hekatombák szellemei éji kísértetekként 
járnak közöttünk ; intőszózatuk sírjaikból visszhang-
zik a mi füleinkbe is és mi mégsem akarnók belátni, 
hogy minden socialis javaink egyedül csak azon 
áldásteljes fának gyümölcsei, melyet maga az Isten 
fia, az örök kertész, sajátkezűleg ültetett Keletnek 
földjébe s azóta szívvérével folytonosan öntözget ? 

Ne ámítgassuk magunkat. A kereszténységtől 
és Rómától való elszakadás Európa kies virányait 
Ázsia és Afrika sivatagjainál zordonabb vadonokká 
készül átváltoztatni. A görög szakadás és Mohamed 
kéjelgő tana a ker. hit s erkölcsigazságok tagadásá-
ban nem mentek annyira, mint a divatos hitetlenség 
apostolai, kik minden positiv vallás elleni gyűlölet-
től elvakítva, a józan ész igazságainak s az emberi 
társadalom lételemeinek megdöntésével, ugy látszik, 
márig is Herostratus hírnevére szert tettek. 

Nemes tisztet vélünk tehát teljesíteni, midőn 
ezek ellenében az ész tiszta világánál a morál és j og 
örök elveit fogjuk kutatni, úgymint a melyeken min-
den társadalmi rend és földi boldogság alapszik. 

Dr. Surányi. 
(Foly. köv.) 

A lelkészválasztás ügyében. 
Nem vélünk hasztalan szolgálatot tenni a kath. ügynek 

hazánkban, ha az autonomieus congressus előestéjón hoz-
zászólunk a nép által eszközlendő papválasztáshoz é3 pedig 
annál kevésbbé, mert illetékes helyről igen érdekes il lustrá-
tióját birjuk azon kérdés megfejtésének : mi legyen tulaj-
donképen az a papválasztás, mily hatással van az egyház-
község hitéletóra, sőt magára az egész egyházra is? E kér-
dés az autonomieus mozgalmak alatt nálunk is felmerült. 
Vannak, kik azt örömmel üdvözlik, minden tehetségüket 
felhasználják, hogy a nép részére biztosítsák a teljesen sza-
bad lelkészválasztást és alig vár ják a perczet, melybon, 
mint állítják, az egyház üdvét hazánkban önmagában rejtő ez 
eszme valósíttassék. Vannak, kik mindezt tagadják és ká ro -
sabbat, vészteljesebbet, az egyházra nem is képzelhetnek, 
mint ha a congressus a lelkészválasztást a nép részére v in-
dicálná Mindakét rész, pro et contra, felhozza saját érveit 
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vagy miket e'rveknek hisz ; de egyet, a mennyire a vitás 
kérde's érdekében felhozott érvekro visszaemlékezünk , 
számitásából mindkét fél kifelejtett; az egyik, hogy vele 
eaját ügyét hathatósan védje, a másik, hogy, ha szenvedély-
től nincs elragadtatva, az érv hatalma előtt meghajoljon. 
Valljuk meg őszintén, hogy mi ellene vagyunk a nép által 
eszközlendő lelkészválasztásnak, nem, mintha a népet nem 
szeretnénk, hanem épen azért, mert a népet, az ő javát és 
az egyházat, igen is szeretjük. E szeretet eszközli, hogy ha 
saját elmélkedésünk, észleletünk, folytán nem jutnánk is 
azon resultatumra, miszerint a nép által eszközlendő válasz-
tás káros az egyházra, e tanúságot legalább ellenfeleink, 
protestáns atyánkfiai, példájából vonjuk le, mit eddig tud-
tunkkal egyik fél sem tett. Mi nem tar t juk szégyennek a 

j ó t , az üdvöst, még elleti feleinktől is tanulni ; hanem 
ellenkezőleg azt tar tanánk elfogultságnak, hogy ne mondjuk 
clvakultságnak, ha azt, mit másoknál czélszerütlennek, üdv-
telennek, találunk, mitől ellenfeleink szabadulni óhajtanak, 
saját institutiónkba átültetni akarnánk és evvel let nnénk 
egy talán többé soha meg nem szüntethető bajnak, küzde-
lemnek, alapját, elhintenénk magvát a viszálynak, molyet a 
józan ész elkerülni tanit ; szemünk előtt tar t juk mindig : 
„fas est etiam ab hoste doceri." Ugy veszszük a dolgot, amint 
lenni kell. Az autonom congressus azon buzgalomnál fogva, 
melylyel a catholicismus ügye iránt hazánkban viseltetni lát-
szik és felvirágzását óhajtja, nem fogja számitásából kife-
lejthetni a hozzá szükséges kellékeket sem. Ezek közé szá-
mítható főleg a lelkész tekintélye és a hivek tisztelete a 
lelkész iránt. Legyen megrendítve e kettő közül bármelyik 
is, a lelkész üdvösen működni képtelen lesz. Da megrondítte-
tik-e valóban a nép választása által ? Saját válaszunk helyett 
ideír juk, mit erre vonatkozólag a „Protest. Egyh. és lakol. 
Lap" ezévi 9-ik számában olvastunk. Hitünk szerint dön-
tőbb tekintélyre nem hivatkozhatunk; protestáns a tyánk-
fiai tapasztalatból beszélnek; náluk virágzó állapotban van 
a papválasztás. „Az administrator, lia van, — így ir a P. E. 
L L. — minden áron iparkodik kiszabadulni kápláni nyo-
morútágából, papi jogait nem gyakorolja, korteskedik, ko-
máz határtalanul s a nép vérszemet kap ; magam láttam, 
hogy a mint belépett a bocskoros atyafi az administrator szo-
bájába, ez tétette fel vele a kalapot s nyomta szájába a pipát. 
Ilyen interregnum alatt, — míg t. i. nincs rendes lelkész, a 
presbyterium csak úgy az administrator nélkül rendelkezik, 
gyűlésezik és iszik az egyház pénzére; . . . az adminisztrá-
tornak meg azt mondják, semmi köze még semmihez; prédi-
káljon, az az ő dolga." Tovább így folytatja ismét czikkező 
tapasztalatait és a választás időszakának lefolyását. „Pin-
czeszeren, korcsmákban, kovácsmühelyekben, malom alatt, 
elkezdődik a korteskedés, mendemonda, rágalom. Egyik a 
másik jelölt jét bántalmazza, sárral dobja. Utóbb a nép vagy 
megállapodik egy jelölt mellett vagy pártokra szakad, do 
mindenesetre a lelkészi hivatal tekintélyének kárára. Elkez-
dik az administrátornak igérni, hogy ha így meg amúgy 
tesz, ezt vagy azt a terhet még elvállalja, a conventióból eze-
ket meg ezeket a pontokat leengedi, stb akkor megválaszt-
j ák . A megválasztást mindecesetre feltételekhez kötik s így 
az a szegény jámbor administrator . . . . ha akarja , hogy 
mcgválaszszák, el kell fogadnia a nép feltételeit vagy ha el 

nem fogadja, megbukott. S a nép feltétlenül nem választ; ha 
egyebet nem, hát a földekérti adózást a választott vagy 
választandó lelkész nyakába sózza. De ez még nem elég ; 
megjőnek a vidéki asp'ránsok s kezdődik a „ki ád többet 
é r te?" A népség összevesz, egymást bántalmazza s ekkor 
már a jelöltekkel nem is sokat törődnek, hanem oda irá-
nyozzák a kortaskedést, hogy „mivel te ezt meg ezt akarod, 
én meg csak azért is mást akarok" s hurczolják egymást ; 
do a bántalomból legtöbb jut a jelölteknek. Mikor m á r a 
hosszú idő alatt ezt a mulatságot is megunta a nép, eszébe 
jut, hogy „futtassunk papot" és concursu3t hirdetnek oly 
feltétel alatt, hogy a concurrensek költségeit megtéríteni 
nem fog ják ; összehívják a hol csak ismernek káplánféle 
egyént és van ilyenkor ingyon mulatság; czil'rábbnál 
czifrább csúfot üznok a futó papokból." íme, itt van az életből 
vett egy adat annak megfejtéseül, mit jelent a lelkész vá-
lasztása a nép által. Elég nyomatékos példa, hozzá még 
elég világosan színezve, hogy megerősítsen bennünket azon 
hitünkben, mennyire káros és vésztel jes, a lelkészi tekintélyt 
mennyire megsemmisítő, a hivek tiszteletét a lelkész iránt 
mennyire megrendítő, hogy ne mondjuk tönkre tevő, ha a 
lelkész választása csakugyan a népre bizatik. Lehetnek 
azonban, kik állításunk ellen erősen hangsúlyozzák, hogy 
nálunk nom fog ily terjedelmű hatalommal a nép felruház-
tatni, különösen nem fog protestáns modorú concursust hir-
detni. Legyen; de a lényeg megmarad mégis, a nép fog vá-
lasztani és az aljas korteskedés ily esetben kimaradhatlan 
épen úgy, mint az orsz. gyűlési képviselők választásakor 
és akkor józan észszel ki hiheti, hogy az a pap, ki a hiveivé 
lett nép között korteskedett, valaha tekintélyre tehetno 
szert ugyanazon nép előtt? ki hiheti, hogy az a nép tiszte-
lettel viseltessék papja iránt, ki őt egykor megvesztegette 
vagy kinek érdekében megvesztegettetett ? ki hiheti végre 
e kettős, tekintély és tiszteltetés, hiány mellett, hogy a lel-
kész működéséből valami üdvös fejlődhetnék az egyházra 
nézve? ellenkezőleg, ily viszony a nép és lelki atyja között 
elfonyasztaná még azt a hitéietet is, mi netalán az előtt 
létezett. Alig tudnám ezen esetet máshoz hasonlítani, mint 
oly növényhez, melynek gyökereit elébb gondosan letépném 
és úgy ültetném kertembe, azt akarva, hogy virágozzék 
vagy gyümölcsöt teremjen. Nem és ezerszer nem. Ha a con-
gressusnak valóban a katholicismus tigye fekszik szivén, ha 
ezt valóban virágzóvá akar ja tenni és, mint némelyek hiszik, 
ha csakugyan egyedül az autonomia az egyetlen eszköz, 
mely hazánkban a kath. hitéletet u j életre ébreszteni képes: 
úgy nem lehet, nem szabad, neki épen a hitélet legbefolyá-
sosabb tényezőjét, a lelkészt, a népválasztás által oly hely-
zetbe hozni, hogy működése előre is meg legyen bénítva. 
Nagyobb szerencsétlenség nem érhetné egyházunkat, a hit-
élet elfojtására czélszerűbb eszköz nem is gondoltathatnék 
ki, mint ha jelen körülményeink között lelkészét maga a 
nép választaná. Távol legyen tőlünk a congressusnak ily 
intentiót tulajdonítani ; mi csak jelezzük a teljes meggyőző-
désünk szerint okvetlenül bekövetkező vihart, mely a hit-
életnek még létező virágait is magával fogja ragadni egy-
házunkból, sőt oly magvakat hint el, molyek, ha kikelnek — 
és pedig kikelnek, mert a népválasztás méhében rejti, — az 
egyházat ismét az egykor oly nagy küzdelemmel ki i r tot t 
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gyalázatos üzérkedés és nepotismus színhelyévé teszi. A 
nép választ, a választás korteskedés, a korteskedés pénz 
illetőleg megvesztegetés nélkül nem történik: itt a simonia. 
A nép választ, választásába rokoni érdek vegyül itt vagy ott , 
a korteskedés megtörténik, a rokon megválasztatik : kész a 
nepotismus és a gyakran vele összekötött simonia ; de készen 
van a nép erkölcsi becsületérzetének tönkratevése is. Ki 
akar közülünk ily áron plébániához jutni ? ki veszi lelkére, 
hogy aláássa a nép erkölcsi érzetét, megtompítsa benne a 
becsületesség még élő tudatát, melyet emelni hivatva van ? 
ki az papi képviselőink közül, ki e czélra a congressuson 
közreműködni önmagát elhatározná ? kinek lelkiismerete 
megengedné, hogy szavazatával előmozdítson oly ügyet, 
mely a papság és hivek erkölcsi sülyedésével szoros össze-
köttetésben van ? Habár e pontra nézve nem ir juk is alá a 
P r . E I. L. minden állítását, még sem tagadhat juk meg 
magunktól, hogy ide vonatkozó tapasztalatát ne közöljük, 
mert a papválasztást illető sorai közvetlen tapasztaláson 
alapulnak és így nekünk is zsinórmértékül szolgálhatnak 
teendőinkre nézve. „A keresztény egyháznak — így ír — 
eleitől fogva (náluk megengedjük) a simonia és nepotismus 
volt megölő betűje ; ősidőktől fogva ez ellen opponáltak 
(talán opponált ?) minden reformátorok ; (magyarul mondva : 
minden reformátor) a reformatió kezdetén is ezeknek eltör-
lése volt jelszó ; (!) el is terülték ; (igen a zárdák egy jó részét) 
mégis amint a protestáns egyház szervezve lön, (hát még a 
szervezés előtt eltörülték ?) kifejlődött benne is ez a két 
főbűn ; ujabb időkben ezeknek megszüntetése végett mon-
datott ki a szabad választás s most a simoniát és nepotismust 
gyakorolja a nép, még pedig durvábban, mint az valaha 
gyakoroltatott." Curiosum gyanánt ide irjuk a folytatást 
is : „a tisztántúli egyházkerületben, úgy halljuk, ökörsütés 
nélkül nem is történik papválasztás ; a felső baranyai egy-
házmegyében amint megüresül valamelyik egyház, azonnal 
„kikerekít ik" oda a hordó borokat s van olyan „tisztelt 
polgártárs", a ki mindenik megválasztandó papnak azt súgja: 
„vedd el a leányomat, mert külömben megbuktatlak." S az 
egész tractusban nincs olyan papválasztás, hogy a t. atya-
fiaknak leánya szóban ne forogna." A szabad választás tehát 
a nép által nem egyéb, mint eszköz a simonia és nepotismus 
behozatalára, ezt bevallja a P. E. I. L . is és a nép mindig nép 
marad, nálunk épen úgy, mint nálok ; oda engedi magát, hogy 
e szót használjuk, terelni, hol legtöbb alkalma van evési és 
ivási hajlamait kielégíteni vagy hol anyagilag legjobban 
kecsegtetik. Ez t népünk fájdalom már annyira megszokta, 
hogy nem is tud választást képzelni nélküle. Egy autonomi-
cus képviselőnktől tudjuk, hogy választás alkalmával a nép 
azon kérdéssel fordult hozzá: „uram! mikor fogunk már 
inn i?" És mi lesz ennek következménye ? az, hogy aki legto-
vább fogja birni pénzzel, a nép azt fogja megválasztani. 
Lelkünk elborul e kép szemléleténél, mert előre látjuk, 
mikép fog Isten országa hazánkban ledöntetni a helyett, hogy 
felépíttetnék. Az erkölcsi elfajulásnak, a nemtelen eszközök 
felhasználásának, a legtágasabb tér nyittatik meg és az 
igazság (?) istenasszonya a felé hajlik, ki legtöbb pénzzel 
rendelkezik, ki egyházán a legmélyebb sebet üti vagy leg-
szorosabb rokoni viszonyokkal van összefűzve választóival. 
I ly módon az egyház jólétét nem emeljük, hanem teljesen 

lerontjuk és ha lerontani akarnánk, épen ezen utat kellene 
felhasználnunk, mert biztosabban e czélhoz semmi sem vezet. 
Világosabban mellettünk mi sem szólhatna, mint a P. E . I. 
L.-ból vett fentebbi idézetek ; a sötét árnyalatok, melyek a 
papválasztáson keresztül vonulnak, oly vastagon k i v a n n a k 
ezen idézetekben fejezve, hogy ezek után a papválasztást 
hozzánk átültetni akarni legbiztosabb előjele lenne azon 
romlásnak, melynek küszöbén állunk. 

A fentebbi idézetek után a P . E. I. L. czikkezője azon 
következtetésre jut, hogy a választási szabadságot meg kell 
szorítani. „Szorítsuk csak — úgy mond — rövidebbre a 
kantár szárát, megszűnnek az ilyen bajok önmaguktól." 
Hogy protestáns atyánkfiainak mi szolgál javukra , mi nem, 
elég lesz-e csak a választás megszoritása a baj megszünte-
tésére vagy több is kivántat ik,ámbár contra princípium lenne: 
az az ő dolguk, abba nem avatkozunk. Nekünk elég annak 
jelezhetése, hogy a választás megszorítását óhajt ják abban 
a perezben, midőn nálunk a választást épen létesíteni akar-
ják a nép által. Nem kiáltó jele ez az időnek, hogy midőn 
mások a bajtól menekülni óhajtanak, mi, mintha csak fáj-
lalnánk, hogy a megúnt nyomort mások száműzik, saját 
házunkban akarunk neki kényelmes lakhelyet készíteni? 
vagy nincsen külömben is elég elintézendőnk, hogy ezekhez 
erőszakkal ujabbakat csatolni akarunk ? Valóban nem t u d -
juk elhatározni, nagy lelki bátorságnak vagy kevésb körül-
tekintésnek tudjuk-e be, hogy azon tüzet, melyet mások 
saját házfedelükről elhárítani a k a r n a k , mi a mienkre 
feltenni nemcsak nem rettegünk, hanem feltenni óhaj t juk. 
Nagy felelősség háromlik a congressus tagjaira e kérdésben, 
sokkal nagyobb, mintsem első látszatra feltűnik. Mi szeret-
jük a népet, erkölcsi érzetétől nem akarjuk megfosztani, azért 
nem akar juk, hogy válaszsza lelkészét ; szeretjük az egyhá-
zat, megmentve óhaj t juk látni az üzérkedéstől és nepotismus-
tól, tekintélylyel óhajt juk felruházva szemlélnipapjait, ezért is 
akar juk, hogy ne válaszsza a nép lelkészeit. Nem akar juk t a -
gadni, hogy a congressus tagjai mindezt velünk együtt óhajt-
j ák ; csak ügyeljenek, nehogy hozzá téves eszközt válasz-
szanak ; tekintsenek, mert itt nem árt, a szomszédba is, mert 
hogy ismételjük, „fas est etiam ab hoste doceri". Leginkább 
tartsák pedig szem előtt, hogy „salus Ecclesiae suprema 
lex es to." X. 

EGYHÁZI TÜDOSITÁSOK. 
P E S T , martius 2. K o m o l y s z ó a k a t h . e o n -

g r e s s u s h o z . Alig létezik, sőt határozottan ki is mond-
hat juk, hogy nem létezik a hazában kérdés, mely a kedé-
lyeket nagyobb feszültségben tar taná, mi iránt az érdekeltség 
nagyobb lenne, mint a márczius 9-ikére összehivott ka th . 
congressus. És méltán. A nagy kérdések, melyek az egyház 
isteni constitutióját oly közelről érintik és előtérbe tolulnak, 
a nagy és fontos előjogok, a kisebb és nagyobb érdekek, 
melyek felmerülnek, melyekhez oly sok remény, oly sok 
aggodalom, fűződik, szóval, a megoldandó kérdések egész 
lánczolata, melyek leg főképen azon egyben culminálnak, 
váljon beilleszthető lesz-e az u j alak az eredeti képbe a 
nélkül, hogy ez eredetiségéből bármit is veszítene, igen, 
mindez méltán igazolja ama feszült figyelmet és érdekelt-
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aéget, melylyel a congressus összejövetelét, működését, min-
denki várja. 

Bármennyire elfoglalja is azonban elménket e kérdések 
megoldásának fontossága: egy gondolatot lelkünkből szám-
űzni mégis nemcsak nem képes, hanem mind mélyebb gyö-
keret ver az és a kérdések kérdésének tűnik fel előttünk 
mindannyiszor, valahányszor csak kath. congressusunk 
összejövetele elménk előtt lebeg. 

A gondolatot közöljük, a kérdést feladjuk, a választ 
várjuk és reményeljük, hogy az olyan lesz, mely a gyűlés 
kath. jellegét határozottan kitünteti és így a kérdések he-
lyes megoldásának is biztositékát képezendi. 

A kath. congressustól ugyanis azt várjuk, hogy tilta-
kozzék a magyarországi katholikusok nevében mindenek-
előtt ama szentségtörő rablás ellen, melyet az olasz kormány 
a szentszéken és így közvetve a kath. világ ellen elkövetett ; 
fejezze ki tiltakozását egy feliratban és biztositsa a szent-
atyát fiúi részvétéről és ragaszkodásáról. 

Ez a gondolat, ez a kérdés, részünkről, ez a kötelesség, 
melyet az idő körülményei, maga a név, melyet a congressus 
homlokán visel, hogy ő t. i. katholikus, reá rónak. Oly fon-
tosnak tűnik fel előttünk e kötelesség teljesitése a congressus 
részéről, oly illetékesnek tart juk e tiltakozásra, hogy annak 
elmulasztása tökéletesen igazoltnak tüntetné fel azok állítá-
sát, kik a magyarországi kath. hitéletet, a szentszék iránti 
ragaszkodást, a fagyponton alól levőnek szeretik állítani. 
Annyi mindenesetre igaz lenne, hogy hozzá fogható anoma-
liát a földkerekségén hasztalan keresnénk. De nem, mi ezt 
nem tudjuk, nem akarjuk, elhinni, nem akarunk ily gondo-
lattal még foglalkozni sem. 

Az egész kath. világot a legnemesebb fájdalom, a leg-
magasztosabb részvét, szeretet, ragaszkodás, tölti be a szent-
atya iránt, hogy részvétének kifejezést, tiltakozásának a 
végbevitt fosztogatás ellen szavakat adjon, egyedül e czélra 
gyűléseket tart és a lelkesültség elragadó hatalmával nyilat-
kozik lelki feje mellett, szorongattatásában saját szoronga-
tását szemléli, azonosítja saját érdekeit a szentszék érdekei-
vel. Ily felemelő tények mellett lehetetlen, hogy egy épen 
ülésező kath. congressus kötelességének öntudatára ne éb-
redjen és ne növelje számát ama lélekemelő nyilatkozatok-
nak, melyektől a földkereksége visszhangzik. 

Katholikusok vagyunk, mint ilyenek az egyház fejével 
elválaszthatlan kapcsolatban élünk, kath. érzelmeinkről a 
világ előtt is tanúságot kell tennünk és ki tehetné ezt ille-
tékesebben hazánkban most, mint épen a kath. congressus ? 
Ott vannak főpásztoraink, mint a katholicismusnak első 
rendben képviselői, ott ülnek papi képviselőink, jelen vannak 
a kath. nép kath. választottai, szóval, egy katholikusokból 
álló gyűlés. Mi szükségeltetik még hozzá, hogy a magyar-
országi kath. hivek, papok úgy mint világiak, egyetemes 
érzelme a szentszék iránt köztudomásra hozassék ? Mi kí-
vántatik még hozzá, hogy az itt ott felmerült, de elhaló, 
nyilatkozatok oly nyomatékossá tétessenek, hogy azokat az 
egyház elleneinek lármája el ne nyomhassa ? Mi kivántatik 
még hozzá, hogy elmondhassuk, miszerint a magyarországi 
kath. híveket ma is ugyanazon erős kapocs tar t ja a szent-
székkel összekötve, mely hozzá századokon keresztül fűzte, 

mely nélkül ma már magyar nemzet nem léteznék ? Bizo-
nyára semmi. 

Annál mellőzhetetlenebbnek és a dolog természetéből 
önkényt folyónak tart juk padig e nyilatkozattételt, mert a 
congressus világi tagjai nem mást, hanem egyenesen a ka-
tholikus egyház ügyeibe óhajtanak maguknak befolyást 
szerezni. Képzelhető-e tehát természetesebb, a gyakorlatba 
venni czélzott befolyással rokonabb, katholikusabb, eljárás, 
mint hogy a congressus lelkesülve a katholicismus ügye 
iránt, lelkesedésének, szeretetének és ragaszkodásának, ki-
tűnő bizonyítékát épen az egyház feje iránt adja, mint ki-
nek legfelsőbb felügyelete alatt gyakorolhatja úgyis egyedül 
befolyását ? 

Pápa nélkül nincsen katholicismus, ellene nincs befo-
lyás az egyház ügyeibe. Oly természetszerű mindez, misze-
rint csak említeni kell, hogy kath. congressus kath. ügyben 
tanácskozni jön össze oly időben, midőn az egyház feje a 
legigazságtalanabb módon megtámadtatva minden birtoká-
tól megfosztatott, fogolyként őriztetik és önkénytelenül is 
felébred a gondolat legalább részvétnyilatkozatban tudatni, 
hogy a pápával egy hitben, reményben és szeretetben élő 
egyház tagjai mélyen fájlalják az egyház fejének sanyar-
gattatását, hogy vele együtt szenvednek és ragaszkodásuk 
a szentszék iránt épen az egy ház feje üldöztetésének nap-
jaiban fokozódik rendíthetlen hűséggé. Ennél világosabb 
thema, mely a feleletet is önmagában birja, nem létezik. 

Appelláljunk-e ama gyöngéd viszonyra, e gyöngéd 
viszonyból kifolyó kötelességre, mely a katholikus hiveket 
mint gyermokekeket a kereszténység közös atyjával, a pá-
pával, összefűzi? A katholicismus fensége épen abban rejlik, 
hogy ámbár tagjai a földkerekségén elszórva élnek, de egy 
családot képeznek, a pápa, mint családfő, mint atya, vezetése 
alatt s így tagjaira épen azon kötelmek háramlanak a fő 
iránt, mint a gyermekre, ha igazán gyermek, az atya iránt. 
Felemlítsük-e érzelmeit az ország kath. népességének, mely 
aggodalommal tekint Rómára, aggodalmak között várja az 
egyház fejének jövő sorsát? Hivatkozzunk-a ama részvétre, 
visszaidézzük-e emlékezetbe azon mérhetetlen jótékonysá-
got, melyet a pápák hazánk iránt tanusitottak épen azon 
korban, midőn mindenkitől elhagyatva, csak végromlás várt 
volna szegény nemzetünkre a szentszék segélye nélkül? 

Őszinte magyar szív, mely hozzá még őszinte katholi-
kus is, nem szokott, nem tud, háládatlan lenni. E tudat 
táplálja bennünk a reményt, hogy kath. congressusunk az 
egyház feje jelenlegi helyzetének körülményei között saját 
helyzetének és állásának, melyet az egyházban elfoglalni 
akar, magaslatára emelkedve, kath. érzületéről tanúságot 
adand és általa ujabban megerősíti ama kapcsot, mely ha-
zánkat évszázadokon keresztül a kereszténység fejével 
összefűzte. 

Felszólalásunkkal kötelességünket megtettük és most 
a congressuson van a sor nevének érdekében méltányolni 
felszólalásunkat, azt valósítani. Adja Isten, hogy ezt legkö-
zelebb feljegyezhessük az egyháztörténelem lapjaira. 

Veritas. 
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P E S T , január 25. M i n i s z t e r i e l ő t e r j e s z t é s 
a n é p i s k o l a i k ö z o k t a t á s á l l a p o t á r ó l 1870-ben. 
(Folyt.) A jelentés továbbá úgy véli, hogy előítéletünk 
alapja nemcsak a törvényhozás szándékainak félreismerésé-
ben, „hanem az állam és a külömbözö vallásfelekezetek va-
lódi érdekeinek téves felfogásában is kereshető." Mikép 
fogják fel mások mind saját felekezetük, mind az állam 
érdekét, miben helyezik mindkettő biztosságát, nagyon ter-
mészetes, hogy mi ezt — előadni illetéktelenek vagyunk; 
megjegyzéseinket csakis saját szempontunk előadására szo-
ríthatjuk, csakis erről szólhatunk és minthogy megjegyzé-
seinket a népnevelés állapota felöl adott miniszteri jelentés-
ben kifejtett egyes állítások, nézetek, felöl teszszük, az állam 
és önérdekünk felöl táplált meggyőződésünk előadását is 
csak a nevelés terére szorítjuk. 

Az állam érdekét a nevelés terén nemcsak abban köz-
pontosítjuk, hogy polgárai müveit, tudományos, emberekké 
képeztessenek, hanem főleg abban, hogy belőlük hü, enge-
delmes, rendszerető, az isteni és egyházi törvénynyel meg-
egyező, állam-törvénytisztelő, tagjai a hazának válljanak ; 
mivé azonban csak azáltal lesznek, ha mélyen szivükbe 
vésik, ha a gyakorlati életbe átvinni megtanulják, tényleg 
át is viszik, azon elveket, melyeket az egyház hirdet, melyek 
a vallásosság és a tiszta erkölcs alapját képezik, szóval, ha 
vallásosak lesznek ; mi által kifejeztük egyszersmind azon 
felfogást is, melyet az egyház érdekeiről a nevelésben táp-
lálunk és nagy szerencsének t a r t j uk , hogy felfogásunk 
mindkét tekintetben vett érdekről megegyezik a jelentésben 
letett felfogással. A jelentés is e két érdeket tart ja szeme 
előtt, midőn a neveléstől „hü és vallásos polgárokat" vár és 
így biztosítva vagyunk, hogy felfogásunk sem az állam, 
sem az egyház érdekei felöl nem tévesek; minél fogva elő-
ítéletnek nevezett meggyőződésünknek, meggyőződésünkkel 
összhangzó eljárásunknak, alapját sem képezi semmi téves 
felfogás e kettős hatalom érdekei felöl. Megegyezünk az 
érdekek felfogásában úgy, mint azok a jelentésben kifejezve 
vannak és ez a jövőre nézvn is örvendetes, mert kiindulási 
pontul szolgálhat megszüntetni azon sajnálatos differentiákat, 
melyek az eszközök megválasztásában e kettős érdek bizto-
sítására közöttünk léteznek. A kormány is biztosítani akarja 
e kettős érdeket, mi is ; csakhogy míg mi e kettős érdeket 
természetes alapjára, a vallásosságra, fektetjük : a kormány 
megrendíti, hogy ne mondjuk, megsemmisíti a biztosság 
alapját; czélt akar hozzá vezető eszköz nélkül elérni, érde-
keket akar biztosítani és ugyanakkor koczkáztatja azokat. 
Bizonyára az egyház elválasztását az államtól, mely elvnek 
a kormány is hódol, mit az állami vagyis közös iskolákban 
létesített is oly formán, hogy kegyelemmorzsán kivül benne 
részünkre egyéb nem jut, igen is, az egyház elválasztását 
az államtól nem mi gondoltuk ki, nem mi testesítettük meg, 
mert tudtuk, hogy vannak közös szent érdekeink, mert 
tudtuk, hogy ezek biztosítására csak egy út, egy mód van, 
ha t. i. mi kölcsönösen támogatjuk egymást a nélkül, hogy 
akár az egyház, akár az állam jogaiból, létezésének lénye-
ges feltételeiből, bármit is feladna. Mi készek voltunk az 
állam jelzett érdekeit biztosítani, azért nem akartuk meg-
fosztani érdekei legbiztosabb alapjától ; de az állam ben-
nünket eltaszított, iskoláiban még saját érdekünk biztosí-

tására is oly szűk korlátok közé szorított, hogy azt a sem-
mivel csaknem egyenlőnek mondhatjuk. Az állam ma, — 
mint hiszi, saját érdekeinek biztosítására iskolát alapít, 
kizárja belőle az egyházat, elutasítja szellemét, önmaga ül 
bele, tanit, tanítása által kizárólagos uralmat gyakorol az 
elméken és sziveken, mi annál feltűnőbb, mert a jelentés 
szavai szerint is „századunkban sem az egyháznak, sem az 
államnak feladata nem lehet az, hogy kizárólagos uralmát 
alapítsa meg",1) mert, mint a mily szépen, oly helyesen is 
mondja, hogy az egyházat és államot „két támasznak nevez-
hetjük, moly az emberiség javára létezik, melynek egyike 
inkább szellemi és erkölcsi fejlődéjét, másika inkább anyagi 
jólétét és biztonságát tűzve ki czéljául, külömbözö úton 
egyre működnek."2) E nyilatkozatot tartva szem előtt, 
valóban csudálkoznunk kell a felett, mennyire külömböznek 
egymástól, mily ellentétben vannak, az elvek azok gyakor-
lati alkalmazásával. A jelentés elismeri, hogy az egyház 
czélját a szellemi és erkölcsi fejlődés eszközlése képezi és 
iskoláiban e természetes teréről az állam az egyházat mégis 
leszorítja; elismeri, hogy az állam czélja az anyagi jólét, a 
biztonság eszközlése és mégis a szellemi téren foglalkoztatja. 
Ha az érdekeket felismertük, ha ismerjük a fentartó elemet, 
ne cseréljük fel a szerepeket. Szellemi érdekeket, hűséget, 
engedelmességet, C3ak szellemi alapon biztosíthatunk, mely-
nek letéteményese, őre, közlője, csak az egyház. Ha támo-
gatását az állam magától eltaszítja, ha akadályozza, hogy 
elveit külömbözö de összhangzó forrásokon csepegtesse é3 
megérlelje jókorán a szivekben, úgy mondjon le a béke 
reményéről, legyen készen a felforgatásra, mert a féktelen 
szenvedélyt sem törvényezikk szövegével, sem fegyverrel 
lecsillapítani nem lehet. Vannak nemes érdekek, lehet is 
azokat biztosítani, de csak velük hasonló elemű alapon. 

(Folyt, köv.) Vigilius. 

MÜNCHEN. F e 1 h i v á s a b a j or k a t h o l i k u s ok -
h o z . A tavali év szeptember 20-ika óta azon szomorú tény 
előtt állunk, hogy szeretett szentatyánk, kit egész uralkodása 
alatt az egyházellenes pártnak fondorlatai már többször 
súlyos csapásokkal illettek, m03t világi birtokától végképen 
meg van fosztva és fogoly lévén saját házában, üldözőinek 
önkénye által sokféleképen zaklattatik. 

Ezen körülmények közt mi reánk katholikusokra 
hármas kötelesség háramlik. Mindenekelőtt i m á d k o z -
n u n k kell szorongatott szentatyánkért ; azután a szentszék 
kifosztogatása feletti botránykozásunkat h a n g o s a n k e l l 
s n y i l v á n o s a n szavakba öntenünk s minden kitelhető 
erőnkből oda hatnunk, hogy a mélyen megsértett jognak 
illő elégtétel adassék ; végül pedig legszentebb fiúi köteles-
ségül el kell ismernünk azt, hogy szentatyánknak mindazon 
anyagi eszközökkel s e g í t s é g é r e s i e s s ü n k , melyek 
rendelkezésünkre állanak. 

Habár IX. Pius saját személyére igen keveset költ, 
mégis tetemes anyagi segédeszközökre van szüksége azért, 
hogy az egyes bibornokolcnak, a többféle külföldön működő 
követeknek, az egyház kormányzására szükséges congre-
gatióknak, az egesz világon szétszórt hitküldéri állomások-
nak, fentartásáról kellőkép gondoskodhassék ; szüksége van 

')u. o. 54 1. *)u. o. 54. I. 
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azért , hogy mindama házi szolgáiról gondoskodhassék, 
kik nélküle minden kenyérkeresettől elesnének, mindazon 
hivatalnokairól, kiket lelkiismeretük eltiltott attól, hogy egy 
kiközösitett királynak szolgálatába lépjenek s kik ennél-
fogva most egyenesen a szentatya segélyére szorulnak ; végül 
pedig, hogy mindama sok szegényt s ügyefogyottat támo-
gathassa, kik megszokták IX. Piusban atyjukat s istápju-
kat látni. Ha tehát a pápának mindezt tennie, minderről 
gondoskodnia kell : váljon nem b e c s ü l e t b e l i d o l o g - e 
reánk nézve azon állapotba hozni őt, hogy mindazon se-
gélyeszközök valóban rendelkezésére is álljanak, melyekre 
méltóságának s magas állásának érdekében szüksége va-
gyon? Nem becsületbeli dolog-e reánk nézve el nem hagyni 
őt s meg nem engedni, hogy oly h lyzetbe jusson, melyben 
ellenségeinok kezeiből kénytelen volna ama szűken mért 
alamizsnát elfogadni, melynek elfogadását ezek kaján kár-
örömmel a ra j ta elkövetott gyalázatos erőszaknak elismeré-
seül hirdetnék ki ? oly alamizsnát, melyet csakhamar ismét 
megvonnának tőle, mert, mint a „Hist.-pol. Blätter" oly 
igazán mondák, a rablótól soha sera fog származhatni igaz-
ságosság, sem attól, ki kezdettől fogva hazug volt, becsület. 

Francziaország, mely milliókat bocsátott már a pá-
pának rendelkezésére, sok időre képtelen őt eddigi szokása 
szerint segíteni ; annál inkább illet most bennünket német 
s különösen minket bajor katholikusokat a kötelesség hatá-
rozottan s tényleg gondoskodni arról, hogy azon dicsősé-
ges Pius, ki vállain kétszázmillió katholikus léleknek örök 
üdvét hordja, legalább a földi s anyagi gondoktól mentessék 
fel. Azon fillért, melyet az ő kezébe teszünk, Isten kezébe 
toszszük le; ezzel nemcsak átalános emberi, de különösen 
fiúi szent kötelességet teljesitünk, miért a Mindenható külö-
nösen meg szokta áldani a halandókat. 

Lehetetlen, hogy azon katholikus ember, kiben csak 
szikrája is létezik a vallási öntudatnak, vonakodhatnék az 
egyház látható fejét bármily csekély szeratetadománynyal 
megörvendeztetni. Azon évek, melyek a péterfillér behoza-
tala óta lefolytak, jogositanak ezen foltevésre. Bármily örven-
detesek lettek legyen is az egyes gyűjtések alkalmával nálunk 
Bajorhonban is létesített eredmények s bárminő lett legyen is 
a bajor katholikusoknak buzgalma s áldozatkészsége: még 
sokkal nagyobb, sokkal dicsőbb, eredményeket fognánk fel-
mutathatni akkor, ha a gyűjtések czélszerű rendszer szerint 
történnének vagy, mi ugyanaz, ha a péterfillérnek gyűjtése 
czélszerüen szerveztetuék. A szervezésnek szükséges és 
hasznos volta már tavai mutatkozott, midőn az itteni katho-
likus kaszinó a pápai hadsereg számára gyűjtéseket rende-
zett, melyek egész a háború kitöréséig a legörvendetesebb 
eredményeket mutatták. Ezen helyes szervezetnek hasznát 
most, a pápai hadseregnek feloszlatása után, magának a 
szentatyának javára kell érvényesíteni az által, hogy cse-
kély, de megbatározott s ennél fogva biztos adományokra 
köteleznők magunkat, mire az u. n. tizedrendszernek beho-
zatala legczélszerübbnek látszik. 

Van ugyan sok katholikus, kik minden alkalommal 
szivesen s néha erejükön felül is adakoznak , kik tehát a 
szentatyát is szivesen segitenék szeretetadományaikkal, h a 
v a l a k i e l j ö n n e a z o k é r t . Ez tehát egyelőre a főfel-
adat, hogy oly embereket találjunk, kik ar ra vállalkoznak, 

hogy barátaik körébon gyüjtőkül szerepeljenek, megkérve 
barátaikat s ismerőseiket, szabadjon nekik az esetről esetre 
adandó adományokért minden fél- vagy negyedévben eljönni, 
bármily csekély legyen is ezen adomány. Igy aztán lehet-
séges volna mindazokat közös kegyeletes közreműködésre 
birni, kikben még némi katholikus önérzet van. Reméljük, 
hogy ezeknek száma Bajorhonban legalább félmilliót tesz, 
mi esztendőnkint minden fej után csak 12 kr t számítva 
100,000 forintot tenno. 

A katholikus kasinó kész e tekintetben bárminő uta-
sításokkal s felvilágosításokkal szolgálni, valamint magától 
érthető, hogy az összes gyűjteményük eredményéről időről 
időre számot is fog a kath. közönségnek adni. 

Természetes, hogy eme felhívásunk nemcsak a férfiak-
nak, de a hölgyeknek is szól, valamint nagy hálával veend-
jük, ha katholikus lapjaink is a gyűjtők szerepét vállaland-
ják el, illetőleg folytatandják, amennyiben ebbeli buzgósá-
guknak jelét már eddig is bőségesen adták. 

Adja az ég, hogy jelen gyűjtésünk, melyre kaszinónk 
ő felségétől ujolag engedélyt nyert, ismét bebizonyítsa, mire 
képes drága hazánk, a kath. Bajorhon, ha nagy s gazdag 
segélyforrásai jó szándékkal s helyesen szervezve ugyanazon 
egy czélra irányulnak, a legnemesebb czélra, melyet az 
emberi elme képzelhet, a kereszténység közös a ty ja iránti 
fiúi kegyeletnek kifejezésére s érvényesítésére. 

E tekiutetbeni tudositásokat a kaszinónak igazgató 
bizottságához kér jük intéztetni, kijelentvén egyszersmind, 
hogy eme gyűj tésünk által a sz. Mihályról elnevezett tár-
sulat vagy bármily más gyűjtő üdvös működésének semmi-
képen sem akarunk elébe vágni. 

Münchenben, 1871 januárhó 18-án. A katholikus ka-
szinónak elnöke, gróf Arco-Zinneberg Lajos. 

IRODALOM. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. F ranz Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 18 68. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

E i ezen kitérés, ezen igazságok és történelmi tények 
jószándékú felemlítése után (melyet csak azon türelmetlen-
ség vehet rosz néven, melynek természeti hajlama a kathol. 
egyház intézményeit a nemzedékkel együtt elnyomni s azu-
tán ezen sajnos állapot megemlítését is eltiltani vagy sére-
lemre magyarázni . . .) menjünk vissza a kerékvágásba, a 
jelen sorok czimében foglalt könyv ismertetésére 

Es ugyan, hogy a t. olvasó jobban tájékozva legyen, 
óhajunk tartalmát, itt ott kivonatokkal, röviden előtérbe 
hozni. 

Dr. Kaulen Ferencz, — ez iratnak szerzője, — a bonni 
kath. egyetem munkás tanára, ki már is több és ugyan 
köszönetet érdemlő (mert ő i r ta egyebek között : „Linguae 
Mandshuricae institutiones. — Ratisbonae, 1856. 2.) Dio 
Sprachverwirrung zu Babel. — Mainz. 1861. 3) Librum 
Jonae prophetae exposuit. — Moguntiae, 3 863 . . .), combi-
náló elmére és komoly tanulmányokra mutató munkálataiban 
valamint eléggé bebizonyította a hittudomány teréni jár tas-
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ságát, úgy annál is maradandóbb nevet és elismerést bizto-
sított magának, — mert még legjobb korban levén, hosszú 
pálya áll előtte, méltó művével, hol különösen a „Vulgata" 
név alatt ismeretes latin bibliai fordításnak történel-
mét adja. 

Azon minden más előtt felteendő kérdésre : miféle czélt 
tűzött ki maga elé ezen dolgozat kiadásával ? átalánosság-
ban azt felelhetjük : szerző szándoka e könyvnek közrebo-
csátásában főképen az vala, hogy mennyire lehet, miután 
annak helyes és hasznos kidolgozására szükséges kellékek-
kel szépen rendelkezék, — tudományos rendbe szedett mun-
kában tegye figyelmesekké a szentírásnak, jelesen pedig 
latin fordításának, történetében tájékozást kereső művelte-
ket és minthogy a művelt katholikus nem elégedhetik meg a 
„Vulgata létezésének tudásával, . . neki ismernie nemcsak 
illik, de sőt kell is annak létrejöttét, szóval, minden lényeges 
körülményeket, hogy róla tisztán, kellő alapossággal, Ítél-
hessen. 

Mi ha úgy van, (pedig ki fogná tagadhatni ?) akkor a 
müveit katholikus, kinek a szentírás kérdése és ügye a po-
gány classicusokénál jóval inkább szivén fekszik, nem 
tekintheti közönyösen vagy tán hidegen egy oly munkának 
megjelenését, mely a tanulékony és figyelmes olvasónak, — 
miután nem ephemer elmefuttatásokat hoz, sem a felvett 
kérdést csak felületesen érintőkhöz nem szegődik, — módot 
akar szolgáltatni az imént említett követelések kielegíté-
sére . . . Ily munkául szeretjük mi tekinteni a jelesen tudós 
szerzőnek jeles könyvét, mely által az egyremásra félszázad 
folyamlásán át megszakadt, ily irányban behatóbb iratok 
sorát kath. részről újra megkezdvén, illetőleg folytatván, — 
a szorgalmas és tudvágyó olvasót helyes nézpontra akarja 
vezetni, honnét ama phasisokon, melyeken a bibliai latin 
fordítás átment vala, végig lásson és egyszersmind a kath. 
egyházhozi, mely oly hőn törekszik a földön zarándokoló 
hivőket a mennyei hazába vezérelni, — szeretete, hűsége, 
ragaszkodása, felujuljon és erősödjék ! Dr. Csősz. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
rf 

— Személyzeti. O felsége dr. Samasea Józsefet, esz-
tergomi apát-kanonokot, miniszteri osztálytanácsost, szepesi 
püspöknek nevezte ki. 

— Beküldetett: A katholika egyház és a parlament 
Magyarországban. Ir ta Oltványi Pál pápai kamarás, föl-
deáki plébános. Ara 1 ft . Megrendelhető Pesten Hartleben-
nél. A tiszta jövedelem péterfillérül van ajánlva. — Érde-
kes röpirat, méltán ajánljuk t. olvasóink figyelmébe. Mihelyt 
körülményeink engedik, közlünk belőle mutatványul. 

— Beküldetett: Die wahre und falsche Unfehlbarkeit 
der Päpste. Zur Abwehr gegen Dr. Schulte. Von Dr. Josef 
Fessier Bischof v. St.-Pölten. Ara 50 kr. Sartorinál. Figyelmé-
be ajánljuk t. olvasóinknak a zsinati titkár ezen röpiratát. 

— Legnagyobb hitelt érdemlő forrásból mondhatjuk, 
hogy a vatikáni egyetemes zsinat határozatait, tehát a pápai 
csalatkozhatlanságot is, az ausztriai birodalom minden ér-

seke és püspöke kihirdette ; hátra van még egyedül a triesti 
és parenzo-pólai püspök. Természetesen ide nem értetnék a 
magyar korona tartományai. Hasonlóképen egész Német-
országban a bambergi érseken s rottemburgi püspökön 
kivül minden főpap kihirdette már. 

— Örömmel jelentjük, hogy Székesfehérvárott az egye-
temes zsinati határozatok márczius 3, 4, 5-én ünnepélyesen 
kihirdettettek megfelelő ajtatosság közt. — A Vtld közlése 
szerint a pannonhalmi főapát is kihirdette e határozatokat. 
Deo gratias. 

— Beküldetett : Az angol nyelv levélszerinti önokta-
tása Roberston T . tanmódja szerint. Irta Psenyeczky Nagy 
Sándor, a franczia és angol nyelvek nyilv. tanára a debre-
czeni ref. főiskolában. I és I I levél. Egy levél ára 30 kr . 
Kiadja i f j abb Csáthy Károly Debreczenben. 

— Beküldetett: Selecta Proverbia et axiomata inge-
niöse jucunda, rythmicis versibus inclusa. Albae-Carolinae. 
Ara 30 kr. Ki 32 krt a gyulafehérvári püspöki nyomda-
igazgatóságba beküld, a füzetet bérmentve kapja. 

— Beküldetett : Előfizetési felhívás ily czimü műre : 
Dupanloup Bódog irányeszméi a gyermeknevelés körül. 
Magyaritá a veszprémi növendékpapság Pázmányköre. A 
23 ivre terjedő munka ára 1 f. Megjelenik május végén. — 
Gyámolítsuk a fiatal erőket s törekvéseket. 

— Humbert herczeg megtért, mióta Rómában lakik. 
Míg Turin-, Florencz-, Nápoly- és Milanóban előnyösebbnek 
tartotta távol maradni az isteni tisztelettől még vasár- éa 
ünnepnapokon is, ámbár az saját palotájában is tartatott : 
most, mióta Rómában lakik, feleségét hűségesen elkiséri a 
templomba, egy formaszerű tanácskozmányban ezen tüntetés 
elmulaszthatatlannak nyilatkoztattatván ki. A liberalismus-
nak, mint látszik, ravaszság, képmutatás és minden ily ne-
mes eszköz jó, csak czélhoz vezető legyen. 

— A római 1 iberalis hatóság minden szokás ellenére 
a lakosság legnagyobb boszúságára a carnevali mulatságo-
kat a vasár- és pénteknapokra is kiterjesztette, sőt maga a 
herczegi pár is e napokat választotta, hogy a farsangi bo-
hóczkodásokban részt vegyen. Hja, az első emberpárnak a 
felszabadított Rómában magának kell jó példával előmenni 
abban is, mit szabad a vallás és néphagyomány rovására 
végbe vinni. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 15 frt . 20 kr., 140 frank 
aranyban, 1 db régi kétfrtos. 

A jászapáthii oltáregyleti tagok . . 5 forint. 
Kulcsár István esperes-plebános a balatonfüredi 

egyházkerület részéről . . . 3 0 forint . 
Kiczkó Rozália . . . . 40 k ra jczár . 
Gerdakovics Ignácz . . . 10 „ 
Hofman Nándor . . . . 10 

— 

Zsuzsanna . . . . . 20 „ 
Meisner Mária . . . . 5 „ 
Szegény leány . . . . 50 „ 
Egy fiú 5 „ 

Szerkesztői üzenet. 
O. P . A multfélévi 1. és 19-ik szám végképen elfogyott. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM. Morál és jog aquinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. — Antonelli liibornok jegyzéke Humbert lig Ró-
mába érkezéséről. — Haynald Lajos kalocsai érsek ő nml-
gának nagyböjti pásztorlevele. — Egybázi tudósítások. — 
Vegyesek. 

morál és jog aquinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. 

( F o l y t a t á s . ) 

K o r u n k f ő t é v e l y e i n e k r ö v i d v á z l a t a . 

A német költőkirály egyik művében azt mondja : 
„Die Weltgeschichte ist das Weltgericht;" s ámbár 
e szavak egyértelműek a rationalisták azon állításá-
val, miszerint a kötelességteljesítés már magában 
hordja jutalmát, nemteljesitése pedig büntetését : 
annyi mindenesetre igaz belőlük, hogy a világese-
mények bölcs intézője az általa öröktől megállapított 
erkölcsi világrend ellen irányult vétkes törekvések-
nek néha egy hatalmas „netovább"-at kiált s az 
emberi szabad akaratot kötelező törvénye elleni 
merényleteket véres ostorral sújtja. Ez a büntető 
igazságnak, mely az Istennek világalkotási terveivel, 
illetőleg a teremtés végczéljaival, elválaszthatatlanul 
összefügg azaz az isteni világkormányzatnak szük-
ségképeni követelménye; ez az istenileg szentesített 
törvény megszegésének ideiglenes következménye 
anélkül, hogy annak örök jutalom és büntetés általi 
szentesítését kizárná; ez a szentírás1) és ker. hagyo-
mány2) összhangzó tanitása; ez napjaink szomorú 
tapasztalása, amidőn az örök Ige intőszózata ellenére : 
„Me dereliquerunt fontem aquae vivae et foderunt 
sibi cisternas, cisternas dissipatas, quae continere non 
valent aquas," az isteni jog trónjáról letaszíttatott, 
következésképen minden emberi jog lábbal tiporta-

') II . Paralip. VI, 23 ; VII, 19. Psal. IX. 9 ; X, 8 ; 
X X X I V , 24 etc. 

S. August. De lib. arbitrio L. I I I , c. 15. n. 44. Idem 
L. ad Honoratum epist. 140. n. 4. 

tik, mivel minden emberi törvény kötelező erejét és 
szentesitését az isteni törvénytől kölcsönzi.3) 

J a j tehát az államoknak, melyek napjainkban 
az isteni és természeti törvénynek tekintélyét meg-
védeni mindinkább elmulasztják; bizonyára ily mó-
don saját tekintélyüket sem fogják sokáig fentartani ; 
hiszen ez csak amazon alapszik s annak szentesítése 
által van biztosítva egyedül. A kik az isteni törvényt 
megszegik, azok a természetjogot s evvel az emberi 
törvényeket is lerontják, minden erkölcsi rendet fel-
bontanak s az álladalmak létfeltételeit felforgatják. 
Esztelenség, s ököljog, kényuralom és zsarnokság, a 
zűrzavarig fokozódott rendetlenség, fog tanyázni 
mindenütt, míg végre azon aranyláncznak, mely az 
embert Istenéhez fűzte, utolsó gyűrűje is megsza-
kadván, a nemzetek végbukása csak időkérdés fog 
lenni. Auferam Israel de superficie terrae, quam dedi 
eis et templum, quod sanctificavi nomini meo, eritque 
Israel in proverbium et in fabulam, . . . quia dereli-
querunt Dominum Deum Suum et mandata ejus non 
custodierunt. III. Reg. IX, 7, 8. 

Állításunk igazságát minden józanul gondolkodó 
emberbarát azonnal be fogja látni, midőn a korunk 
téveszméi által oko zott háborúkban elesett áldozato-
kat vérző szívvel kénytelen megsiratni. 

E kínos helyze tből nincs egyéb menekvés, mint 
ahhoz visszatérni, kitől minden segítség jön: „Spiri-
tum meum ponam in medio vestri et faciam, ut in 
praeceptis meis ambuletis et judicia mea custodiatis 
et operemini." Ezech. XXXVI, 27. 

Igen, vissza kell térniök a nemzeteknek, vissza 
mindenekelőtt a kormányoknak, az Istenhez, kit el-
hagytak, éltető szelleméhez, mely az anyaszentegy-
házban mindig feumaradt s melyet eddig megtagad-
tak, holott egyedül ez a nagy apostol szavai szerint 
Columna et firmamentum veritatis. 

3) Plassmann die Moral gemäss der Scbule des h. Tho-
mas 4. B. S. 750 irja : „Alles hängt von dem Naturgesetze ab ; 
nur durch dieses Naturgesetz haben alle anderen Gesetze 
verpflichtende Kraf t . Denn durch das Naturgesetz bin ich 
verpflichtet jeder rechtmässigen Obrigkeit zu gehorchen." 

20 
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Isten önnönmagának ellen nem mondhat, azért 
az emberiség végczéljának megfelelő erkölcsi világ-
rend fentarthatása végett az eszes lényeknek kiszabta 
az erkölcsi törvényt. Ezen törvény örök, mint az 
Isten s azért ö r ö k v a g y i s t e n i t ö r v é n y n e k 
i s n e v e z t e t i k . 

Ebből, mint törzsből, minden más törvények, 
mint megannyi ágak, sarjadzanak; ámde éltető ned-
vüket csak az örök törvényből, mint törzsből, merít-
hetik. Vágd el a törzsöt és az ágak elszáradnak ; 
tagadd az örök törvényt és minden egyéb törvények 
kivetkőztetve kötelező erejükből, meg fognak szűnni 
törvények lenni, mert nélkülözvén az isteni alapot, 
a szentesitést, a pusztán csak emberi alap nélküli 
tekintély képtelen leend azoknak mindenkorra ér-
vényt szerezni. 

Ezen örök törvény, habár az isteni elmében 
öröktől fogva létezett, az embert csak az időben, 
melyben lett, kezdte kötelezni; innét nevezzük az 
örök törvényből leszármaztatott törvényeket időbeli 
(temporales) törvényeknek, mivel ezek csak idővel, 
az emberiség létkezdetével, lettek kötelezőkké. 

Ezek közé a t e r m é s z e t i t ö r v é n y t s a 
t ö b b i t é t e l e s j o g o k a t s o r o z z u k . 

Minden törvénynek tárgya az emberi öncselekvés 
vagyis a szabad önelhatározásból jövő tettek, mivel 
ezek az erkölcsi rend s a közjó eszközlésére, fentar-
tására s előmozdítására, mulhatlanul szükségesek. 

Erkölcs és jog tehát tárgyra nézve, mely az 
emberi szabad öncselekvés, megegyeznek; de indokra 
és czélra nézve egymástól külömböznek. Míg t. i. a 
jog egyesegyedül csak a kültettekkel, illetőleg ezek-
nek a törvénynyel való tárgyilagos összhangzásával, 
megelégszik : addig az erkölcs a belső szándékot veszi 
zsinórmértékül, -úgymint a melytől az emberi cselek-
vények belbecse vagyis erkölcsi értéke leginkább 
feltételeztetik. A jog csak a személy- és vagyonbiz-
tonságban fekvő polgári közjót, a morál pedig az 
erkölcsi jóság által a túlvilági életben elérhető lelki 
boldogságot czélozza. Míg tehát amannak kizárólag 
csak természetes czélja van : addig ezé természetfeletti 
is egyszersmind. 

Ezekben velünk megegyeznek az ujabbkori 
bölcsészek közül nem kevesen Kant Emmanuellei 
élükön. Ámde, ha ama végső kútfőt tekintjük, mely-
ből minden jog és erkölcs ered, soha át nem hidalható 
örvény fog bennünket tőlük elválasztani. Míg t. i. 
mi minden jogot és morált végelemzésükben Istenre, 
mint kútforrásra, viszünk vissza, ki örök igazságában 
és szentségében minden jognak és erkölcselvnek 

nemcsak tökéletes eszményképe, hanem mint az er-
kölcsi világrendnek legbölcsebb szerzője annak fen-
tartására szükséges törvényeket szentesítésükkel 
együtt ő hozta : addig az ujabbkori philosophia ezen 
törvények egyedüli kútforrása gyanánt az autonom 
emberi észt vallja, úgymint a mely azok szentesítését 
is egyedül hordja magában.4) 

íme tehát azon alaptévely (rationalismus) gyö-
kere, melyből minden többi tévelyek (pantheismus, 
materialismus, atheismus, socialismus) mint megannyi 
ágak sarjadzanak. 

Korunk ezen főtévelyeinek tüzetes czáfolásába 
ezúttal nem bocsátkozunk; tette ezt nálunk sokkal 
avatottabb toll ;5) s azért azok ismeretét főbb voná-
saikban olvasóinknál feltételezve, kitűzött themánk-
hoz hi ven, jelenleg azoknak a morál és jog mezején 
okozott pusztításait és a szükséges gyógyszereket 
fogjuk rajzolni, vezércsillag gyanánt követvén a 
mindenki által tekintély gyanánt elismert és tisztelt 
aquinói sz. Tamást. 

Dr. Burányi. 
(Foly. köv.) 

Antonelli bibornok jegyzéke Humbert bg Rómába 
érkezéséről. 

Humbert savoyai herczeg és felesége tegnap ( jan. 23.) 
délutáni 4 órakor tartották ünnepélyes bevonulásukat Ró-
mába s a szentatya quirinali lakosztályában vettek szállást, 
mely e czélra egészen átalakíttatott. Hogy a nép nagy tö-
megben gyűljön össze s a berezegek örömnyilvánitás tárgyát 
képezzék : a helyhatóság hirdetményei, az ujságlapok czikkei 
s a különféle körök kiáltványai, felszólították a lakosságot, 
hogy nagy számbanjj jelenjék meg a bevonulás szinhelyén. 
Az egyetemi és lyceumi tanulóknak, kik a Collegium Ro-
manumban helyeztettek el, miután onnan a jezsuiták kiű-
zettek, szint én meg kellett jelenniök illető zászlóikkal. A 
fogadtatás m indazonáltal nem birt ünnepélyes színezettel s 

4) Kant Kritik der prakt. Vernunft. S. 35. 4. Aufl. 
1797. i r ja : „Reine Vernunft ist für sich allein practiscb 
und gibt ein allgemeines Gesetz, welches wir das Sittengesetz 
oder den kategorischen Imperativ nennen. Die Autonomie 
des Willens ist sonach das alleinige Princip aller moralischen 
Gesetze und der ihnen gemässen Pflichten." 

Fichte System der Sittenlehre S. 49. Jena 1798. irja : 
„Mann darf sich nicht verleiten lassen das Bewusstsein, 
dass wir Pflichten haben, weiter zu erklären aud aus Grün-
den ausser ihm ableiten zu wollen, weil dies der Würde und 
Absolutheit des Gesetzes Eintrag tbut." „Das einzige rein 
Wahre ist meine Selbstständigkeit !" Hermes Philosophische 
Einleitung. S. 470. 

5) P. Roh Dia Gr undirrthümer unserer Zeit. Frei-
burg. 1869. 
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kivéve egy maroknyi néptömeget, mely trombitaszóval gyűj-
tetett össze az utczákon, körülállta a kíséretet s üdvözölte 
a megérkezőket, a többi kíváncsiak, kik mindenütt és min-
den okból össze szoktak gyülekezni, méltóságteljes hallga-
tást tanúsítottak. 

Midőn a két utazó a számukra készített szállásra ér-
kezett, azok, kik a bevonulás alatt kiáltoztak és applaudál-
tak, a berezegek megjelenését kívánták a palota föerkélyén. 
Ezen kívánság úgy szólván előbb meghallgattatott, mint 
ki fejeztetett. Csakugyan vörös selyem szőnyeggel díszítették 
fel ugyanazon erkélyt, honnan a világnak a pápának, Róma 
fejedelmének és az egyház fenséges fejének, megválasztását 
szokták kihirdetni; a herczeg és herczegné megmutatták ma-
gukat a népnek. Estére kivilágítást akartak rendezni, a lako-
sok azonban nem törődtek a felszólítással s a város teljes 
sötétségbe borulva maradt. 

Mialatt ez történt, az erődök ágyúi dörögtek s a Ca-
pitolium harangjai hirdették a keresztény világ fővárosának 
azon Victor Emmanuel király elsőszülött fiának megérke-
zését, ki a pápát, a fejedelmet, a hivők közös atyját, azon 
fájdalmas helyzetbe juttatta, melyben jelenleg létezik. Mel-
lőzöm itt a magyarázatokat s nem beszélek azon benyomá-
sokról, melyeket okvetlenül előidéznie kellett ezen u j sére-
lemnek, melylyel a szentatya fejedelmi jogai s a pápa mél-
tósága illettettek. Ha ez minden becsületes embert mély 
fájdalommal töltött el, könnyen elképzelhetjük, hogy ő 
szentségének szivét fájdalmasabban járta át minden egyes 
ágyúlövés és harangzugás ; nemcsak teljes kifosztatását, 
hanem még inkább azon felettébb súlyos csapásokat is visz-
szaidézte emlékezetébe, melyek abból a vallásra" és az egy-
házra háramlanak. 

Hogy a katholikusok mindinkább meggyőződhessenek 
arról, miszerint azon hátrányok, melyeket a dolgok jelen 
állapota magával hoz, kimondhatlanul súlyosak, elég leszen 
megjegyeznem, hogy ezen Rómában, a katholicismus köz-
pontján, a pápa és az igazság legfőbb mesterének székhelyén, 
ezen Rómában, hol vértanúk ezrei ontották vérüket Jézus 
Krisztus hiteért s hol az apostolfejedelmek nyugoaznak, egy 
„szabad gondolkodóa-társulat alakult, mely nyomatott fal-
ragaszokkal előre hirdetett nyilvános üléseket tart, az u j -
ságlapok útján közhírré teszi vitáit s nemsokára folyóiratot 
is fog kiadni, melynek feladata leend „harczolni azon val-
lás babonás eszméi ellen, mely magának a katholikus elne-
vezést tulajdonítja." Ami engem illet, azt hiszem, hogy min-
den becsületes ember, nem mondom katholikus, aki csak egy 
pillantást vet mindarra, mi nálunk a hit és egyházi fegyelem 
tárgyában véghez vitetik, azon ocsmányságokra, melyek a 
nép között terjesztetnek, azon cselfogásokra, melyekkel a 
protestáns könyvek és bibliák kiosztása által a vallási elvet 
kiirtani törekszenek, könnyen meggyőzödhetik, hogy E u -
rópa egy tartományában és semmiféle kormány alatt sem 
türetnének büntetlenül oly kegyetlen támadások az állam 
vagy csak a kisebbség vallása ellen is, oly aljas bántalma-
zások szolgái ellen, minők Rómában, a szentatya jelenlété-
tében s a pápa szemei előtt megengedtetnek. 

Fogadja stb. 
Róma, 1971. jan. 24. 

Antonelli J. bibornok. 

Ilavnald Lajos kalocsai érsek ő nmgának nagyböjti 
pásztorlevele. 

A pluribus zelosis Archi-Dioeceseos meao Sacerdotibus 
relatum accepi nupernam in lege abstinentiae dispensationem, 
fundamento Apostolicae Sanctissimi Domini indulgentiae a 
cunctis Ecclesiae Hungaricae Episcopis per Dioeceses suas 
uniformi ratione tributam, non paucis fidelibus offensioni 
fuisse, anxletatibusque ex eo enatis ansam praabuisse, quod 
rem catholicam indulgentia tali sauciari, debilitarique cre-
derent; quum scilicet recte lex abstinentiae et jejunii ea sit, 
cujus observantia, sicuti catholicis de vita christiana princi-
piis innixa, sui abnegationem, veramque perfectionem mo-
rálom potenter procurât, ita distinctivam inter catholicos et 
reformations saeculi 16-i asseclas, homines item positivae 
religionis expertes, notam constituit. 

Sancti sane angores, piissima inquietudo ! Sed quo 
magis limpidum ilium sensus vere religiosi fontem, ex quo 
promanant, agnosco et suspicio : eo curatius re ipsa, prouti 
se mihi in notitiis ad me perlatis stitit, tum praesuleam meam 
sollicitudinem, tum Vestram attentionem occupari debere 
autumo fine eo, ut ad morales fidelium in sancta hac obser-
vantia minus anxiorum indigentias, aevique antiquae disci-
plinae rigorem reformidantis spiritum sic condescendatur, 
ne exinde religiosus gregis genius detrimentum patiatur, 
imo potius — quantum in nobis est — laetius capiat incre-
mentum. 

In quod pastoralibus nostris curis eo magis intendere 
opus erit, quum indulgentiae anno jam elapso concordibus 
Episcopatus Hungarici votis tributae anno hoc largiorem 
legis quadragesimalis relaxationem addere et ad omnes tum 
ecclesiasticos, tum religiosos meos comministros, in quantum 
valetudinis ipsorum et adjunctorum ratio id deposcet, exten-
dere gravibus rationibus urgeor. 

Dum igitur dispositionem ad calcem harum contentam 
in proximo frequentiore populi Vobis crediti coetu publicam 
reddetis, una sollicite explicabitis, nullatenus ademtam esse 
fidelibus ferventi religionis zelo ardentibus et amplioris per-
fectionis religioso-moralis studiosis salubrem sui ipsorum 
abnegationis occasionem sacro quadragesimali instituto obla-
tam, sed integram plane hanc ipsis servari. Imo vero eo 
magis commendari, eo salubriorem ipsis et gratiorem Deo 
futuram strictam, ubi vires mediaque id admittunt, totius 
legis observantiam, carnisque intégra quadragesimali disci-
plina castigationem, quo magis spontanea et ultra strictae 
obligationis sphaeram exercita illa fuerit, quove ampliores 
esse soient fructus piorum illorum operum, queis animae Deo 
devotae et salutis suae stúdiósáé ultra communem vigentis 
praecepti mensuram Christo piacere, divinam misericordiam 
spontaneis sacrificiis sibi propitiam reddere satagunt. Auget 
sane et roborat morális sensus, nos ad laetiorem in dies spi-
rituálém profectum impellentis, vim ac efficaciam amplior 
illa abnegatio ultra praeseriptos legis limites exercita, qua 
ad exemplum primorum christianorum anima, peccatorum 
suorum conscia et necessariae expiationis avida, divinae jus-
titiae quanto períectius satisfacere gestit. 

20 * 
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Jejunabimus igitur et abstinebimus lubenter ultrac 
concessae indulgentiae mensuram cuncti tum sacerdotes, 
tum populus, queis id faciendi modum Dominus tr ibui t , 
quin judicemus quemquam t r ibuta dispensatione usurum, 
quin item grava tam sentire debeat praecepto observatu saepe 
impossibili, saepe difficillimo, conscientiam suam is, qui illud 
explore non valet ; ast disciplinam ad angustiorem circulum 
restrictam perfecte laeteque servans pium in bacce obedi-
entia salutis suae Studium exercet et testatur . 

Dum igitur peccatorum sphaera, promiscuis et nimis 
multiplicatis stricti quadragesimalis praecepti transgressi-
onibus, miserandum in modum ampliata, sa lubr i ter restrin-
g i t u r : spatiosior una virtutum sponte exercendarum aper i tur 
palaestra, in quam pietas nostra et vivum consequendae 
maioris semper perfectionis desiderium excurra t , copiosaque 
liberae abnegationis opera coelestibus spiritibus jucunda 
nobis proficua exbibeat. 

Quod ut tum in nobis, tum in grege dominico sollici-
tudini nostrae credito eo ce r t i u s f i a t : zelosi eloquentesve 
tum apud nos ipsos, tum apud populum nostrum praecones 
erimus genii sanctae religionis et Ecclesiae nostrae docentis, 
redemptionem generis humani peccato lapsi sacrificiis et 
abnegationis operibus tum a Domino et Salvatore nostro 
procuratam esse, tum continua f ructuum redemtionis per 
conformia opera applicatione procurari ; — praecones eri-
mus sublimium salutiferae mortificationis exemplorura in 
apostolis et discipulis Domini, in sanctis Ecclesiae martyr i -
bus et confessoribus, in rigorosis eremorum et coenobiorum 
incolis, in piis virginibus et viduis, resplendentium ; — prae-
cones erimus multiplicium v i r tu tum, quae teste tum sacra 
história, tum sua cujusque experientia, per christ ianam sui 
mortificationem potenter juvan tu r vel e fertili sui abnega-
tionis radice laete propul lulant ; — praecones erimus ver i -
tatis illius, quam pulchre exprimit S. Chrysostomus (Horn. 
I . in Grenesim.) dicens : „Quemadmodum leviores naves mare 
velocius transeunt, contra multo onere grava tae submer-
guntur : i ta jejunium leviorem reddens mentem efficit, u t 
facilius huius vitae pelagus t r ansmi t t a t , ac ea, quae in coe-
lis sunt, respiciat et nihili faciat praesentia." 

Sic fiet, ut praeceptam jejuni i et abstinentiae regulám, 
in quantum earn haec mea dispositio intactam relinquit, quo 
religiosius custodiatis, servandamque curetis ; illi autem, 
quibus Dominus majoris rigoris sectandi modum animum-
que dedit, ampliora charismata pia aemulatione quarentes, 
insuperhabita dispensatione, strictam prist inae legis obser-
vantiam proprio appetant motu, Dominoque gratiorem in 
mortificato corpore oblationem parent et exbibeant. — Sic 
fiet, ut spiritum christianae abst inent iae plenius assecuti, 
contenti non simus corpus cast igare , sed animum quoque 
ferventius ac felicius a vitiis repurgemus, majorique sanc-
t i tat i studeamus, scientes verissimum esse, quod aureo ser-
mone S. Hieronymus in Epis t . ad Celant, ingeminat : „Quid 
tenuatur abstinentia corpus, si animus superbia intumes-
cit ? Quam laudem merebimur de pallore jejunii, si invidia 
lividi s imus? Quid vir tut is habet vinum non bibere et ira et 
odio inebriari ?" 

Quas considerationes dum Vobis, Vestrisque paterno 

haritatis affectu commendo : quadragesim alem anno ho c in 
praedictorum sensu legem sequentibus statuo. 

In una legis quadragesimalis parte, intelligo jejunium 
seu unicam refectionem, nulla conceditur dispensatio, sive 
relaxatio ; proinde ad observandum je junium omnes ac sin-
guli tenentur, qui per aetatem, aegritudinem, virium corpo-
ris debilitatem, graves omnino labores, aliasque a Confessa-
riis expendendas rationes, non excusantur. Demtis itaque 
diebus Domini reliquo omni tempore semel nonnisi dietim ad 
satietatem comedere permit t i tur . 

Quod vero adt inet ad aliam legis partem, seu abstiaen-
tiam ab esu carnium, omnibus et singulis Archi-Dioe-
cesis meae fidelibus, sacerdotibus quoque et religiosis — si 
hi specialibus ordinis sui legibus ad strictiorem observan-
tiam non obligantur — dispensando indulgeo, ut carnibus 
per Quadragesimam vesci possint omnibus diebus usque 
Dominieam Pa lmarum inclusive, praeter ferias quartas, sex-
tas item et sabbata ; his enim diebus et jejunium et absti-
nentia stricte observanda sunt, nec conceditur nisi usus 
ovorum et lacticiuiorum , eo suapte intellecto, quod nulla 
dispensataruin dierum carnes cum piscibus permiscere liceat. 

Uberior dispensatio sufficientes ob rationes per paro-
chos laicis solum fidelibus tr ibui poterit, — clericis et reli-
giosis vero nonnisi per Ordinar ia tum. 

„Qui vult venire post me, abneget semetipsum et tollat 
crucem suam et sequatur me." Sacro hoc tempore, praepa-
rationi ad digne obeundam passionis et mortis dominicae 
memóriám destinato, peculiariter insonant auribus nostris 
haecce divini amoris, Christi Magistri , verba. Apprehenda-
mus ea corde docili, sequamur vita, recogitantes, quod qui 
qualicunque demum passionum genere compatimur Christo, 
conglorificabimur cum illo; „id enim, quod in praesenti est 
momentaneum et leve tribulationis nostrae, supra modum 
in sublimitate aeternum gloriae pondus operatur in nobis." 

Da tum Colocae, Dominica Sexagesimae, anno Domi-
ni 1871. 

Ludovicus m. p. 
Archi-Episcopus. 

EGYHÁZI TUD0SITÁS0K. 
P E S T , január 25. M i n i s z t e r i e l ő t e r j e s z t é s 

a n é p i s k o l a i k ö z o k t a t á s á l l a p o t á r ó l 1870-ben. 
(Folytatás.) Nem követhetjük ugyan a jelentés mindenegyes 
részeit megjegyzéseinkkel, de egyet még sem mellőzhetünk. 
Hogy az állítólagos izgatási hevet bennünk lehűtse, köve t -
kező figyelmeztetéssel fordul hozzánk : „elmúlt az idő, — 
úgymond, — midőn az állam és egyház hatalma a két ka rd 
jelképében, mely csak küzdelmet jelent, fejeztetett ki."1) 
Nagyon fáj lal juk, ha a kormány álmát a két ka rdnak még 
jelképies használata is háborgat ja ; részvétünk jeléül lemon-
dunk a két ka rd jelképies használatáról, de nem arról, mit 
jelképez. Reánk nézve az tökéletesen egyre megy, akár 
használja valaki a két kardo t jelképül , akár nem, csak azt 
ismerje el, hogy mi is, illetőleg az egyház, hatalom v a g y u n k 
és pedig független hatalom az államtól ; csak e hatalomból 

' ) ministeri jelentés. 54. 1. 
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kifolyó jogainkat akadály nélkül engedje gyakorolni ; mert, 
jelentsen bár a kard önmagában akármit, jelentsen bár küz-
delmet, de a kormány történelmi bő ismerete is tiltakoznék 
az ellen, mintha a két kard jelképies használatával az egy-
ház valaha a földi két legfensőbb hatalom közötti küzdelmet 
akarta volna kifejezni. Nem, nem mást jelképezett az, mint 
két hatalom létezését a világon, — az egyházit és világit, — 
melyek ha Istentől reájuk bizott külömböző működési téren 
küldetésüknek meg akarnak felelni, hogy tényleg meg is 
feleljenek, hatalmukat szükségképen kölcsönös egyetértés-
ben kell gyakorolniok. Ez a két kard jelképéhez kötött 
eszme megfejtése, ez a viszony meghatározása, így értették 
e jelkép megfejtését az egyház függetlenségének rendíthatlen 
bajnokai, a középkori századok pápái. Az egyház e nagy 
regenerátorai épen azért használták e jelképet, hogy az 
egyház szabadságát elnyomni törekvő fejedelmeknek, mi-
nisztereiknek és udvaronczaiknak, felfoghatóvá tegyék, hogy 
az állam, mint ma is vélik, nem minden, melyen kivül semmi 
sem létezik, nem egyedüli hatalom e világon, mely kénye 
kedve szerint rendelkezhetik mindenben, hanem van még 
más hatalom is e földön, mely működése körében teljesen 
független az államtól és ez az egyházi hatalom. Lemondha-
tunk a jelképről, de nem a valóságról, melyet jelképezett. 
Az emberi, ez isteni eredetű. Elmúlt az idő, így szól a mi-
niszteri jelentés, midőn az állam és egyház hatalma a két 
kard jelképében fejeztetett k i ; igen, elmúlt az idő, midőn a 
két kard a két hatalmat csak jelképezte; de eljött az idő, 
midőn eredeti jelentését, a küzdelmet, önmagára vette. Fél 
az állam a két kard ártatlan jelképi használatától, figyel-
meztet bennünket az alkalmazbatás idejének letűnéséről : 
de nem retteg, hogy a jelkép természetét felvette, nem mű-
ködik közre, hogy a küzdelmet, mivé átváltozott, megszün-
tesse. A békés jelentőségtől visszariad, a kard csattogásában 
örömét leli. Hiába, elmúlt az idő, midőn a kard csak jelké-
pül szolgált és miért ? mert az egyház nem akar lemondani, 
nem mondhat le, azon jogáról, hogy a két kard közül az 
egyiket, mely az ő kezeibe tétetett, az emberiség javára ő 
kezelje ; nem akar lemondani, nem mondhat le, arról, hogy 
a statushatalom mellett ő is hatalom és pedig az államtól 
független ; nem mondhatja az államnak a lelkiismeret és 
átalános szabadság szempontjából sem, hogy te vagy a föl-
dön az egyedüli hatalom és kivüled nem létezik semmi ha-
talom ; szóval, nem mondhatja azt : én semmi sem vagyok, 
nem létezem. Az állam pedig ezt akarná; ö nem ismer, nem 
akar többé elismerni, e földön csak egy kardot, melynek 
markolatját azonban csak ő vagy mint a jelentés az állam 
fogalmát értelmezi, csak a kormány, tarthassa kezében és 
Damocles kardjaként függeszthesse a világ fölé, azon percz-
ben hajthassa végre a bűnösön a végitéletet, midőn az az 
egy kard által jelképezett státusomnipotentia ellen, ámbár 
csak gondolatban is, vétkezni bátorkodnék. Ezért mult el 
az idő vagy legalább is nagyon forró az óhaj, hogy elmúl-
jék, melyben a két hatalom létezését jelentő jelkép ^létezett ; 
ma csak egy hatalmat jelentő jelképre van szükség, mely-
nek azonban csak a statushatalmat szabad jelenteni. Legyen 
bár az kard, mindegy, nem jelentene többé küzdelmet, mert 
nem lenne többé kivel küzdeni. A bilincsekbe vert rabszolga 
nem küzd, csak a halálos csapást várja, mely nyomorult 

életének véget vet. Igen, egy kard, egyetlen hatal om, kell 
az államnak csak, mely az ő kezébe legyen letéve ; elnyomni, 
leigázni, megsemmisíteni, az egyházat ; ez az eszköz a czél-
hoz, hogy az állam minden legyen , ez a kor iránya, daczára 
annak, hogy a jelentés is úgy véli, hogy sem az egyháznak, 
sem az államnak, nem lehet feladata századunkban az, hogy 
kizárólagos uralmát alapítsa meg,3) daczára annak, hogy a 
jelentés szerint is e két hatalomnak nem egyébnek kellene 
lenni, mint az emberiség javára adott ké t támasznak.4) 
Azonban az egyik támaszból teher lett, mely erőszakos 
súlyával a másikat, melynek nincs egyéb fegyvere önvé-
delmére, mint mondani: non possumus, elnyomja. Az állam 
belép iskoláinkba, belép szentélyeinkbe, megtagadja, hogy 
élhessünk minden társulatnak természetes jogával, hogy 
közlekedhessünk egyházunk fejével; köt és bont házasságot, 
maholnap papokat is szentel, jogaikat már úgy is gyakorol-
ja, de azért századunkban nem feladata a kormánynak, 
hogy kizárólagos uralmát alapitsa meg; elfoglalja minden, 
minden jogos működési terünket, kizár minden hatalmi jog-
kezelésből és evvel illustrálja, mit ért azalatt , midőn mond-
j a : „elmúlt az idő, midőn az állam és az egyház hatalma a 
két kard jelképében fejeztetett ki." Támaszul hiv bennün-
ket, de csak azért, hogy hatalmát növeljük, hogy saját 
elnyomásunkat elősegítsük. Pedig lehetünk elnyomva, lehe-
tünk vérig kinozva, de nem semmisülhetünk meg ; abban 
mutatjuk meg, hogy hatalom vagyunk, mert a látszólagos 
halál állapotából is ú j r a ébredünk, az idő múlhat felettünk, 
jelképek változhatnak felőlünk, de annak ideje, mit jelké-
peznek, hogy mi is Istentől rendelt hatalom vagyunk e föl-
dön, múlttá csak akkor változik, midőn minden idő múlttá 
változott, midőn már statushatalom azaz kormány, miniszté-
rium, sem lesz többé. A figyelmeztetés nagyon korán, de 
nagyon későn is jött ; nagyon korán, mert még létezünk, 
még érezzük, hogy most is az vagyunk, mit a jelkép kife-
jezett ; de nagyon későn is, mert önmagunktól is észrevettük, 
mi czélja reánk és önmagára nézve az államnak. A jelképet 
megbüntetheti, miért volt jelképünk, elvetheti ; de hogy ne 
létezzünk, hogy hatalom lenni megszűnjünk, azt végbe nem 
viheti. Meghalhat a püspök, meghalhat a pápa, mint meg-
hal a miniszter és király: de az egyházi hatalom meg nem 
hal, mi együtt élünk, ha talán egymás ellen is és együtt 
halunk ; az Isten rendelését nincs a ki megváltoztathassa. 
Leirni, kinyomtatni, óhajtani, mindent lehet még Isten ellen 
is, ha nem is szabad ; de ellene végrehajtani semmit sem. 
Nagy úr egy miniszter, ki tagadná, még nagyobb az egész 
minisztérium, de mindkettőnél nagyobb az Isten, ki et hoc et 
ilium perdere potest ; de ők soha, soha nem mondhatják : 
ezennel elhatározzuk, hogy egyházi hatalom nem létezik, 
volt és nincs. Vigilius. 

(Vége köv.) 

BERETTYO-SZENT-MÁRTON. febr. 2. R e f l e -
x i ó k K á k á i h e t i k r ó n i k á j á r a . Nincs megdöbben-
tőbb reánk falusiakra nézve, mint azok együgyű okosko-
dása, kik a vallás, isteni mű, eredetét s mivoltát saját eszük 
belátása s fogalma szerint akar ják megfejteni. 

3) u. o. 54 1. — 4) u. o. 54.1. 
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Hogy ily boldogtalan propbéták korunkban is fölös 
számmal találtatnak : a vallásbani tudatlanságnak, könnyel-
műségnek, mely minden rosznak oka, róható fel ; mert az 
ily emberek teremtik a fanatismust, bigotismust, a szent 
testvériség s szabadság mételyét, mint a történet igazolja. 

Ezek egyike Kákái Aranyos, ki „Kákái heti króni-
ká ja" czimü újsága 3. 4-ik számában az Izlamról oly mo-
dorban okoskodik, hogy az egy gymnazistának is szégye-
nére válnék. 

Ugyanis először feltünteti Kelet népének rajongó ter-
mészetét, hol nagy a prophéták száma, kik mestereknek 
neveztetnek. Azonban ahelyett, hogy következetesen kü-
lömbséget tenne a rajongó és valódi prophéták közt, inkább 
a rajongó szellemű embereket magasztalja az igaz szelle-
műek ellenében. 

Ily szarvas hibát a nagy egoista és ámitó Mahomed 
sem követett el. Mert Mahomed elismeri Ábrahám, Mózes 
s Jézus Istentől való küldetését. De hogy Kákái mily vad 
fogalommal bir Jézusról, az ő tanáról, szóval, a keresztény-
ségről, a 19 században, arról kiki meggyőződhetik ezen 
szavaiból : „Aki egy ily (rajongó) mestert lát tanítványai 
körében vagy úton útfélen prédikálni hall : az igen eleven 
fogalmat kap Jézus prédikátióiról, mint azok a szentirásban 
foglaltatnak." 

Ezek szerint a kereszténység sem egyéb csalásnál, ha 
a szentirásban foglalt igazság, melyet Jézus hirdetett, nem 
bir több jelentőséggel, mint azon rajongók tana, kik Ázsiá-
ban magukat mestereknek nevezik. 

Továbbá így okoskodik : habár „Jézus örök időkre befe-
jezte az emberiség vallás-processusát : mégis akadt Jézus 
után hat század múlva egy prophéta, ki száz milliónyi 
hívőre talál . . . S különös, hogy Isten ezt megengedte." 

Mi meg azt tart juk különösnek, miként engedte meg 
Isten Kákainak e badarságokat leírni, hogy az Isten egy-
szülött Fiát káromlással illeti Mózessel együtt, kiről azt 
irja : hogy annak könyve nem alapszik tudományon, sőt 
maga Mózes nem mythos-e ? Mi által az egész keresztény-
séget csúfosan elitéli, mit az ámító Mahomed pem tett. 

Holott a szent Írásról még Rousseau, a hitetlen böl-
csek egyik mákvirága, is így ír : „Az Evangéliom egyedül 
maga az, melynek erkölcsi tanitmánya mindenkor bátorsá-
gos, mindenkor igaz." Más helyen : „Lehetséges-e, hogy ily 
fenséges s mellette mégis egyszerű könyv emberi munka 
legyen ? Lehetséges-e, hogy az, kinek történetét irja, csupa 
ember legyen ? (Emil.) ' 

Igen, de Mahomed csak nagyjából ismerte Ábrahámot, 
Mózest, Jézust ; annál jobban ismeri Kákái, mint vad iratá-
ból kitetszik; azért neki Mahomed embere, ki a keresztény-
ség által virágzásnak indult Ázsiát ismét a butaság s vad-
ság karjaiba taszította, hirdetvén az egynejüség helyett a 
többnejüséget s behozván a zsarnokok uralmát, kik a sza-
badon gondolkodóknak zsinórt illesztetnek nyakára. De ez 
se baj, mert ez Kákái szerint mind a szabadság dicsőségére 
történt. 

Valóban nem csuda, ha ily tévnézetű, hogy ne mondjuk 
roszakaratú, tudósok ellenében kellvén folytonosan küzdeni 
Jézus egyházának, nem volt képes a rabszolgaságot még 
végképen eltörülni, mert nem volt képes Jézus isteni tanát 

érvényre juttatni miattuk, kik Mahomednél is roszabb lel-
külettel törekesznek a népeket tévútra vezetni, minthogy 
ők nem engedik meg, hogy csak egy személyes Isten van 
és így csak egy hit lehet igaz, melyet Isten kinyilatkozta-
tott a világ kezdetén és fentart a világ végéig. Es ez a ke 
reszténység, minthogy a kereszténységben ment teljesedés-
be azon ígéret, melyet Jézus az apostoloknak tőn, hogy t. i. 
elküldi a Szentlelket, ki megtanítja őket minden igazságra 
és eszükbe ju t ta t mindeneket, amiket mondott nekik s velük 
marad a világ végéig. 

Azon számtalan hitbeli szakadások, tévtanok, melyek 
a világra, az emberiség sorsára, oly gyászos jelentésűek vol-
tak, mind ezen szempontból Ítélhetők meg; mert az uj tév-
tanitók, álprophéták, mind azt hitték s hitették el a világgá^ 
hogy ők vannak az Ur Jézus által megígért Isten lelkétől 
ihletve, mint Manes, Montanus 3 ezek utódai, Mahomed s a 
többiek. S hogy csak ők fogták fel igazán Krisztust, az ő 
tanítását é3 így a kereszténységet. 

Hogy tehát a kereszténység oly sokfelé ágazik, oka a 
tudatlanság, melyben a gonosz és hitetlen szellemű bölcsek 
szeretnék fogva tartani a világot, mert így könnyeben ké-
pesek azt felforgatni és a zavarosban halászni. 

Ez oka, hogy szeretnék elhitetni a világgal, miszerint 
miként Mahomednek, úgy Jézusnak sem volt szándéka val-
lást alapítani. 

És ezt Kákái mondja, kinek a vallásbani tudatlansága 
oly nagy, hogy még most is, a 19 században, a vallások 
eredetéről okoskodik. Az okos emberek gyalázatára vagy 
okulására ? ! Igy vannak azok, kik magát az Istent le akar -
ják tiltani a vallásalkotás jogáról. Ide s tova hányatnak a 
tudományok szelétől mint a habozó kisdedek. 

Mindazáltal ők akarnák a világot boldogítani, mint 
látszik a kimondott elvekből, melyek tökéletes pogányságra 
és tökéletes rabszolgaságra vezetnének s — ez a vallásegyen-
lőség, közös iskola, polgári házasság, a kereszténység meg-
tagadása. 

Hanem ők azzal nem törődnek, csak hogy nagy embe-
reknek tartassanak, mert most első lépcső a nagysághoz a 
vallás gyalázása. Herostratus máskép nem tudván a törté-
netben örökíteni emlékét, felgyujtá Diana remek templo-
mát. Korunk bölcseinek is jelszava : le a vallással, le a 
papokkal, le az Istennel, mert úgy is szerintük az emberi 
mű isteni művé válik az idő mysteriosus hatása alatt. 

Ez állítás oly korban megjárja, melyben képesek az 
emberek majomtól származtatni az embert, holott még azt 
sem tudják meghatározni, miként lehet a szervtelen lényből 
szerves ? De Isten nélkül azt soha sem is fogják megfejteni, 
kik a Mózes könyvében foglalt kinyilatkoztatást megvetik. 
Róluk valóban el lehet mondani, mit Voltaire Rousseauról 
mondott : „hogy midőn az ő iratait olvassa, kedve volna 
négykézláb mászni, de azt ő csak az utódoknak hagyja." 
Felséges előhirnökei a haladásnak, megalapítói a müveit-
ségnek ! Mahovics János. 

BADEN. H u s z o n n é g y J a n u s f é l e t é t e l . Az 
itteni „Landeszeitung" 24 úgynevezett Januatételt közöl, 
melyek állítólag egy katholikus pap által fogalmaztattak s 
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küldettek be szerkesztőségéhez. Érdekes levén a liberális 
bádeni papok törekvéseit ismerni, közöljük e tételeket. 

I. sorozat. Tételek a freiburgi papság s hivei számára, 
készité Janus. 

1. Az 1860-i október havában kibocsátott egyházi 
törvények képszik forrását azon súlyo3 visszaéléseknek, 
melyek nyomása alatt a papság s a hivek jelenleg nyögnek. 
2. Mert az állam ezen törvényekben eme szót : „az egyház-
nak szabadsága," hierarchicus értelemben fogta fel, t. i. 
mint a püspöknek szabadságát, kinek a papság és a hivek 
minden támasz és védelem nélkül ki vannak szolgáltatva, 
3. A püspök ezen ekként nyert hatalmat legott az állam 
ellen használta fel, egy püspöki ellenkormányfőlét hiván 
életbe, mely az állami kormánynyal szemben rendszeres 
ellenzéket képezett s ennek tekintélyét minden áron aláásni 
iparkodott. 4. Hogy e czélt elérhesse az egyházi hatóság, a 
papokat politikai ügynökökké használta. Ha valamely pap 
vonakodott a titkos az egyházi kormány által sugalmazott 
bizottságok által osztogatott politikai utasítások szerint el-
járni, legott egyháziatlannak nyilváníttatott s ha káplány 
volt, soha plebánoshelyettes, ha az volt, soha plébános nem 
lehetett, sőt egy heidelbergi szatócsnak az érsek engedelmé-
vel szabad volt az ez ellen tiltakozó papokat nyilvánosan 
„haszontalan gyerkőczök" nevével illetni. 5. A fejedelem-
nek kegyúri joga merő illusio; mert a kijelölésnek jogi 
érvénye a püspöki beigtatástól függ, mely minden egyházi-
atlantól egyszerűen megtagadtatik. 6. A püspöknek birói 
joghatósága nem egyéb jogi szörnyetegnél ; mert a corpus 
juris egy halmaz rég elavult, valami vad korszakból szár-
mazó, határozványokból áll, a birói eljárás pedig tökéletes m 
inquisitiószerü. 7. Kiáltó visszaélés, hogy az u. n. alsó pap-
ságra róják az egyházi kormányzatnak kezelési költségeit ; 
mert, hogy az ebbeli roppant terjedelmes költségvetés fedez-
tethessék, történik, hogy az egyes plébániai állomások esz-
tendőkig sem töltetnek be. 8. Azáltal, hogy a papok kény-
telenek voltak mint politikai ügynökök működni, egyrészt 
a kormány, másrészt pedig a politikai pártok előtt gyűlöle-
tesekké lettek ; de még a nép előtt is tekintélyüknek egy jó 
részét elvesztették, miáltal amúgy is nehéz helyzetük tel-
jesen elviselhetlenné vált. A papság ennélfogva nem érezhot 
semmiféle bizalmat egyházi elöljárósága iránt. 9. Az egyházi 
kormány tényleg egy párt coteriájának kezei közt van, mely 
nem törődik vele, ha nyakas fanatismusa által a külömben 
is nagyon zilált állapotban levő megyét egészen tönkre teszi. 
10. Baj az is, hogy a káptalan a helyett, hogy az alsó pap 
ságot s a hiveket az egyházhatósági erőszak ellen védel-
mezné, tétlen megadással türi e coteriának kormányát . 11. 
A katholikus papságnak a katholikus nép úgynevezett 
vezéreivel határozottan szakítania kell, mert ezek a népnek 
s a papságnak legnagyobb ellenségei. Az ő politikai pro-
grammjuk a kis államiságot csak azért akar ja fentartani, 
mert ezen kis államok azok, melyek a jezsuiták üzelmeinek 
leginkább kedveznek ; egyházi programmjuk pedig a római 
állapotoknak előidézését czélozza. 12. A papság szomorú 
helyzetén csak az 1860-i egyházi törvényeknek alapos re-
visioja által segíthetni. A hierarchiai önkény ellen pedig 
nincs más fegyver, mint a községi önkormányzat életbelép-

tetése, melyet kivívni egyedül a községeknek hatalmában 
áll, míg a papság az utat s czélt jelölheti ki. 

I I s o r o z a t : Tizenkét u j t ítol s a t. m ;nt fentebb : 

1. A vatikáni gyűlés nem egyetemes zsinat. Határozata i 
tehát nem lehetnek érvényesek. Ez első sorban a pápának sze-
mélyes csalatkozhatlanságára vonatkozó tételről áll, melyet, 
mint a szentírásban nem alapulót s valamint az egyházi 
őskor hagyományainak, úgy a történelemnek is, ellentmondó 
tant határozottan vissza kell utasítani. 2. A nagyherczeg 
kormányának joga de kötelessége is azon papokat, kik az 
u j dogmát elfogadni vonakodnak, a hierarchia erőszakos-
kodásai ellen állásaikban és javadalmaikban megtartani azaz 
megvédelmezni. 3. A pápai mindenhatóságnak azon érte-
lemben való megállapíttatása által, hogy a pápa az egész 
egyháznak ura és tulajdonosa, tökéletesen mogváltozott 
annak lényege s megszűntek azon feliételek, melyek alatt 
a kath. egyház Badenben elismerve s fenállása biztosítva lőn. 
4. A pápaság jelenlegi alakjában nagy baj az emberiségre 
nézve. Azon szellemi s önkényes egyeduralom, melyre igényt 
tart, minden szellemi életnek halála, minden polgárisodásnak 
megsemmisítése. A románfajú népeknek politikai, társadal-
mi, vallási s erkölcsi sülyedése első sorban a pápaságnak 
müve. 5. Ha a német nép nem akar ugyanezen szomorú 
sorsra jutni , akkor ezt csak úgy kerülheti el, ha a hivatalos 
pápai egyházból kiválik s külön német nemzeti egyházat 
alapít. Ennélfogva a német nemzetnek immár közellévő 
politikai átalakulása szívesen s örömmel fogadandó, mint a 
szintén közel kilátásban álló egyházi átalakulásnak előhir-
nöke. 6. Szükséges ennélfogva, hogy a paps lg, szakítván az 
úgynevezett katholikus pár tnak egyházilag s politikailag 
nemzetellenes programmjával, őszintén a kormánynak sza-
badelvű s nemzeti politikájához csatlakozzék. 7. Minden 
megszorítás s utógondolat nélkül elismervén azon tényleges 
igazságot, hogy a modern állam a polgárisodásnak előhar-
czosa s a szellem szadbaságának s tudománynak védője, 
szükséges, hogy papság férfias öntudattal utasítsa vissza 
a római hierarchiának mindama csábitásait, melyek a r ra 
irányozvák, hogy a modern állam erkölcsi küldetése vagy 
épen léte s fonállhatása elé bármiféle akadályok gördíttea 
senek. 8. A német nemzeti egyház az egyházközség önkor 
mányzatának elvén alapszik. A község a plébánost nevezi 
ki s a helyi egyháznak vagyonát kezeli. Egy időszerű zsi-
nati rendszer fogja a világiaknak az egyházi kormányzat-
ban való részvétét biztosítani. 9. Az egyházi reformnak első 
lépése az 1860-i egyházi törvényeknek a községi autonomia 
értelmében történendő revisiójában áll. 10. Feltétlenül hely -
telenítendők s végképen tarthatlanok azon határozatok, 
melyek a papjelölteknek nevelését s oktatását kizárólagosan 
az érsekre bizzák. Semmiféle állam, semmiféle kormány, 
sem engedheti meg, hogy a kezdő hittanhallgatók, a népnek 
jövendőbeli tanitói, a syllabus és az encyclica elvei szerint 
a modern állam-, polgárisodás- és tudománynak ellenségeivé 
neveltessenek. 11. Azon ellenvetésre, hogy e jelen tételek az 
egyházi forradalmat hirdetik, azt feleljük, hogy a hierar-
chiának feje maga az, ki első lépett a forradalom ösvé-
nyére. 12. Egy megyénk kitünöbbjeiböl álló congressusnak 
feladata leend az egyházi községeknek jogos igényeit hatá-
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rozat alakjába önteni s tárgyalásai eredményét a törvényho-
zásnak előterjeszteni. 

Eddig a kétszer 12 tétel. Ezen irat, mint halljuk, bi-
zalmas úton egyes lelkészeknek küldetett meg s a neuenburgi 
plébános, Huggle, által a freiburgi érsekhelyettessel kö-
zöltetett s így az egyházi hatóság most már az aláiróknak 
neveit is ismeri. — Természetes, hogy a papságnak legna-
gyobb része ezen téttlek ellen nyilatkozott. — Sok tételben 
olyanokra ismerünk, melyek nálunk is hangoztat tatnak. 

VEGYESEK. 
— Személyzeti : Ő felsége a kassai székes káptalannál 

megüresedett nagypréposti állomásra J e r g e n c z Fe -
rencz olvasókanonokot kinevezte • ugyanazon káptalannál 
S z a b a d Ferencz éneklőkanonoknak az olvasókanonok-
ságra, V o l n y János őrkanonoknak az éneklőkanonok-
ságra, M a y e r Károly székesegyházi főesperesnek az 
őrkanonokságra, K r a u s z János idősb kanonoknak a szé-
kesegyházi főesperességre és D a n i l o v i c s Mihály ifjabb 
kanonoknak az idősb kanonokságra leendő fokozatos elő-
léptetését jóváhagyta. — Továbbá, a gyulafehérvári gör. 
kath. káptalannál C i p á r i u Timotheus olvasókanonoknak 
a nagyprépostságra, P a p f a l v i Szilárd éneklőkanonoknak 
az olvasókanonokságra, Fekete (N e g r u t i n) János őrka-
nonoknak az éneklökanonokságra, K i r i l l a János iskolás 
kanonoknak az őrkanonokságra, M á n f y István kanczellár-
kanonoknak az iskolás kanonokságra, végre P a m f i l i e 
János theologus-kanonoknak a kanczellár-kanonokságra 
leendő fokozatos előléptetését jóváhagyta. 

— H e l y r e i g a z í t á s . A „Religio" 16. száma első 
lapján olvasható görög szövegbe hihetőleg tollhiba folytán 
ol vsccvóaxoi szavak is becsúsztak. A figyelmes olvasó észre-
vehette, hogy e szavakat a fordításban nem vettem figye-
lembe, miután azokat nem tartom a szöveghez tartozóknak. 
Az említett szavakat a Cod. Alex. (A.) és Basil. (E.) nyo-
mán Tischendorf is felvette kiadásaiba; nem olvashatók 
azonban a Cod. Vatic. (B.) s. Ephr . rescr. (C.), Cantabr. 
(D.) Sinai (xO s ezek nyomán Griesbach, Reithmayr és 
Lachmann kiadásaiban sem. Az ujabb exegeták csaknem 
kivétel nélkül szintén elvetik e szavakat, pl. Rink, Meyer, 
Bleek, Schegg, Bisping etc. E szavak bizonyára a margóra 
Írattak magyarázatképen s innét mentek át a szövegbe, a 
mely véleményt megerősíteni látszik Card. Caietanus eljá-
rása, ki ad h. 1. így ir : „Et tenuerunt eum," deest „ado-
lescentuli." Significatur enim, quod adolescentuli ministri 
diaboli adolescentulum tenuerunt sequentem Jesum. Eran t 
enim cum cohorte illa et ministris etiam adolescentuli, ut 
moris est ad servitia, ad deferendas laternas, faces etc., ut sic 
etiam Jesus a cuiuscunque aetatis hominibus pateretur." 
Mely utóbbi szavak eléggé elárulják az exegeta zavarát, ki 
az egész epizód elbeszélésének valódi okát másként nem 
birta értelmezni. — Rotterdami Erasmus ad h. 1. így i r : 
„Ceterum illám vocem veavíaxoi Theophylactus légit qui-
dem, verum in enarrando non attingit. Additur et in editione 
Hispaniensi." A mint látszik tehát, Theophylactus sem tar-
totta a szöveghez tartozónak. És valóban nehéz is volna okát 
adni, miért hagyatott volna ki a szövegből, ha erede-
tileg is benne volt, míg ellenkezőleg exegetikai indokból s 
symmetria végett a megelőző veavíaxog-nak megfelelően 
könnyen érthető annak becsuszása némely codexekbe. 

R. G. 

— A római polgárság bizottmányától e napokban a kö-
vetkező levelet kaptuk, melyet az a világ minden katholikus 
egyleteihez intézett : „A szentatya magasztos személye s a 
szentszék elévülhetlen jogai iránt tanúsított forró ragasz-
kodástoknak bizonyitékai mélyen megindították a római 
katholikusok sziveit, kik igen jól érzik, hogy az ő köteles-
ségeik sokkal nagyobbak, mint a tieitek. A római katholi-
kusok határtalan nagy többségben mindig hűk maradtak 
kötelmeikhez s Isten segítségével szilárdul el vannak tökélve 
e tekintetben soha meg nem változni. Ennek bizonyságául 
hivatkoznak a mult idők történelmére, valamint a jelen 
eseményekre is, melyeket a pártszenvedély s a hazugság el 
nem ferdített. A papság, miként a világiak, a nemesség, 
miként a polgárság, a tudományok emberei csakúgy, mint 
a kézművesek, mélyen érzik lelkiismeretük szózatát, a hála 
s valódi hazaszeretet szózatát s azt követik is. És ha azon 
körülményekben, melyekben lenni kényszerülnek, nincs 
egyéb eszközük, mint a ti l takozás és az alattvalói hűség 
mindennap kitüntetendő jelei, melyektől őket sem áldozat, 
sem gyaláztatás, nem riasztja vissza : ezért ők veletek mégis 
szívben egyesülnek s veletek egy lélekben emelik fel szavu-
kat az ég urához, szüntetné meg ezen keserű próbáitatást, 
melynek hogy szentegyháza s a mi Rómánk, melyet földi 
helyettesének székhelyéül választott, alávettessék, megen-
gedte. Szünetnélküli ima, rendíthetlen hit, erős remény, siet-
tetni fogják az Isten irgalmának felvirradását. Aláirva : 
Chigi Zsigmond herczeg a római Szent-Péter-egyletnek el-
nöke, Cavalletti Hermes őrgróf, Cavalletti Ferencz őrgróf, 
Antici-Mattei Máté őrgróf, Antici-Mattéi Tamás herczeg, 
Gallarati-Scotti Fülöp herczeg, Campagnano M. herczeg, 
Patrizi őrgrófok, Aldobrandini C. herczeg, Rospigliosi her-
czeg, Rossi János commendator, Aldobrandini Péter sarsinai 
herczeg, Altieri Kelemen herczeg, Lancelotti herczeg, Gra-
zioli Pius herczeg, Massimo Kamill herczeg, D'arsoli herczeg, 
Orsini herczeg, Antici-Mattei Fülöp őrgróf, Barberini Hen-
rik herczeg, Cavaletti Móricz őrgróf, Di Viano herczeg, 
Serlupi Ferencz őrgróf, Bandini Guistiniani herczeg, Macchi 
di Cellere József gróf, Boncompagni Boldizsár herczeg, 
Ruspoli Jenő herczeg, Moroni Hannibal gróf, Ruspoli János 
herczeg, Odescalchi Livius herczeg, Cardelli Károly gróf, 
Chigi János herczeg, Lavaggi Xavér őrgróf, Datti Egyed 
commendator, Caffarelli József berezeg, Senni Ferencz gróf, 
Gagliardi Péter tanár, Jacometti Ignácz tanár, Visconti P. 
E. báró, Secchi Angelus tanár, Serlupi Crescenti Lajos őr-
gróf, Vitelleschi Angelus őrgróf, Benzoni János Mária tanár, 
Lepti János őrgróf, Theodoli Alfons herczeg, Borghese 
Marcantonio herczeg, Salviati Scipio herczeg, Capranica Pius 
herczeg, Capranica Sándor, Sacchetti Urbán őrgróf, Cini 
Fülöp gróf, Sacchetti Camill őrgróf, Vespigniani Virginius 
őrgróf. 

— A nemetországi főpapok jelesnél jelesebb pásztorle-
veleket küldenek papságukhoz s híveikhez az országgyűlési 
választások érdekében. Felhívják őket a részvétre. És 
helyesen. A katholikusoknak élnöik kell jogaikkal, hogy jo-
gaikat kivívhassák. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 57 fr t . 60 kr., 140 f rank 
aranyban, 1 db régi kétfrtos. 

Néhány nagyszombati tanár . . . 20 f t . 
Zsemlits István szolnoki pleb. . . . 1 f t . 
F rey József 1 f t . 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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lorá l és jog apinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. 

( F o l y t a t á s . ) 

A r a t i o n a l i s m u s a z e r k ö l c s - é s 
j o g t u d o m á n y b a n . 

Ezen hamis elvnek az emberi társadalmat vég-
romlással fenyegető jellege seholsem szembeszökőbb, 
alkalmazásai és lehozásai seholsem szétágazóbbak 
és megdöbbentőbbek, az általa okozott rosznak 
kezdete és vége mind elméletben, mind gyakorlatban 
seholsem érezhetőbb, mint a morál és jog terén ; ez 
igen természetes; hiszen erkölcsiség és jog azon két 
sarkpont, mely körül az összes társadalmi élet forog; 
rántsd ki az egyiket vagy a másikat s az összes tár-
sadalmi szervezet romjaiban egy második Sámson-
ként magadat is eltemetted. 

Az erkölcs- és jogtanban uralgó tévelyek a 
modern társadalomnak, minden egyéb jó és szép 
tulajdonságai daczára, mind megannyi veszedelmes 
betegségei. E socialis betegségek kiválóbb jelenségeit 
mindenekelőtt akarjuk vizsgálni, hogy fellelvén a 
kóranyagot, az annak eltávolítására szükséges gyógy-
szereket is annál sikeresebben alkalmazhassuk. 
Avagy ki merné tagadni, hogy valamint a physikai, 
úgy az erkölcsi szervezetnek is lehetnek betegségei, 
melyek azt életműködéseiben akadályozni, meggyen-
gíteni s az összetartó erők átalános leapasztása foly-
tán végromlásba sülyeszteni képesek ? Hogy ez utolsó 
eset az összes emberiségre nézve nem következik be 
és hogy a titánharcznak vak elbizakodottságában 
soha sem fog sikerülni Istent égi trónjáról letaszítani, 

arról a legbölcsebb gondviselés az emberi nem ke-
belébe oltott erkölcsi érzetek hatalma, nemkülömben 
a világtörténetben nyilvánuló személyes isteni kor-
mányzás által eléggé kezeskedik. 

Ámde, tekintve a történelem lapjain véres be-
tűkkel jegyzett eseményeket, a búslakodó Klióval 
könyező szemmel kell látnunk, miképen boszulja 
meg magát az igazságos nemesis a közmorál és jog 
örök elveinek lábbaltapodása miatt hatalmas álla-
mok- és csoportozatokon, midőn falvak és városok 
füstölgő romjai és véráldozatai az elmúlt nemzeti 
dicsőségnek s a bekövetkezett erkölcstelenedésnek 
szo^morú intőjelei egyaránt. A szép Hellas s az ősi 
Róma ép oly bőbeszédű példák, mint az újkor több 
országai. 

Isten, ki e betegségeket megengedi, kétségkívül 
az azok orvoslására szükséges eszközökről is gondos-
kodott. Ez annál bizonyosabb, miután e betegség a 
társadalmi életnek már minden rétegeit megmé-
telyezte. 

E betegség a családban, a polgári és politikai 
életben szintúgy, mint a nemzetközi viszonyokban, 
egyaránt észlelhető. 

Avagy talán abban fekszik a nemzetközi jog 
lényege és legközelebbi feladata, hogy a politikai 
láthatáron mutatkozó „fekete pontok" és „bonyolult 
kérdések" következtében Európa nyakára egy fegy-
verekbe öltözött béke nehezedjék, mely legalább is 
minden lustrumban egyszer rémséges háború alak-
jában a szabadság és egyenlőség magasan lobogó 
zászlaját kegyetlenül összetépi és egész nemzetek véré-
ben áztatja ? Hogy a háború után nagy nehezen „örök 
időkre" készitett békekötés nem egyéb, mint a véres 
dráma első felvonása, mivel annak flagrans megsze-
gése mint második, még öldöklőbb, felvonás azonnal 
bekövetkezik, mihelyt a legyőzött fél az insceniro-
zásra elég erősnek érzi magát. Napjaink története 
vérlázító adatait szolgáltatja, mily lelketlen cynis-
mussal versenyeznek államáraink, hogy a nemzetjogi 
szerződések foszlányait minél erősebben csaphassák 
egymásnak arczába. 

17 
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Mi természetesebb, mint ha a kormányok, a 
közmondás szerint „si ;*is pacem para bellum," 
minden alattvalójukat felfegyverzik, hogy a hatalmi 
viszonyok egyensúlya által a békét legalább ideig 
óráig fentarthassák, mitsem törődvén azzal, hogy a 
népek dús aratások, a kereskedelem s iparüzlet ál-
dásai közepett financialiter tönkre jutnak. Mindez 
nemde egy nagy társadalmi betegségnek biztos is-
mérve, mitsem szólva minden állami intézmények 
precaer c ideiglenes tartamáról, mióta az úgyneve-
zett liberalismus azokkal mint anima vili folytonosan 
experimental, nem is említve azon forrongó elemeket, 
melyek az államokat lázas felingerültségben tartván, 
minden trónt s oltárt feldúlni készülnek, ama min-
denütt jelenlevő és mégis láthatatlan hatalmat, me-
lyet forradalomnak nevezünk. 

Még megdöbbentőbbek ezen nyavalyának symp-
tomái a családi és közoktatási téren. Itt a legszemte-
lenebb nyegleséggel ingatja meg a divatos felvilágo-
sultság az emberi társaság kettős alaposzlopát, a ker. 
házasságot és iskolát. Ahol már eddig sikerült azok-
nak saecularizatióját államilag kimondani, ott nem-
csak az emberi nem physikai fentartását czélzó ter-
mészetjog van veszélyeztetve, hanem a családi szen-
télylyel együtt az emberiség erkölcsi művelődését 
eszközlő egyedüli közeg is feldulatott, mivel csak a 
ker. család kebelén teremhetnek, az erkölcsösség és 
józan hazafiság egészséges virágai. 

A társadalmi téren pedig, mely a családi tűz-
helylyel közvetlenül érintkezik, oly kérdés vált ége-
tővé, melynek helyes megoldásától az emberiség 
nagyobb felének, t. i. a munkásosztálynak, egész jö-
vője függ. 

Midezekből látjuk, hogy az emberi társadalom 
szervezetén rágódó kóranyag csak egy messze szét-
ágazó, mélyen beható, vajmi veszedelmes nyavalyá-
nak gyászos kifolyása ; de ezen nyavalyát a társa-
dalom fölszinén mutatkozó kóros tüneményekkel 
felcserélni nem szabad; továbbá sem egy szilárd 
nemzetközi jogalap hiánya, sem az alulról jövő for-
radalmi szellem, sem az állami központosítás és a 
zsarnoki autokratia, sem az óriásilag növekedő ka-
tonai budgetek, sem a minden törvényektől ment 
tőke s iparszabadság következtébeni megdöntése a 
pénzarányoknak vagyis a capitalismus és pauperis-
mus közötti harcz, végre sem a családi kötelékek 
lazultsága, nem képezik ezen társadalmi nyavalyát. 
Ez inkább az államoknak már a mult századokban 
megkezdett, a reformatio emlőin nagyra nőtt, bölcsé-
szet által folytatott s úgy látszik, országiáraink által 

egy magasabb „Staatsraison" iránti hódolatból már 
befejezett különválása a kereszténységtől (natural!s-
mus, absolut rationalismus) ; további kifejlődésé-
ben pedig az emberiségnek Istentől való elszakadása, 
akaratja alól való felszabadulása, szóval, állam Isten 
nélkül, (pantheismus, materialismus, atheismus.) 

Korunk mindezen főtévelyei a rationalismusban, 
mint csirájukban, foglaltatnak, mivel ez minden ter-
mészetfeletti rendnek, tehát a kereszténységnek is, 
rendszeres tagadása mind a morál, mind pedig a jog 
terén. 

Ebből származnak mint kiapadhatlan forrásból 
az emberi társaság fenvázolt betegségei. Lássuk már 
most a tulajdonképeni orvosságot. 

Dr. Surányi. 
(Foly. köv.) 

Az cgnadori köztársaságnak tiltakozása Rónia 
elfoglalása ellen. 

A világ összes államai közül egy amerikai köztársaság 
az első, mely a szentszék kifosztása ellen tiltakozik. Szé-
gyenére a vénségében erkölcsileg már végkép elerőtlenedett 
Európának, mely polgárisultságát egyedül a pápáknak kö-
szöni ; szégyenére a királyoknak, kik e gonosz műveletnek 
vagy kárörvendő részesei vagy legalább tétlen nézői voltak, 
az amerikai democratiának jutott ama dicső szerep, hogy 
nekünk példát, egyúttal pedig IX Piusnak vigasztalást, 
nyújtson. 

Az eguadori köztársaságnak hivatalos lapja, a „Ná-
ciónál", legújabb számában két felette fontos okmányt közöl. 
Az egyik a köztársaság külügyérének Viktor Emmanuel 
külügyéréhez intézett minden tekintetben erélyes tiltakozása 
a pápának kifosztása ellen ; a másik ugyanennek valamennyi 
amerikai köztársasági kormányhoz intézett körirata, mely-
ben ezek az ezen tiltakozásbani részvételre felhivatnak. 

Ezen eljárás méltó dicséretére válik a nemes köztár-
saság kormányának. Grarcia-Moreno Gábor, ennek elnöke, 
oly férfiú, ki egész Délamerikában jól megérdemlett köz-
tiszteletben áll s ki hazáját a szellemi s anyagi jólétnek 
eddig nem ismert magaslatára emelte, eszméinek méltó ré-
szesét s végrehajtóját pedig külügyminiszterében, Don 
Francesco Leonban, bírja, kit jelen eljárásáért a kath. világ-
nak hálás elismerése s köztisztelete nem kisebb mértékben 
illet, mint a főnököt, az érdemes köztársasági elnököt. 

(B. P.) 
I. 

A z o l a s z k ü l ü g y é r h e z i n t é z e t t t i l t a k o z á s . 

Azon váratlan és sajnos események, melyeknek a ka-
tholikus világ fővárosa multévi szeptemberhó 20-a óta 
színhelye volt, arra bir ják az eguadori köztársaságnak alul-
írott, külügyérét, hogy jelen iratával Viktor Emmanuel 
király ő felségének külügy éréhez forduljon. 

Miután a katholikus hitegység képviselőjének szemé-
lyében a katholikus vallásnak léte maga támadtatik meg 
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akkor , midőn az egyháznak látható feje azon világi hata-
lomtól fosztatik meg, mely egye dül képes isteni küldetésen 
alapuló hivatalos működésének szükséges függetlenségét 
biztosítani s mely épezért okvetlenül szükséges : tagadha-
tatlan, hogy minden számos katholikus polgárnak élén álló 
kormánynak joga van ezen gyűlöletes és szentségtörő me-
rénylet ellen tiltakozni. 

Mindazonáltal alulirt miniszternek kormánya, bár, 
mint a következmény mutatta, hasztalanul, be akarta várni 
azon időpontot, melyben az európai hatalmak hallatnák 
hivatalosan tiltakozó szavukat Rómának erőszakos és igaz-
ságtalan megszállása ellen vagy melyben maga Viktor Em-
manuel ő felsége önkényt meghajolván az igazság s védtelen 
főpap felszentelt jelleme előtt, elhagyná a bitorlásoknak 
ösvényét s visszaadná a szentszéknek azon területet, melyet 
tőle elrabolt. 

Mm !hogy pedig eleddig a régi szárazföldnek egyetlen 
egy hatalmassága sem emelte fel szavát s minthogy Róma 
még folyvást Viktor Emmanuel király ő felségének katonái 
által megszállva tartat ik, csak kötelességet teljesít az egua-
dori kormány, ha daczára gyengeségének s a tettek szinhe-
lyétőli távolságának, a meggyalázott igazságosság s min-
denekelőtt az eguadori katholikus lakosság nevében Is-
ten s emberek előtt tiltakozik Rómának igazságtalan bitor 
elfoglalása ellen; tiltakozik az elnyomatás azon helyzete 
ellen, melyben a tiszteletre méltó főpap hozatott mindazon 
cselszövényes Ígéretek daczára, melyek annyiszor megsze-
gettek, ahányszor ismételtettek s mindazon gúnyos biztosí-
tékok daczára, melyekkel állítólag egy magában véve lehe-
tetlen függetlenséget biztosítani akarnak, melyek azonban 
semmi egyebek, mint a fogságnak gúnynyal való tetézése; 
ha végre tiltakozik mindazon következmények ellen, melyek 
a nyers erővel való eme visszaélésből a szentszék s a ka tho-
likus egyház rovására származtak vagy még jövőben szár-
mazni fognak. 

Midőn alulirt e sürgönyt a köztársasági elnöknek k ü -
lönös rendeletére útnak indítaná, egyúttal kéri a Minden-
hatót, engedje meg, hogy V. E. király ő felsége nemes Jel-
küen tegye jóvá egy pillanatnyi szédülésnek eme szomorú 
hibáját, nehogy őseinek tiszteletreméltó trónja a véres for-
radalmaknak essék majd mártalékul. 

Fogadja L e ó n 

I I . 

K ö r i r a t a z a m e r i k a i k ö z t á r s a s á g o k h o z . 

Az eguadori köztársaság alulirott külügyérének sze-
rencséje van ezennel a . . . köztársaságnál működő hivatal-
társához áttenni egy V. E . király ő felsége kormányához 
intézett tiltakozásnak mását, mely tiltakozás Róma erősza-
kos és igazságtalan megszállása ellen irányul. 

Az igazságnak ily teljes s tökéletes megsértését, minő 
az, mely az egyháznak fenkelt jellemű feje ellen követtetett 
el , nem nézhetik közönyösen Amerikának köztársasági 
kormányai s miután ezen igazságtalanság az óvilágban nem 
találkozott semminemű roszalással, óhajtandó, hogy az ú j -
világ népei s kormányai egyértelműek legyenek annak 
kárhoztatásában. 

Ennek folytán szerencséje van alulirott külügyérnek 
Excellentiádat arra felkérni, csatlakozzék, hahogy jónak 
látja, azon tiltakozáshoz, mely által ama semmiképen sem 
menthető erőszak roszaltassék, melynek a szentatya áldo-
zatává lőn s mely által az ő személyében az egész világnak 
katholikusai egyenesen megtámadva vannak. 

Fogadja L e ó n . 

Káptalanok gyűlése Pesten. 
A magyarországi káptalanok küldöttei s más tagjai 

nagy számmal jelentek meg Pesten a végett, hogy az auto-
nomiku3 szervezkedéssel szemközt érdekeik felett tanács-
kozzanak. Ezen összejövetelt — mint értesülve vagyunk — 
a nagyváradi káptalan részéről történt felhivás folytán az 
esztergomi káptalan kezdeményezte. 

Az első ülés marczius 7-én, — a második ülés, mely-
lyel egyszersmind az értekezlet egyelőre befejezve lett, 
9-dikén tartatott. A gyűlés mindenekelőtt azon kérdéssel 
foglalkozott, váljon a káptalanok összejött tagjainak gyű-
lése hivatalosan alakult gyűlésnek vagy magántermészetű 
értekezletnek legyen tekintendő. A megállapodás természe-
tesen s igen helyesen az lőn, hogy a gyűlés a maga össze-
jövetelét tisztán értekezletnek jelentvén ki, érdemleges t a -
nácskozásba bocsátkozott. 

A tanácskozás részleteivel nem foglalkozunk s ezt 
annál helyesebben véljük mellőzhetni, mert az ily bizalmas 
értekezlet részletei a közönséget kevésbbé érdekelhetik, mint 
érdekli az eredmény, mely a tanácskozás folytán eléretett. 
Egyet azonban legyen szabad megjegyeznünk. Ez azon 
örvendetes és az egyház magas érdekeinek helyes felfogásá-
ból eredett amaz érzület, mely e gyülekezetben igen határo-
zott és lelkes nyilatkozatokban nyert kifejezést és a mely 
arról kivánt tanúbizonyságot tenni , hogy a káptalanok 
tagjai nemcsak nem viseltetnek bizalmatlansággal a magyar-
országi katholikusok épen oly jogos mint magasztos önkor-
mányzati törekvése iránt, — nemcsak e nagyszerű ala-
kulást semmikép nehezíteni nem akar ják , sőt ellenkezőleg 
lelkük mélyéből óhaj t ják azon nagyszerű kezdeményezés 
sikerét, a mely hivatva van u j erőt kölcsönözni, u j támaszo-
kat szerezni, a magyarországi katholikus egyház érdekeinek. 

E körülményt örömmel constatáljuk. És most röviden 
egybefoglalva elmondjuk azon eredményt, melyre a nyugodt 
tanácskozások elvezettek. Az eredmény abból áll, hogy a 
káptalanok tagjai kérvényt fognak a congressus elé ter-
jeszteni, melyben a káptalani tagok három rendbeli óhaj-
tása fog a congressus megbirálása alá terjesztetni, azon 
remény kifejezése mellett, hogy a congressus azon kivána-
tokat, ha teljesítbetőknek találja, teljesíteni fogja. 

A káptalani tagok kérvényének első pontja azon kér-
désre vonatkozik, váljon a káptalanok az országos katho-
likus gyűlésen külön képviselettel birjanak-e vagy sem. A 
mint tudjuk, a 27-tes bizottság nem találta szükségesnek, 
hogy a káptalanoknak az országos kath. gyűlésen külön 
képviseletük legyen; nem találta szükségesnek azért, mert 
a káptalanok tagjai az egyházmegyei gyűléseken virili ? 
szavazattal fognak birni; a káptalanok érdekeinek megóvá-
sáról s kielégítéséről azon gyülésekbeni virilis szavazatuk 

21 * 



164 

által gondoskodva van és külömben is a káptalanok világi 
vonatkozású ügyei leginkább csak az egyházraegyék köré-
ben jönnek az autonómiával vonatkozásba. A káptalani kér-
vényben azon kérés van előterjesztve, hogy az országos kath. 
gyűlésben a káptalanok külön képviselete megadassék. 

A második kérés arra vonatkozik, hogy a káptalanok 
az egyházmegye önkormányzati hatóságainak kebelében 
valamivel több befolyást nyerjenek, mint a mennyi a bizott-
sági munkálatban tervezve van. A bizottsági munkálat sze-
rint, a mi ellen a kisebbségi javaslat sem tesz kifogást, — az 
egyházmegyei tanácsnak lesz 8 világi s 4 papi választott 
tagja. A káptalani egybegyűlt tagok azon nézetből indulva 
ki, hogy a káptalanok által kezelt világi vonatkozású ügyek 
az egyházmegyei igazgató tanács kebelében igen gyakran 
kivánnak elintéztetést : azon kérést terjesztik elő, hogy a 
káptalanoknak az egyházmegyei tanácsokban is adassék 
külön biztosított képviselet. 

A harmadik kérés az érsekek, püspökök, kinevezésére 
vonatkozik. A káptalanok összejött tagjai azon meggyőző-
déstől áthatva, hogy a káptalanok azon jogát, mely az egy-
ház életében gyakorlati érvénynyel is birt a korábbi idők-
ben és a mely szerint a káptalanok a főpapi kinevezésekre 
befolyással birtak, ma is lehetőleg érvényesíteni kötelessé-
gük : azon kérést terjesztik tehát elő, hogy a főpapi kineve-
zéseknél necsak az illető egyházmegyei tanács, de az illető 
káptalan is meghallgattassák. 

Ezekből állanak azon kérelmek, melyek a káptalani 
kérvényben a congressus elé fognak terjesztetni. 

Ê a. 7c. Ti. 
t 

A ím. herczegprimásnak a kath. congressns ülésszakát 
megnyitó beszéde. 

Tisztelt gyülekezet ! A szent ügy, melyben fáradozunk, 
a végeldöntés stadiumába lépett. A 27-es bizottság, melyet 
saját kebeléből a t. gyűlés a katholikus autonomiai szerve-
zet javaslatának elkészítésére kiküldött, munkálatát a több-
ség határozatának alapján benyújtotta. Ezen bizottság k i -
sebbsége azonban a többség határozataiban meg nem nyu-
godván, saját eltérő nézeteit külön szerkezetbe foglalva azon 
óhajjal intézte hozzám, hogy azt szintén a t. gyűlés elé 
juttassam. Mindakét munkálatot kinyomatván, azokat előbb 
a nagyérdemű összas katholikus autonomiai képviselőknek 
megküldöttem és most szerencsém van a t. gyűlés elé rész-
letes tárgyalás végett terjeszteni. 

Elnöki helyzetem nem engedi meg, hogy akár a két 
munkálat felett átalában, akár pedig a divergentiák felett, 
melyekben azok egymástól eltérnek, véleményemmel a ta-
nácskozásokat megelőzzem. Mindenesetre oly probléma meg-
oldása áll előttünk, melyben irányadó példát hiába keresünk. 
En azonban a kedvező eredmény felől nem kételkedhetem 
és azon erős reménységben élek, hogy a reánk háramlóit 
feladatot megoldanunk sikerül, mert szent ügyünk mellett 
8 millió katholikusnak elévülhetlen szent joga őrködik és 
mert a t. gyűlés tagjainak bölcsesége, vallásos hűsége és 
minden személyes elfogultság fölé emelkedett ügyszeretete, 
kezeskednek arról, hogy a végczélban kölcsönös türelem és 
eszmecsere alapján sikerülend a testvéri egyesülést elérnünk. 

A sikernek nézetem szerint három feltételo van : hogy 
autonomiai szervezkedésünk , mellőzve minden politikai 
rendszer utánzását, a katholika egyház szervezetének rá-
májában maradjon, hogy felséges urunk és királyunk apos-
toli fővédnöki jogai sértetlenül fentartassanak , hogy törek-
véseinkben azon magasztos irányok önérzete vezéreljen 
bennünket, mely a katholicismust hazánkban nyolcz száza-
don keresztül képessé tette arra, hogy sz. István birodalmá-
nak megtartásában annak oszlopa, abban a különféle nem-
zetiségeknek legerősebb összekötő kapcsa, a szellemi hala-
dásnak és erkölcsi felemelkedettségnek és ismét a haladás-
nak termékenyítő forrása lőn. 

T . gyűlés ! A hazának, sőt, mondhatom, az egész ka-
tholikus egyháznak szemei ra j tunk függenek. Legyen ve-
lünk az Istenuek szent áldása, hogy hazafiúi és katholikus 
kötelességeinknek szent tartozásunk szerint megfeleljünk. 
Es ezzel a mai gyűlést megnyitottnak nyilvánítom. 

EG-YHÁZI TUDOSITÁSQK. 
P E S T , január 25. M i n i s z t e r i e l ő t e r j e s z t é s 

a n é p i s k o l a i k ö z o k t a t á s á l l a p o t á r ó l 1870-ben. 
(Vége) „Elmúlt az idő, — így ír a miniszteri jelentés, — 
midőn az állam és egyház hatalma a két kard jelképében, 
mely csak küzdelmet jelent, fejeztetett ki." Mily különös ! 
a küzdelem jelképének ideje letűnt és a küzdelem mégis 
sokkal hevesebb, heve napról napra jobban növekszik, mint 
midőn a küzdelem jelképe alkalmaztatott ; a kardnak jel-
képies használatát is száműzzük körünkből, gondolatát is 
távol tar t juk magunktól és épen akkor éled fel a küzdelem, 
beláthatatlan mérvet ölt fel, a társadalom sínyli a küzdelem 
súlyát, érzi, hogy bomladozni kezd, várja , óhajt ja, megszű-
nését, de mikor fog megszűnni ? mikor fog a béke angyala 
a két hatalom közé leszállani? Akkor , midőn a status ön-
tudatára fog ébredni annak, hogy ő nem minden, midőn 
őszintén lemond a szándékról, hogy ő minden legyen, midőn 
hatalmának, jogkörének, természetes medrébe visszaszáll. 
Az államnak úgy mint az egyháznak békére, nyugalomra és 
rendre van szüksége, hogy erejét, hatalmát, a népek jólét ére 
kifejthesse. A küzdelem a béke, a nyugalom, ellentéte, a 
rend felforgatója és nemcsak akadályozza a népek jólété-
nek előmozdítását, hanem aláássa még azt is, mit a küzde-
lem megkezdésének előestéjén talált. Ha az állam Istentől 
nyert jogkörén túllépve, belenyúl az egyház teendőibe, 
nemcsak az egyház jogait sérti, hanem mivel azt akar ja 
gyakorolni, mihez küldetése nincsen, oly eszközökkel, me-
lyek más czélra adat tak kezeibe, mivel oly körben akar 
forogni, rendelkezni, mely reá nézve teljesen idegen, mely-
ben önmagát minden alkalmazkodás mellett sem érezheti 
otthonosan : rendelkezései balul ütnek ki, a számított és 
szükségelt hatással ellenkezőt idéznek elő, a rend felforgat-
tatik, a béke és nyugalom elenyészik, helyét a keblekben 
nyugtalanság foglalja el, mert az állam nem képes kielégí-
teni a vallásos vágyakat és azért a bolnyugtalanság jelei 
kívülről is szükségképen nyilatkoznak. Az államnak rendre, 
békére, van szüksége, hogy jólétet terjeszthessen ; de mert 
erőszakosan természetével idegen légkörbe lép a helyett, 
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hogy működésének út ját egyengetné, megfosztja önmagát 
a működés sikerének mulhatlanul szükséges feltételétől is 
és még akadályozza a társadalmi jólét másik tényezőjének, 
az egyháznak, működését is. Az állam uralkodni akar min-
den áron még oly ügyek felett is, melyek jogköréhez nem 
tartoznak ; a küzdelem megkezdődik, foly, súlyát a társa-
dalom érzi, mert a helyett, hogy jólétében növekednék, 
napról napra jobban látja fogyni, haladását hátramaradás, 
romlás, váltja fel. 

Mogvan az államnak saját működési tere, ki van tűzve 
czélja, czéljának természetével megegyező eszközök adattak 
kezébe, használja azokat, éljen velük hűségesen, ne akarjon 
más mezején aratni, melyhez sem eszközei, sem jogai nin-
csenek. Ez a feltétel, mely nélkül a küzdelem meg nem 
szünhetik, a béke vissza nem térhet. A súrlódás, a küzdelem, 
az egyház ügyeibe illetéktelen beavatkozás által keletkezett. 
Szűnjék meg a beavatkozás, a béke önmagától helyre áll. 
Amint az állam jogkörét átlépte, az egyház jogaiba ütközött, 
innen van a küzdelem. Szüntesse meg az állam az okot, az 
okozat is megszűnik. A folyam míg szép csendesen medré-
ben megmarad, foly rendeltetése irányában, előmozdítja sok 
tekintetben az emberi nem jólétét. Amint medrét átlépte, 
féket vesztve pusztít, megsemmisíti a szorgalom gyümölcsét, 
a hol csak járt, nyomor jelöli nyomát ; de midőn visszatér 
korlátai közé, ismét a jólét elömozditója lesz. Tegye ezt az 
állam is, ne akarjon egyház lenni, mikor csak állam, térjen 
vissza medrébe és látni fogja, hogy a jólét előmozdítására 
sokkal többet tehet, hogy meg fog szűnni a küzdelem. Ha 
netalán valakinek tetszenék is a két kardot, mint az egyházi 
és állami hatalom jelképét, alkalmazásba venni : nem a két 
kard jelképies használata a bűnös, nem az okozza a küz-
delmet, hanem az állam túlkapasai az egyház jogaiba. A 
küzdelmet nem mi kezdtük, hanem, mert az állam életérde-
keinket megtámadta, csak elfogadtuk. Meddig fog még tar-
tani, mikor fog az állam annak öntudatára ébredni, hogy 
téves úton jár, ki tudja megmondani ? A békére jogaink 
visszaadása mellett mi készek vagyunk. Tud-e, akar-e, az 
állam önérdekében is igazságos lenni i rántunk? kevés hozzá 
reményünk. Miért ? adandó alkalommal talán majd el-
mondjuk. 

Ezzel be is fejezzük megjegyzéseinket. Szóltunk min-
dig az igazságot tartva szemünk előtt, szóltunk, Logy tanú-
ságot tegyünk az igazság mellett, mert sikert szavainktól 
úgy sem várunk napjainkban. Korukban nincs számunkra 
jog, nincs igazság, nem létezik ékesszólás, mely jogainkat 
megvédje ; csak egy hang, egy kiáltás, tölti be a leget, cruci-
fige, crucifige eam. De azért kötelességünk mindig megma-
marad legalább is testimonium perhibere veritati, hogy 
elmondha9Buk : dixi et salvavi animam meam. 

Vigilius. 

P E S T , a S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t mart. 9-én 
t a r t o t t v á l a s z t m á n y i ü l é s e . Mint tiszteletbeli el-
nök Bartakovics Béla egri érsek ő exja, mint helyetteselnök 
Ipolyi Arnold alelnök ő nga elnököltek. 

Jelentetett, hogy a multhavi vál. ülés jegyzökönyve 
hitelesíttetett. 

A közgyűlés napjára nézve a társulat óhajtván, hogy 
abban a nm. püspöki kar és aut. képviselők is résztvehesse-
nek, határozatba ment, hogy tekintettel az aut. ülésekre 
vagy 16-án (csütörtökön) vagy 19 én (vasárnap) fog meg-
tartatni.*) Mihelyt a nap határozottan megállapíttathatik, az 
elnökség által azonnal hirlapok útján közzé fog tétetni. 

Közgyűlési programmjavaslat terjesztetett elő, mely a 
választmány által elfogadtatott. 

A választmány elé terjesztetett a bizottságilag meg-
állapított költségvetés 3 871-re, melyet a választmány azon 
kijelentéssel vett tudomásul, hogy az a közgyűlés elé is ter-
jesztendő leszen. 

Grál Emil lelkész a vermesi iskolának, Tauffer Emil a 
lipótvári fegyház igazgatója a fegyenczek számára küldött 
könyvekért az igazságügyi minisztérium meghagyásából 
köszönetet mond. 

A szikszói kath. elemi tanoda részére az ottani tanitó 
urak tankönyvekért folyamodnak. A folyamodvány véle-
ményadás végett a szikszói ft . esperes úrnak fog meg-
küldetni. 

Felolvastatott ft. dr. Franki Vilmos úrnak Magyar-
ország történelme megírására vonatkozó válasza, melyben 
jelenti, hogy a megbízást készséggel elfogadja és kész a 
pályázatban kitett minden feltételnek megfelelni, egyedül a 
terjedelemre nézve megjegyezvén, hogy a kitűzött feladat 
megoldását 30 ív keretében kivihetlennek tartja. Nézete 
szerint, hogy e munka megfeleljen a közönség várakozásá-
nak, a megállapított ívszámot megkétszerezni kell. Ekként 
a „Magyar Történelem" két kötetre terjedhetne, melyek két 
egymásután következő évben fognának közrebocsáttatni. 
Bár mennyire fogná azonban e munkálat a 30 ivet megha-
ladni, Franki V. úr ezért külön tiszteletdíjra igényt nem 
tart. Az ajánlat elfogadtatott, miről Franki V. úr értesitendő, 
azonfelül a választmány ebbeli eljárása a közgyűlés elé is 
terjesztendő. 

F t . Imády Károly esp.-pleb. úr felhatalmazást kér , 
hogy némely hátralékokat a társulat részére bíróilag haj t -
hasson be. A kívánt felhatalmazás megadatik. 

Ruby Sebestyén „Képcsarnok" czimü kéziratát vissza-
küldetni kéri. Tudomásul vétetett. 

A pénztárnoki jelentés és üzleti forgalom kimutatása 
után a jelen ülés jegyzökönyve hitelesítésére Gröndöcs Bene-
dek apát és Nagy János ügyvéd urak kérettek fel. 

MESSZE VIDÉK, marczius 1. D e á k p á r t v a g y 
b a l p á r t ? F t . szerkesztő úr engedelmével a tavali Reli-
gióból, Pest, január 11. kelt levélnek némely részét idézem. 
„Deákpárt vagy balpárt ?" A jó gondolatot nem árt későb-
ben is felmelegíteni. Ilyen jó gondolatja volt a „Religio" 
egykori tudós szerkesztőjének, ft. Palásthy Pál úrnak, midőn 
azt ajánlá, hogy mi — papság — ne sorakozzunk sem a 
deákpárt, sem a balpárt, zászlója alá, hanem igyekezzünk 
inkább egy harmadik, katholikus, pártot létesíteni. Ezen 
eszme akkor nem talált nagy pártolásra, sőt itt ott meg is 

*) Épen most értesülünk, hogy a közgyűlés 19-én (vasárnap) reg-
gel 10 órakor fog megtartatni. 10 órakor csendes mise az egyetemi tem-
plomban, azután a közgyűlés a papnövelde nagy éttermében. Szerk. 
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támadtatott , mert optimisták lévén és hiszékenyek, ha sima 
szavakkal hitegettetünk, némi kegyelethiánynak, söt poli-
tikai eretnekségnek, tekintettük volna a deákpárttól bizal-
munkat megvonni. Azóta sokan kiábrándultak. Tehát mit 
tegyünk ? A balpárthoz sem csatlakozhatunk, mert itt csak 
nyiltabb ellenséget találunk. „Alkossunk katholikus pártot !" 
fiel. I 1870. 6 sz. 

Ezt egy évvel ezelőtt irták és még most sem történt 
semmi, még csak kezdeményezés sem, a katholikus párt 
alakítására. Pedig csakugyan megfoghatlan azon helyzetünk, 
hogy a magyar országgyűlésen minden ügynek van szószó-
lója, tavai az izgató felsötót Hurbannalc is akadt védője 
egy honatyában, csak katholikus ügy mellett nem mer senki 
állandóan és következetesen felszólalni. 

A nemmagyar tartományok számára csak 1860-ban 
az oktoberi diploma folytán virradott meg az alkotmányos-
ság jótékony napja és a Landtagok tagjai, mint a sötétség-
ből épen kibontakozók, alig birták a világossághoz nem 
szokott szemeiket használni vagyis az alkotmányossággal 
élni és mint ujonczok eleinte legtöbbnyire a császári leiratok 
felolvasása után harsány Hochok közt szétoszlottak. Mi 
magyarok,mint ügyes alkotmányos mesterek, nevetttünk raj-
tuk. Jelenleg ők nevethetnének, ha nem volna oly komoly a 
dolog. A nemmagyar katholikusok majdnem hihetetlen 
gyorsasággal hoztak létre népegyleteket, melyeknek segé-
lyével a Landtagokban vagy többségre vergődtek vagy leg-
alább tekintélyes kisebbségben vannak. Ezen egyletek a 
népet, (mely nálunk sem külömb) alkotmányos jogainak 
ismeretére és lelkiismeretes használatára vezetik, különösen a 
szentatya szorongatott helyzete miatt nagyon mozognak és 
előbb-utóbb diadalra segítik igazságos ügyeiket. Csak mi 
magyar katholikusok nem dicsekedhetünk eleddig az or-
szággyűlési tagok közt csak magnak valóval sem, mely 
jobb jövő reményével kecsegtetne bennünket, a csalatkozott 
választókat. Mennyit mulasztott törvényhozó testületünk 
az ország roppant többségének kielégítésére, most nem 
hozzuk szóba; de feledni nem tudjuk, mert folyvást érez-
zük, sérelmes törvényczikkei által mennyire megnehezíté 
nekünk katholikusoknak a vallásunk szerinti megélhetést, 
mely tény szentatyánkat is roszabbra fordult egyház-
állapotaink miatt panaszhangokra fakadni kényteté. Igenis, 
alkossunk kath. pártot kath. népegyletek szervezése által. 
Kiknek vezérei s útmutatói lehettünk volna, legyünk leg-
alább azoknak buzgó követői. # 

RÓMA. A z o l a s z k o r o n a h o r c z e g s n e j e ; 
M e r o d e t i l t a k o z á s a . Bizonyára egyike a legnagyobb 
szellemi fájdalmaknak, melyeket IX. Pius az utóbbi időben 
szenvedett, az, hogy az olasz koronaherczeg Humbert s neje 
nemcsak ide jöttek, de oly módon jöttök ide s olyképen vi-
selik itt magukat, miként teszik. 

Igaz ugyan, hogy királyi a tyjuk is itt volt kevéssel 
ezelőtt ; de meg kell vallani, megjelenése egészen másként 
történt. Megmutatta, hogy nem jött szivesen, csak néhány 
óráig tartózkodott itt, a pápák szobáiba be sem merte tenni 
lábát s elutazását a mennyire csak lőhetett siettette. Hozzá-
járul, hogy nem saját akaratából jött, hanem a szabadkő-

művesek által kényszerítve s hogy idejöttének ürügyéül 
némileg a vizáradást is használhatta, mi legalább azt mu-
tatta, miszerint egyébiránt menthetlen eljárását mégis a 
mennyire lehet mentegetni iparkodik; mi viszont csak 
onnan magyarázható, hogy ő, a király, vétkének egész öntu-
datával bir. 

Egészen másként van ez a koronaherczegi párnál. 
Humbert és Margit valóban cynicus modorban tolakodtak 
be a Quirinálba s felhasználtak minden alkalmat, melyen 
nemtörődésüket mindazzal, mit a pápa iránti tisztelet avagy 
csak kimélet parancsolni látszik, t.üntetésszerüleg kimutat-
hassák. Midőn jöttek, oly ágyúkból tétettek üdvlövések, 
melyeket annak idején a belga katholikusok ajándékoztak 
a pápának s ez ágyúk magok oly holyen voltak felállítva, 
mely a pápa egyik leghivebb szolgájának, mgr. Marodénak, 
magán tulajdonát képezi. Mindebből tisztán láthatta min-
denki, miszerint ez csak azért történik, hogy általa a pápán 
elkövetett erőszakot a legsértőbb gúnynyal is tetézzék. Ha 
ezen embereknek czéljuk IX Piusnak atyai szivét mélyen 
megsebezni, mondhatjuk, hogy czéljukat nagyon is elérték ; 
mert a pápa, mint szemtanúk beszélik, midőn annak hirét 
vette, mily módon vonultak be a koronaherczeg és neje, 
karszékébe dőlve s kezeit mellére nyomva, ismételten ezeket 
mondá: „Uram Istenem, adj erőt mindezeknek elviselésére" 
s midőn aztán házi papjainak egyike néhány vigasztaló szót 
intézett hozzá, azt felelte neki : Ne raj tam keseregjetek, 
hanem ezen szerencsétlen fiatal emberek felett." 

A herczegnek s herczegnőnek külsejéről nem a leg-
szebb leírások keringnek; de mi ezeket mellőzve csak Ró-
mábani viseletükre vonatkozunk. 

Alighogy kocsijukról leszálltak, már is híni kezdé 
őket a „nép." Az idő borzasztó volt, jéggel vegyes eső esett. 
Azok közül, kik a Quirinal előtt állottak, többen voltak, ki-
ket csak a kíváncsiság hozott volt oda látni, váljon mernek-e 
kiállani azon szent helyre, melyen annyi újonnan megvá-
lasztott pápa állott előttük, innen adandó első áldását urbi 
et orbi. Azt hittük s velünk a népnek nagy része, hogy 
csak valamelyik ablaknál fogják mutatni magukat, de csa-
lódtunk; a berezegi pár az erkélyen jelent meg s néhány 
perczig ott állva, fogadták azon üdvkiáltásokat, melyeknek 
árát a flórenczi kincstári hivatal az utolsó liráig ki tudná 
számítani. A herczeg dicséretére legyen mondva, hogy nem 
soká állotta ki a dicsőséget; halványabb volt, mint valaha 
s csakhamar visszavonult szobáiba, míg Margit herczegnö 
ott maradt, élvezendő azon tapsokat, melyeket sok színésznő 
nagyon kevésnek talált volna. 

Néhány nappal későbben a monte Pinciora kocsiztak. 
Az idő, mint mindig, felette rosz volt s a látvány, mely a 
herczegi pár előtt kitárult, nem volt épen egyike a legkel-
lemesebbeknek, amennyiben mindenfelül csak elégedetlen, 
mert éhes, embereket láttak, kik afelett panaszkodtak keser-
vesen, hogy a kenyér fontjának ára immár két lirára rú -
gott, mi a pápai kormány alatt hallatlan dolog volt. 

Az aristokraczia még folyvást s következetesen távol 
tar t ja magát tőlük ; a mit főrangú aszonyokból meg sike-
rült nyerni Margit herczegnőnek, az nem római származású ; 
ilyen Celebríni marquisnő, de Teano herczegnö, kik angolok, 
Gavotti marquisnő, ki amerikai , Origó marquisnő, ki 
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orosz vagy például Malatesta grófnő, ki lengyel születésű; 
— ezek képviselik Margit udvarában a „római" főnemes-
séget. 

Említettük, hogy Humbert koronaherczeg megérke-
zésekor elsütött ágyúk oly helyen voltak felállítva, moly 
Merode grófnak magántulajdonát képezi. — Ezen dolognak 
hosszabb története van, melyet itt utólagosan pótolni aka-
rok. Ezen Maccao nevű helyet vagy területet, a Castrum 
praetorianumnak egyik részét, a gróf régebben már saját 
pénzén megvette s ott laktanyát építtetett, anélkül azonban, 
hogy személyes tulajdonjogáról bármikor lemondott volna 
s az ott elszállásolt pápai katonák mintegy bérlői voltak. 
Midőn az olaszok betörtek Rómába, e laktanyát is elfoglal-
ták , minek következtében Merode személyes tulajdonjogá-
nak védelmére igen erélyes tiltakozást intézett Lamarmo-
rához. A tábornok erre kitérőleg válaszolt s azzal mente-
gette magát, hogy egyelőre nem tud más alkalmas helyet 
találni katonáinak elszállásol isára ; egyúttal pedig azt is 
megjegyzé, miszerint a kellő intézkedések az ügyáliásnak 
alaposabb megvizsgálása iránt már megtétettek. Közbe jött 
az említett esemény az ágyúkkal, mi Merodenak alkalmat 
adott tiltakozását fejezni ki a felett, hogy oly egyszerű dolog 
megvizsgálása annyi időt vészen igénybe. Választ eddig 
még nem kapott, de annyi bizonyos, hogy a magántulaj-
donnak ily arczátlan megsértése egyike azon vonásoknak, 
melyek az uj, mondjuk ideiglenes, kormányt a római népnek 
szemében igen különösen jellemzik. 

BOROSZLÓ. A p ü s p ö k n e k n é h á n y a z s i n a t 
e l l e n t i l t a k o z ó t a n á r r a v o n a t k o z ó n y i l a t -
k o z a t a itten átalában igen kedvezően fogadtatott. Tekintve 
az idők komoly voltát, arra kéri s inti hiveit a püspök, 
kerüljenek mindent, mi egyenetlenségeket, szakadásokat, elő-
idézhetne. Ezt ő már a mult év szeptemberhó 8-án kibo-
csátott pásztorlevelében is mondta s mégis találkozott több 
pap, kik az egyház legfőbb tanitói hatalmának nyilatkozatai 
ellen tiltakozván, eme randbontó eljárásukat egyházellenes 
lapokban közhirré tenni nem szégyenlették. 

Ennek felemlítése után a püspök következőleg foly-
ta t ja : 

„Mi azonban fájdalmunkat nem kis mérvben fokozza, 
az, hogy ezen férfiak egyszersmind tan i tókisegy megyénk-
ben lévő felsőbb tanintézeten, melyre sokreményü ifjúsá-
gunknak nevelését biztuk s kiknek tehát kiváló kötelessé-
gük volna ép ezen if júságnak tündöklő példát adni aziránt, 
miként kelljen valódi egyházi jámborságban az isteni s 
emberi tekintélyt tisztelni. Minthogy pedig ezen férfiaknak 
ilyetén lépése már másokat is elcsábított, azért kiváló fő-
pásztori kötelességünknek tar t juk titeket, kedves hiveink, 
ismét és sürgősen inteni, miszerint no hagyjátok magatokat 
ilyféle események által a hithüség egyedül biztos útjáról 
leterelni, meggondolván mindig, hogy minden igazi katho-
likusnak legfőbb kötelessége vallási kérdésekre nézve ma-
gánitéletét az egyház átalános Ítéletének alárendelni s 
hogy mindenki, ki az egyház döntő határozmányai ellen 
lázadóként fellép, ezáltal ugyanazon egyházból kilép s áldá-
saitól megfosztja magát. Meg vagyok azonban győződve, 

hogy e férf iaknak ilyetén eljárása, kiket mindig mint az 
egyháznak hü fiait ismertem s tiszteltem, nem rosz akara t -
ból származik, hanem csak a nézetek bizonyos ferdeségé-
ből s hogy jobban megfontolva a fenforgó kérdést , valamint 
azt is, minő következményeket hozhat az saját magukra 
nem kevésbbé, mint azon intézetre, melynek tanártagjai, 
nem fognak késni mint bűnbánó fiúk a szerető anyaszent-
egyháznak kar ja iba visszatérni. Hogy ez minél hamarább 
történjék, kérjük egyesülve azon Mindenhatót, kinek áldá-
sát mindnyájatokra esdem." 

Reméljük, hogy az ősz főpapnak eme békét s szerete-
tet lehelő szavai hatásukat az illetők sziveire el nem tévesz-
tendik ; egyúttal pedig örömteljes elismerésünket e inem 
nyomhatjuk, látván, m i k é n t t a r t j a f e n a z e g y h á z 
f e g y e l m é t o l y ü g y b e n , mely eleinte nem képezte 
saját meggyőződésének tárgyát s csak későbben lett azzá, 
midőn az egyház nyilatkozott volt, melynek magánitéletét 
alárendelni, a püspök úrnak saját szavai szerint, minden 
igazi katholikus főkötelessége. ' 

K R A K K Ó . K a t h . e g y l e t . A katholikus hitélet 
nem kis lendületet nyert városunkban azóta, hogy annak 
falai közt egy katholikus egylet, a „Warownia Krzyza" , 
létezik, melynek elnöke egy köztiszteletben álló orvostudor. 
Krakkói levelek egyhangúlag nagyon dicsérik valamint a 
derék elnök buzgalmát, úgy az egész egyletnek üdvös mű-
ködését is, mi ott is, mint mindenütt, igen nagy, mond-
hatjuk, megbecsülhetlen áldásnak kútforrása, minthogy a 
jozefinistikus hitközöny már a longyel nép közt is nagy 
károkat tett. Németország kitűnő példa gyanánt szolgálhat 
arra nézve, mily eredményeket képesek a kath. egyletek 
kivívni. 

A krakkói egylet a szentatya ügyét is felkarolta s fel-
iratot is intézett hozzá, mely számos aláirással volt ellátva. 
A péterfillér is jóformán foly. Egyebekben azonban nem 
épen mondhatni, hogy a krakkói katholikusok valami nagy 
erélyt fejtenének ki. így például február elseje óta az egy-
házi felügyelet minden iskolában megszűnt, még azokban 
is, melyekben szerzetesek tanítanak. így parancsolja ezt a 
kormány s ez megtörténik a nélkül, hogy az itteni katholi-
kusok akár csak egy szót is szólnának igazaik védelmére. 
Szintúgy azon női tanítóképezde is megszüntettetett, mely 
eddig az itteni benczésapáczák vezetése alatt virágzott ; 
helyébe egy cs. k. világi tanárok által vezetett intézet fog 
lépni. 

Adná Isten, hogy a politikai forrongások valahára 
véget érnének; ezek foglalják el embereinket s ezektől nem 
érnek rá semmi okosra, semmi komolyra; mi több, a mi 
szerencsétlen lengyel politikusaink is úgy vélekednek, mint 
például a magyarok, hogy az államférfiúnak legelső feladata 
minél több áldozatot hozni a zsidóliberalismusnak oltárán, 
miből magyarázható aztán, hogy annyian közülök folyto-
nosan akkora indifFerentismust színlelnek, mekkora soha sem 
származik szivükből. 
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IRODALOM. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

Lássuk, mit mond a t. sz. a megelőzött e tárgyú mun-
kálatokról. 

Éles pilantással jelezvén az e szakbani szünetelést, — 
miből mindazáltal helytelenül következtetné bárki, mintha 
oly hosszú időn át egy tudósnak sem jutott volna eszébe a 
Vulgata latin fordításról valamit í rni ; mert jóllehet a szóban 
levő tárgyról nem fordulnak is elő nagyobb terjedelmű mun-
kálatok : mégis a közbeeső időszak sem szükölködék olyatén 
tudósok és szerzők nélkül, kik e kérdésről és jó rendbe sze-
déséről gondolkodtanak s irtak — és oly művek nélkül, 
melyek szellemre és irányra nézve egyképen figyelemre mél-
tók. Midőn tehát ez jelezve lőn, egész tárgyilagossággal 
következőleg beszél a t. szerző : 

„Die Geschichte der Vulgata hat während eines halben 
Jahrhunderts keine eingehende Behandlung gefunden . . . . 
Dies ist in etwa eine Wirkung der zuletzt erschienenen 
Bearbeitungen, welche weder das zu verwehrtende Material, 
noch die entscheidenden Gesichtspunkte richtig erkennen 
Hessen . . . Indessen hat die Vulgata eine so reiche Ge-
schichte gehabt und diese Geschichte führt una ein so klares 
Bild von der Einheit der kirchlichen Anschauung vor, dass 
eine ausführlichere Darstellung ihres thatsächlichen Ver-
laufs und der darin sich aussprechenden Grundsätze schon 
längst zu wünschen blieb." 

Már az előszóból ennyi is sejteti, hogy Dr. Kaulen 
nem külömben törekedett részt venni raegczáfolásában a 
Vulgata fordítást lealázó és hogy a correct katholicismus 
emberei előtt hitelétől megfoszsza, vak dühöt, rágalmakat, 
hazugságot, cynikus szemtelenséggel felhasználó, szóval min-
den követ megmozdító előítéletnek, mely által tudatlanság-
ból eredett, igazságtalansággal állíttatott, miszerint a kath. 
egyház a szentírás eredeti nyelvét hozzáférhetlenné akarta 
volna tenni akkor, midőn a Vulgatát zsinatilag hitelesnek 
nyilvánítá ; . . . valamint előtünteti a szövegkritika ered-
ményeit, melyek az uj és legújabb időben a kath. egyházon 
kivül is a szentírás latin kiadásának elfogulatlanabb és iga-
zabb megítélését eszközölték. 

Dr. Csősz. 
(Folyt, köv.) 

VEG-YESEK. 
— Személyzeti: Ó felsége a győri székesegyházi káp-

talannál S z e r d a h e l y i Antal éneklőkanonoknak az 
olvasókanonokságra, K a u s z e r Fábián őrkanonoknak az 
éneklőkanonokságra, W i n t e r 1 Antal székesegyházi főes-
peresnek az őrkanonokságra, M a y r h o f e r József soproni 
főesperesnek a székesegyházi főesperességre, T a r t s a y 
Ferencz mosoni főesperesnek a soproni főesperességre, F á-

b i án István rábaközi főesperesnek a mosoni főesperességre, 
H u p k a Ferencz komáromi főesperesnek a locstnándi főes-
perességre és H o d i c h Ferencz pápai főesperesnek a rába-
közi főesperességre leendő fokozatos előléptetését jóváhagy-
ván, az ugyanazon káptalannál megüresedett s a komáromi 
főesperességgel egybekötött kanonokságot A s z 11 Lajos, 
czimzetes apát, alesperes és tatai plébánosnak, a pápai főes-
perességgel összekötött kanonokságot S z a b ó István ales-
peres és csepregi plébánosnak és az utolsó vagy iskolai ka-
nonokságot T r i c h 11 József cz. kanonoknak s papnő veldei 
aligazgatónak adományozta. 

— Az autonomiát szervező congressus marczius 9-én 
megkezdette működését. Alapja tanácskozmányainak a 
27-es bizottságnak elaboratuma s ezen 27-es bizottság ki-
sebbségének séparât dolgozata. A tagok szorgalmasan ta-
nácskoznak, mi pedig buzgón imádkozzunk, hogy az auto-
nomia k a t h o l i k u s intézmény legyen. A congressus 
tárgyalásai közlésére külön lap is megindíttatott Kertész 
könyvnyomdájában, ára 1 ft. Lapunk terjedelménél fogva 
mi csak kivonatban adhatjuk a tárgyalásokat s csak az ered-
ményt teljesen ; iparkodni fogunk egyébiránt a nevezetesb be-
szédeket teljesen is közölni. Az eddigi magán tanácskozmá-
nyokból sokat közöltek már lapjaink és sok furcsaságot is, 
például, hogy a placetumot be kell hozni; nem említve, hogy 
azon katholikus, ki egyházára a placetumot felhívja, azt 
tanácsolja, védelmezi, az egyházból máris ki van közösítve 
s mint ilyen nem is lehet tagja a katholikus congressusnak, 
csak arra figyelmeztetünk, hogy placetum s autonomia 
egymást k izár ja ; ide tartozik az is, hogy a kath. congressus 
dogmákat discutiáljon, hogy az apostoli jogok nem a pá-
páktól származnak stb. 

— É r t e s í t é s . Alulirott sajtó alatt levő „Élményeim 
az 1866-i osztrák-porosz hadjárat alatt" czimü munkájának 
t. cz. megrendelőit hazafiúi tisztelettel értesíti : miszerint 
kérdéses műve, mely mint élénk történeti rajzokat előtüntető 
utivázlat vonzó és érdekes olvasmányt nyujtand, ez idén 
megjelenik. Megrendelések póstautánvét mellett 1 frtjával, 
minden 8 példány után egy tiszteletpéldányt biztosítva a t . 
gyűjtőknek, valamint erre, úgy az „Eredeti magyar közmon-
dások- és szójárások"-ra szintén 1 frtjával s az „Emlék-
f ü z é r é r e 10 krjával folyvást elfogadtatnak. A tiszta jöve-
delem, melyet a nemeskeblü ügybarátok szives pártolása 
kilátásba helyez, az életrevaló vállalat önzéstelen voltának 
bebizonyítására a franczia sebesültek javára van szánva. 
Isten után a szánakodó rokonszenv jutalmazza bő sikerrel 
az önfeláldozó törekvést. 

K.-H.-Váralja, (u. p. Rozsnyó, Gömörmegye,) márcz, 
1. 1871. P e l k ó P é t e r , 

segédlelkész. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 79 frt . 60 kr., 140 frank 
aranyban, 1 db régi kétfrtos. 

Vajdovszky János szepesi papnövelde! hittanár 
20 frank aranyban, 

A szepesi növendékpapság hő szeretete zálogául 
e jelige mellett : „principes persecuti sunt me 
g r a t is." 8 frt., 1 uj ezüst ftos és 1 

osztrák negyedftos. 
Gombos Anna . . . . 50 krajczár. 
Beló Eva 10 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM. Morál és jog aquinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. — Katholikus congressus. — Egyházi tudósitások. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

Korál és jog aquinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. 

( F o l y t a t á s . ) 

Aquinói sz. Tamás azon nagy férfiú, ki Istentől 
nyert lángelmével az isteni és emberi tudományok 
legmélyebb bányáiba behatolt és tiszta kezekkel a 
ker. tudományosság szinaranyát hozta napfényre; 
övé az érdem, hogy az erkölcs és jogalap elveit 
Aristoteles philosophiájának segítségével kettős mun-
kájában, t. i. „Summa Theologica II.Ä és „Summa 
contraGrentes," összefüggő rendszerbehozta. A hálás 
kegyelet adóját véljük tehát leróni e dicső szent 
iránt, midőn őtet tanulmányozván, jelen értekezé-
sünkben vezércsillag gyanánt követni szándékozunk. 

Az iskola angyala, (angelus scholae), mikép 
őtet kortársai angyali bölcsesége miatt nevezték, 
Ethikáját1) az ember végczéljának bölcseleti kuta-
tásával kezdi és miután epochalis munkájának első 
részében2) dönthetetlen érvekkel már kimutatta, 
hogy e nagy mindenséget csak egy személyes élő 
Isten alkothatta, következésképen az egész világ és 
minden egyes alkatrészei Istentől tervezett s Istenhez 
méltó czélt elérni vannak hivatva: felülmúlhatat-
lan elmeéllel bebizonyítja, hogy egyszersmind a 
Teremtő az, ki minden dolgokat véghetetlen szent-
sége és bölcsesége szerint ezen czél felé vezérel. Ezen 
isteni vezérlet vagy kormányzat mindegyik lénynek 
természeti tulajdonával összhangzólag részinterkölcsi, 
részint pedig physikai törvények által eszközöltetik, 
amint t. i. azok az eszes és szabad akarattal felruhá-
zott vagy pedig az ész és szabad akarat nélküli lények 
sorába tartoznak. 

*) Summa theo]. Prima Secund. q. 1 — 98. 
2) Summa theol. Prima prim. q. 1—50. 

Mihelyt pedig az embernek szabad akarata s az 
ezen alapuló öncselekvésnek szabályozója, mint az 
Istentől kitűzött s az ember által felismert végczél 
elérésére szükséges eszköz, t. i. az erkölcsi törvény, 
valamint az ezt feltételező erkölcsi rend, éles logiká-
val meg van állapítva: sz. Tamás ezen természetes 
erkölcsi törvényt (természetjog, lex naturalis) az 
egyetemes erkölcstannak központjává teszi. 

Ezen természetes erkölcsi törvény a lángeszű 
férfiú szerint rövideden az eszes teremtménynek az 
örök törvényben való részeltetése.3) Az örök törvény 
pedig nem egyéb, mint az Istennek világalkotó és 
világkormányzó akarata. Világosabban fogunk szó-
lani sz. Tamás nyelvén : „Nihil est aliud lex, quam 
dictamen practicae rationis in principe, qui gubernát 
aliquam communitatem perfectam. Manifestum est 
autem, supposito, quod mundus divina providentia 
regatur, quod tota communitas universi gubernatur 
ratione divina. Et ideo ipsa ratio gubernationis rerum 
in Deo, sicut in principe universitatis, existens, legis 
habet rationem. Et quia divina ratio nihil concipit 
ex tempore, sed habet aeternum conceptum, ut dici-
tur Proverb. 8.,inde est, quod huiusmodi legem opor-
tet dicere aeternam. . . . Sic igitur aeternus divinae 
legis conceptus habet rationem rerum ab ipso prae-
cognitarum."4) 

Az örök törvény azonban nem tételez fel örök 
világot, valamint annak promulgatiója csak az isteni 
cselekvőségben, nem pedig a teremtményben, öröktől 
fogva való. . . „Promulgatio fit et verbo et scripto 
et utroque modo lex aeterna habet promulgationem 
ex parte Dei promulgantis ; quia et verbum divinum 
est aeternum et Scriptura libri vitae est aeterna. Sed 
ex parte creaturae audientis aut inspicientis non po-
test esse promulgatio aeterna."5) 

Hasonlóképen az örök törvény fogalmát még 
közelebbről meghatározza: „Sicut in quolibet arti-

3) „Lex naturalis nihil aliud est, quam participatio legis 
aeternae in rationali creatura." Sum. I. II. q. 91. a. 2. 

*) Summa I. II. q. 91. art 1. 
6) Summa cit. loc. 
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flee praeexistit ratio eorum, quae constituuntur per 
artem: ita etiam in quolibet gubernante oportet, quod 
praeexistat ratio ordinis eorum, quae agenda sunt 
per eos, qui gubernationi subduntur; . . . ita etiam 
ratio gubernantis actus subditorum rationem legis 
obtinet. Deus autem per suam sapientiam conditor 
est universarum rerum, ad quas comparatur, sicut 
artifex ad artificium. Est etiam gubernátor omnium 
actuum et motionum, quae inveniuntur in singulis 
creaturis. Unde, sicut ratio divinae sapientiae, in quan-
tum per earn cuncta sunt creata, rationem habet 
artis vel exemplaris vel ideae : ita ratio divinae sa-
pientiae, moventis omnia ad debitum finem, obtinet 
rationem legis. Et secundum hoc lex aeterna nihil 
aliud est, quam ratio divinae sapientiae, secundum 
quod est directiva omnium actuum et motionum."6) 

Midőn a természeti törvényt sz. Tamással az 
embernek az örök törvényben való részeltetésének 
neveztük, koránsem evezünk a pantheistákkal egy 
vitorla alatt, kik ama participatiót állaginak (sub-
stantiell) mondják. Szerintünk e részeltetés nem 
egyéb, mint az isteni elméből kisugárzó fénynek 
visszatükrözése az eszes lényben, melynek világos-
ságánál az ember nemcsak a jó és rosz közti külömb-
séget, hanem egyúttal az ezt feltételező erkölcsi 
rendet is felleli, a melynek fentartását czélzó tör-
vényt az ész hirdeti. E tekintetben is világosak sz. 
Tamás szavai: „Lex, cum sit regula et mensura, 
dupliciter potest esse in aliquo ; uno modo sicut in 
regulante et mensurante; alio modo sicut in regulato 
et mensurato; quia in quantum participai aliquid de 
regula vel mensura, sie regulatur vel mensuratur. 
Unde, cum omnia, quae divinae providentiae sub-
duntur, a lege aeterna regulentur et mensurentur : 
manifestum est, quod omnia participant aequaliter 
legem aeternam, in quantum seil, ex impressione 
ejus habent inclinationes in proprios actus et fines. 
Inter caetera autem rationales creatura excellentiori 
quodam modo divinae providentiae subjacet, in quan-
tum et ipsa sit providentiae partieeps, sibi ipsi et 
aliis providens. Undo et in ipsa partieipatur ratio 
aeterna, per quam habet naturalem inclinationem ad 
debitum actum et finem ; et talis partieipatio legis 
aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur."7) 
Nemkülömben: „Omnis congnitio veritatis est quae-
dam irradiatio et partieipatio legis aeternae, quae est 
Veritas i ncommutab i l i s . " 8 ) J)r. Surányi. 

. (Foly. köv.) 
6) Summa I. II. qu. 93. art. 1. 
7) Summa S. Thomae I. I I . qu. 91. a. 2. 
8) Loc. cit. qu- 93. a. 2. 
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K a t h o l i k u s c o n g r e s s n s . 
I . Az első ülés a tanácskozási idő meghatározásával 

foglalkozott. 
II. A második ülésben megkezdődött a 27 es bizottság 

elaborátuma s a kisebbség dolgozata feletti átalános vita. 
Szilágyi V. kiemeli, mennyire szükséges a megfonto-

lás, kölcsönös türelem, hogy a téren haladhassanak. Kiemeli 
a 27-es bizottság munkálata törekvéseit; a 27-es bizottság-
ban már nézetkülömbségek merültek fel, de ez nem csudá-
landó, mert a pálya egészen uj, melyen haladniok kellett, 
nem volt előttük példa, mely után induljanak; az emberi 
számításoknak tág tere lévén, felmerültök a nézetkülömb-
ségek. 

Arról van szó, váljon a 27-es bizottság munkálata 
vétessék-e tárgyalás alá vagy a kisebbségé. Nem szól arról, 
melyik tárgyaltassék, mert a congressus bölcsesége határo-
zand a felett. Okát terjeszti elő arra nézve, miért tar t ja 
czélszerübbnek a 27-es bizottság előmunkálatát a kisebb-
ség javitása mellőzésével. Szereíné tudni, ha a gyűlés több-
sége kimondaná, melyik ezen irányzat, melyet elfogad. Két 
szempontból veszi fol a dolgot. Váljon ki lehetne-e vinni az 
ügyet a kisebbség módozata szerint ? de ha ki is lehetne 
vinni, czélszerü volna-e ezt tenni? 

A ki u j vallást akar alkotni, szabad a tér előtte, kö-
v theti ideálját, a merre neki tetszik ; de ha egy már meg-
levő egyház institutiójáról van szó, nem lehet mellőzni azon 
egyház szokásait s törvényeit, melynek átalakítását czé-
lozzák. 

Azt gondolja, hogy a magyar egyháznak vannak 
jogai, melyeket sérteni nem lehet és nem kell nohézségekot 
teremteni. De lia a lehetőségről nem kételkedünk is, az a 
kérdés: czélszerü-e ezen átalakulás vagy sem? Szerinte 
nem, mort a kath. egyház érdekei azt kivánják, hogy ne 
romboljunk, hanem építsünk. És ezt az egyház és haza 
érdekéből veszi fel. Magyarország erdeke mindig a katho-
licismushoz volt fűzve s ez érd k gyengítésére tenni bármit 
ne.n volna jó. Vannak, kik ennek nem tulajdonítanak oly 
nagy fontosságot. 

A gravitational! a nemzetiségi s vallási téren meg-
vannak törvényei ; a magyarországi katholikus egyház védte 
s védeni fogja az állam eszméjét ; nem tudja azt felejteni, 
hogy korunk küzdelmeiben a katholicismus igyekszik fen-
tartani azon szellemet, mely nélkül orsság nem állhat fen. 
A 27-es bizott-ág munkája nem tökély, magán hordozza az 
emberi gyengéket és a módositványokat teljes nyugalommal 
elfogadja. Részéről is ígérkezik módosítványt benyújtani, 
mit előre jelez, a választásra nézve; érzi ebben az elvi kö-
vetkezetlenséget, de figyelmezteti e körülményre a t. con-
gressU3t, hogy az egyházmegyék hatásköre autonomiku? ha-
táskörben mozog; de az országos gyűlés már magasabb nive-
aura emelkedik; a közvetlen választást ajánlja. Indokul 
megadja az országos gyűlésnek az erőt és ezt a népre akar ja 
fektetni. .Elismeri a szerkezet fogyatkozását ez irányban is 
és még egyet jegyez meg : a békés fejlődésnek, a kath. egy-
háznak, alapot akar szerezni s ezt a 27-es bizottság előmun-
kálatában feltalálja. 
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Kállai előhozza, hogy már valahára a kath. ügyekről 
beszélhet, jogait visszakövetelheti nemcsak azért, hogy a 
többi vallásfelekezetekkel egy vonalban álljunk, a nyomás-
tól magunkat megvédjük és a jogokat kiegyenlítsük s a 
világi és papi elemeket összébb hozzuk. Egy fájdalmas kö-
rülményt elhallgat azon reményben, hogy az autonomia ez 
irányban is megtermi gyümölcsét. Autonomiát akar, mely 
ne legyen kápráztató, mely megszerezze a kath. megnyug-
vást. A féltett birtok nem biztosíttatott, hanem a hívekre 
egy u j teher tétetett. A másfélezeréves visszaéléseket el 
aka r j a törülni a kereszténység első korának elvei szerint. 
Állítsuk autonómiánkat ezen elvekre s a pokol kapui sem 
vesznek erőt ra j ta . Birálat alá veszi az eléje terjesztett mun-
kálat néhány pontját, így mindjárt a legfőbb kegyúri jogo-
kat ; nincs szüksége diplomatizáló püspökökre, hanem kik, 
mint az apostolok utódai, rájok hagyományozott állásuknál 
fogva tanításukban s a hivek kormányzásában fejtsék ki te-
vékenységüket. — A történetből bizonyítja, hogy a jog a 
népet illeti. A legfőbb kegyúri hatalom az erő érzete, de nem 
jog. A legfőbb kegyúri jog eltörléséből reméli, hogy a pap, 
menten a politikai izgalmaktól, léphet fel az egyház terén. 
A kisebbség dolgozatának 3 pontja szerint a szabad egy-
ház szabad államban elv megvalósítására nézve óhajt ja , 
hogy az állam hagyja a vallásfelekezeteket magukra s ne 
vegyen magának több jogot, mint mennyi őt megilleti. 

A vallási és tanulmányi alapokat egészen katholiku-
soknak nem tar t ja . A király által adományozott javak nem 
magánjavak s az összes keresztényeknek adományoztattak 
s mert vallásukat megváltoztatták, azért a vagyonhoz jogu-
ka t nem vesztették el. A törv. hozás érvényesíti elkülönítési 
jogát. A jelen secularisatió áramlata ellen gondolta, hogy 
biztosítani akar ja az egyházi vagyont ; de csalódott, mert 
a clerus meg aka r j a a vagyont kezében tar tani ; óhajtotta 
volna, hogy átadván a vagyon '/3 részét s ezzel a secularizatio 
barátait lefegyverezhették volna. A birtokok biztosítását a 
kisebbség által ajánlott módozat által biztosíthatja. És ha 
ezen módozat el nem fogadtatnék, váljon kit fog az eshető-
ségek bekövetkezése sújtani ? 

A 27-es bizottság munkálatát csudálja, minthogy oly 
mesterileg van kivivé, hogy a congressusba confraterek vagy 
elvbarátok jöjjenek és ezáltal az autonomikus jog illuso-
riussá váljék. Az elnökségre a pantas elvénél fogva a világit 
is alkalmasnak találja. A testületek jogkörére is tehetne 
megjegyzést, de minthogy birálata a mondottakból is kitű-
nik, befejezi beszédét azon óhajtással, hogy a kath. auto-
nomia szabadelvű alapokra fog állíttatni. 

Bartal Gry. Nem oszthatom a bizottság kiindulási 
pontját, 

mert meg vagyok győződve, hogy ily eljárással nem 
egy ujabb szabad egyházat, hanem az eddig létezett világi 
korlátoktól felszabadult kath. hierarchiát statuálnánk a 
szabad államban, mitől nemzetemnek vallásos és politikai 
géniusza történelmünk minden phasisain keresztül állhata-
tosan idegenkedett s a mihez én, mint e géniusznak hű kö-
vetője, segédkezet nyújtani képe3 nem vagyok. 

Nem oszthatom azt, mert a mennyiben egyházunk 
történelmét ismerem, a hierarchiának intézményét azon 
fejlettségben, az egyházi hatalomnak ama kizárólagos gya-

korlatával, melylyjl az jelenleg majdnem világszerte bir, 
sem a keresztény vallás legelső legtiszteletreméltóbb t r a-
d i t i ó i v a l , sem az u j a b b k o r s z a b a d a b b i n t é z -
m é n y e i v e l összeegyeztetni nem birom és anachronismust 
elkövetni vélnék, ha a szabad egyház elvét oly institutióra 
alkalmaznám, mely létének minden szálaival a középkor 
feudális eszmekeretébe szövődve, legbensőbb lényegében az 
egyházi és világi hatalom megosztására és koránsem akár 
a politikai, akár a vallásszabadság fejlesztésére vezethe.ő 
vissza. 

És végre nem oszthatom azt, mert, ép azon állást, me-
lyet a kath. hierarchia a Rómából nyert és reá nézve majd-
nem ellenállhatlan impulsus folytán a jelen kor törekvései-
vel szemben már is elfoglalt és mely a legutóbbi c o n c i -
l i u m v é s z t e l j e s d ö n t v é n y e i folytán ugyanazon 
eszméknek legélesebb negatiójává, sőt kárhoztatásává, fajult, 
melyek a polgárisult államok intézményeinek átalánosan 
elfogadott alapjait, a jövő reformok egyedül helyes kiindu-
lását képezik, — mert, mondom, e z e n c l e r i c a l i s á l -
l á s p o n t o t magának a kath. egyháznak érdekében nem-
csak nem helyeselhetem, hanem vallásos és polgári köteles-
ségemnek ismerem annak mindenkoron és különösen most 
ellenszegülni, midőn megnyilt az alkalom, hogy az annyira 
szivünkön fekvő ügyben igénytelen szavamat nemcsak saját 
legbensőbb meggyőződésemre, hanem egyúttal küldőim 
bizalmára is hivatkozva, emelhessem önök s az egész müveit 
világ előtt. 

A kath. egyháznak nem külső, hanem bcn?ő szabad-
sága képezi e 'őt ten ugyanis a czélt, mely után legelső sor-
ban törekednünk kelletik ; mert csak is a kettőnek együttes 
biztosítása foghat bennünket képesíteni arra, hogy a sajnos 
ellentétet, mely az általam imént jelzett két irány közt léte-
zik, magában az egyház kebelében kiegyenlítsük és annak 
legveszélyesebb következményét, a vallásos közönyösséget, 
leküzdve, a nálunk mindinkább ellankadó hitéletet sorvasztó 
bajaitól megszabadítsuk és mert lelkem mélyében arról va-
gyok meggyőződve, hogy ha a kettőt egyesítve nem bírhat-
juk, az utóbbinak birtokában amannak megszerzése az idő 
kérdésévé vált, holott megfordítva, ha egyházunk külső 
szabadságát a bensőnek mellőzésével biztosítjuk, emennek 
kivivása elé csak is ujabb torlaszokat emeltünk. 

Érzem, uraim ! a feladat roppant nehézségét o'y hata-
lommal szemben, melynek merav hajthatlansága előtt a 
Lamenaisk és Montalembertek fenkelt szelleme megtört, 
S Z Í V Ó S küzdelmeik a rokonérzetüek tiszteletén és sajnála-
tán, vallásunk elleneinek gúnymosolyán, túl semmi ered-
ményre nem vezettek. Tudom felfogni az aránytalan vi-
szonyt, mely egyrészt az egész világra kiterjedő kath. érde-
kek solidaritása és másrészt e solidaritásnak egyes láncz-
szemei, az egy vallásban egyesült nemzetek külömböző fel-
fogásai, közt létezik és hogy arra, miszerint orvosolta-sélc 
mindaz, was im Staate Dänemark faul ist, a katb. intelli-
gentia megannyi nemzeti töredékeinek egy czélra irányzott 
egyesült törekvései azon egyetlen eszköz, mely a siker némi 
kilátásával birhat, a melynek létesítése azonban első pilla-
natra az utópiák országába tartozónak látszó feladat. E l -
fogadtuk némi csekély módositással az önkormányzat hatás-
körének azon megszorítását, melyet a bizottság többsége 
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javaslatának 2-ik §-ában ajánl s a melyet elfogadnunk 
annál könnyebben esett, mert önmagunkban semmi hivatást 
nem érezhetünk arra , bogy autonomiánk tanácskozó testü-
leteit a dogmatikus discussiók magaslatára emeljük, a ritu-
ális formaságok feszegetéseibe bonyolítsuk vagy hogy azo-
ka t az egyházi phalanx összetartó kapcsának, a benső egy-
házi fegyelemnek, meglazitására avagy épen a századok 
folytán meggyökerezett egyházi kormányzat számos kinö-
véseinek megnyesésére közvetlenül felhasználjuk. 

De nem titkolhattuk el magunk elől, hogy egyházunk 
belfogyatkozásainak legnagyobb része u g y a n e z e n t á r -
g y a k t é v e s i n t é z é s é b ő l , az e g y h á z i h a t a 1 o in-
n a k e t é r e n t a n ú s í t o t t f e r d e i r á n y z a t á b ó l 
ered s ennélfogva, nehogy épen azt, mi leginkább fekszik 
szivünkön , a minden oldalra kielégitő ö s s z e f o r r a s z t ó 
b e l r e f o r m o t szem elől téveszszük, nem voltunk szaba-
dok elszalasztani a kinálkozó alkalmat a nélkül, hogy az 
annak megindítására szolgáló legegyszerűbb, de egyszers-
mind leghatályosabb, eszközt, nézeteink nyilt kifejezését, 
óhajtásaink ismételt sürgetését, az önkormányzat szerveze-
tébe illeszteni — minden erőnk megfeszítésével ne igye-
kezzünk. 

Az egyetlen jog tehát, mit e téren k ö v e t e l ü n k , de 
a melynek e sensitiv tárgyakban általunk is illetékesül elfo-
gadott egyházi hatalom irányában leendő biztosítására 
egyszersmind kiváló súlyt fektetünk : az országos kath. 
gyűlésnek korlátlan kérvényezési joga, azon jog, melytől a 
legszűkebb megszoritások közé ékelt alkotmányok sem 
fosztották meg ezek helotáit s a melyet tudtommal a kath. 
egyház legfőbb organumai, a conciliumok és zsinatok, eddi-
gelé legalább a világi hívektől, sőt még a szakadároktól is, 
nyíltan meg se tagadtak soha. 

Igenis, vallásunk, egyházunk, legszentebb érdekében 
követeljük mi a szabad discussiónak, a korlátlan kérelme-
zésnek, ezen jogát és hiszszük erősen, hogy azon egyházi 
hatalom, melynek fóruma előtt a kor eszméit pártoló leg-
buzgóbb magán szózatok még üres visszhangra sem találtak, 
mely alto supercilio mellőzi a közérzületnek úton útfélen 
történő majd csendesebb, majd zajosabb, nyilvánulásait, 
utóvégre is nem fogja szárazon mellőzhetni saját törvénye-
sen képviselt egyházi és világi híveinek ép oly tiszteletteljes, 
mint komoly, ép oly komoly, amint határozott és határo-
zottságukban mindinkább fokozandott felszólalásait, hacsak 
nem is épen minket magától, hanem magát mitőlünk, telje-
sen izolálni, a nyá j nélküli pásztor szánandó sorsára ju t ta tni 
nem kívánja. 

A kegyuraságnak további fentartását a bizottság több-
ségének javaslata ép azon 2-ik §-ban mondja ki, mely a 
tá rgyakat felsorolja, mik körül ezentúl az önkormányzati 
hatóságok önállóan vagyis magától a 1. f. kegyúrtól is füg-
getlenül intézkednek; ezekre nézve tehát a 1. f. kegyúri 
jogoknok nem további fentartásáról, hanem igen is átruhá-
zásáról lehet csak szó, mint azt a kisebbségi javaslat 2. §-a 
a mi véleményünk szerint correcten kifejezi. 

E kérdésre a bizottság többségének javaslata 3-ik 
§ -ban olykép felel meg, hogy az egyház ezen ügyei továbbá 
is az államkormányzati közegek közbejöttével, de az ön-

kormányzati hatóságokkal egyetértőiig, intézendők el a 
római széknél. 

— - - .. . - » 
E megoldás, uraim! egyaránt ütközik az egyháznak 

az államtól való azon függetlenségébe, melyet ugyanazon 
többség javaslatának homlokára nagy betűkkel feljegyezni 
velünk együtt sietett; de ütközik ép oly merően ama széles-
alapu egyházi kiváltságba, melynek eredetét a kri t icai tör-
ténelem II. Sylvester pápára és sz. Istvánnak a ka th . egy-
ház körüli kiváló érdemeire, apostoli szerepére, nyomozza 
vissza. 

Azon jogok, melyek e kiváltságból folynak és első 
királyunk utódai által hasonló kiterjedésben gyakorol ta t tak, 
soha sem tekintettek az uralkodó fejedelem tisztán szemé-
lyes attribútumai gyanánt, hane n a m a g y a r k o r o n á -
n a k s az általa képviselt jogkörnek egyik elidegeníthetlen, 
az uralkodó által egyoldalúan nem is elvitázható, tulajdonát 
képezték és hazai közjogunknak kiegészítő részévé, de egy-
szersmind a m a g y a r k a t h . e g y h á z R ó m á t ó l i f ü g -
g e t l e n s é g é n e k sarkalatos alapjaivá váltak, de elany-
nyira, hogy magunk részéről azok csorbításához bármi 
csekély részben járulni képesek nem vagyunk . 

Elvesztenők az egyházi dolgok kezelése körüli erélyes 
intézkedésnek, sikeres ellenőrzésnek, mindazon támpontjait, 
melyeket a bizottság kisebbsége az önkormányzati közegek 
önálló hatáskörébelerakni mulhatlan kötelességének ismerte; 
de elvesztenők szintén a döntő befolyást mindazon tárgyak 
körül, a melyekr e nézve ugyanazon kisebbség tisztában volt 
magával az iránt, hogy a szentszékkeli érintkezés, az egyet-
értő intézkedésnek megkísérlése, nem csupán ama kegyelet-
nek követelménye, a melylyel mi egyházunk feje irányában 
a józan ész korlátai között önkényt viseltetünk, hanem ez 
ügyek üdvös elintézésének egyik legóhajtandóbb tényezője 
is , a melyekre nézve tehát az apostoli királynak közvetíté-
sét már annál is inkább fentartanunk kelletett, mert nem 
kecsegtethettük magunkat és nem kecsegtethetnénk önöket 
ama vérmes reménynyel, hogy a római Curia önkormány-
zatunk szerény orgánumaival valaha közvetlen érintkezésbe 
bocsátkozzék. 

Ily tárgyak, t. congressus ! 
a püspöki megyék szabályozása , 
a szerzetes rendek behozatala, eltörlése, 
az egyházi canonszerü fegyelemnek fentar tása, 
az ünnepnapok fölös számának megszorítása s á t a -

lában az ex'erna disciplinához tartozó ügyek feletti intéz-
kedés és végre 

a jus piacetinak gyakorlása. 
Az egyházi javak tulajdonának és jövendő kezelésének, 

valamint a magán kegyúri viszonyok ideiglenes szabályozá-
sának, mellözhetlen végrendezésének, kérdéseinél 

kivántuk mi az autonomia legfőbb organuminak, a 
kath. országos gyűlésnek, megalakulását közvetlen válasz-
tásokra fektetni s annak, valamint az egyházmegyei gyűlé-
sek választott tagjait mérsékelt dijazással ellátni; 

óhajtottuk a magasabb egyházi javadalmaknak betöl-
tésénél az országos, illetőleg egyházmegyei, gyűlések közvet-
len befolyását biztosítani ; 

igyekeztünk az országos gyűlés hatáskörébe bevonni 
a papi és zárdai nevelés s e nevelésnek nem szoro3an egy-



házi tanulmányait, söt még ezeknek és magának a vallás-
oktatásnak is ellenőrzését ; 

törekedtünk kiterjeszteni ugyanazon gyűlés illetékes-
ségét minden tanintézetekre és alapítványokra, hacsak ezt a 
magán alapitónak világosan kifejezett ellenkező akara t j a 
nem tiltja ; 

azon voltunk, hogy az önkormányzat körüli teendők 
pontos teljesítését az egyházi személyek irányában is egyen-
lően illetékes fegyelmi eljárással biztosítsuk ; 

ügyeltünk az egyes közegek és azok hatáskörének 
megállapításánál kerülni a szoros központositásnak nyűgét 
és költséges voltát ; de egyszersmind a túlzott décentralisa-
tiónak ziláltságát és bénító korlátait és végre 

kiváló súlyt helyeztünk arra , hogy úgy az országos, 
mint az egyházmegyei gyűlések végrehajtó közegei ugyan-
azon gyűlések többségének egyenes kifolyásai legyenek és 
fáradságuk illető megjutalmazásával a választás elfogadását 
mindenki előtt lehetővé tegyük, kit a közbizalom e fontos 
tisztekre alkalmasnak, érdemesnek, itél. 

EGYHÁZI TTJDOSITÁSOK. 
P E S T , marczius 10. A P. L l o y d . A napraforgó a 

P. Ll. 33-ik reggeli számában ismét feltűnt és elmondhatjuk 
róla Danteval : 

Dopo la dolorosa rótta, quando 
Carlo Magno perdé la santa gesta, 
Non sonó sí terribilmente Orlando. 

Inf. XXXI. 

Roland kürt jéről ugyanis azt mondják, hogy Nagy 
Károly nyolcz mértföldnyire meghallotta, midőn Ronceval-
nál serege tönkre tétetett. És a fájdalmas veszteség után, 
melyet a liberalismus Róma falai között szenvedett, hányan 
fú j ják meg a trombitát, mely nem nyolcz mértföldnyire, 
hanem a világ minden zugába elhat ? DJ o hangokról, külö-
nösen melyek a P. Lloydban hallatszanak, áll, mit Dante 
idézett Cantojában mond : 

Una medesma lingua pria mi morse, 
« Sí che mi tinse la una e l'altra guancia, 

E poi la medicina mi riporse. 

Cosí odo io, che soleva la lancia 
Di Achille e del suo padre esser cagione 
Prima di trista, e poi di buona mancia. 

Lehetetlen, hogy a vér az ember arczába ne szökjék, 
ha a napraforgó czikkét olvassa ; de ha végig olvasta, az 
előbbi nyugodtság visszatér. E czikkek csakugyan olyanok, 
minő Achilles dárdája, mely sebesít és az általa okozott 
síbhelyeket meg is gyógyít ja . 

De menjünk át a tárgyra és kérdezzük, mi adott okot 
Írónak a jelen czikkre ? Nem más, mint hogy a m. püspöki 
kar néhány tagja az infallibilitás dogmáját nyilvánosan 
elfogadta vagy kihirdette, szóval, hogy azt tette, mit az egész 
világ püspöki kara tett. És innen a capitoliumi ludak nagy 
gágogása, csakhogy ezen lárma a liberalismus capitoliumát 
megmenteni nem fogja. Innen tehát a lárma ; de „In Dei 

causa, — mond egy egyházi író, — nihil timendum, sed u t 
acus polaris, seu arrideant Zephyri, seu tumultuentur Boreae, 
semper in polum intenta haeret : ita immotus age, quae Dei 
sunt, neque ad dexteram declivis, neque ad sinistram." E 
czikkben igen nevezetes é3 ha a tá rgy nem volna oly igen is 
komoly, azt mondanám nevetséges, helyek fordulnak elő, pl. 
„Während es nämlich bis zum 18. Juli 1870 katholischer 
Glaubenssatz gewesen, dasz die Gesammtkirche, also Kle-
rus und Laien mit dem kirchlichen Oberhaupte im Vereine, 
di Hüterin und Bewalirerin der Lehre Christi sei." stb. 
Mikép érti ezt az iró, nem tudjuk, de bajos is Mizraim 
földének hie roglyphjai t magyarázgatni. Asserentis est pro-
bare — és ha ezen állítását be kellene bizonyítania, bizo-
nyára felkiáltana kínjában : „Circumdederunt me gemitus 
mortis, dolores inferni circumdederunt me." Hogy az iró az 
egyházról kevesebb fogalommal bir, mint egy iskolás gyer-
mek, hogy „fluctus feri maris, despumantes suas confusio-
nes," annak bebizonyítására valamit egy könyvecskéből, 
melynek czime : „Kis katekizmus katholikus gyermekek 
számára. Kiadta a Sz.-István-Társulat . Pesten, az Athe-
naeum könyvnyomdájában 1869." A 44-ik lapon a 191-ik 
kérdés így szól: „A katholika egyházban a tanítóhivatal 
áll a pápából és vele egyesült püspökökből, kik együttvéve 
teszik a tanitó egyházat a hivek irányában, kik a tanuló 
egyházat képezik" és a 192-ik : „Mit tesz az : a katholika 
egyházban a tanitó hivatal vagyis a tanitó egyház csalha-
tatlan ? Ez annyit tesz, hogy a tanitó egyház a Szentlélek 
őrködése mellett a hit- és erkö'cstanitásban nem hibázhat 
azaz nem taníthat mást, mint a mit Krisztus tanított ; azért 
is nevezi szent Pá l az egyházat az igazság oszlopának és 
erősségének." Ezen kátét az 1858-i zsinat elfogadta s az 
elhunyt bibornokérsek taníttatni parancsolta. I t t tehát 
nincs szó, hogy a laicusok „Bjwahrerin der Lehre." De 
talán régente ez másként volt? Halljuk Konstantin császárt. 
Kovotccvtivo? J£eßaOTOS râiç Exxhjöiatg. Häv si rí S av tv 
toiç ayioiç xü>v inlay.onMV avvédçioiç TtouTTsrai, tovto xqoç 
t)\v {tílav ßovfoiOiv e'xsi Try ávacpoQav azaz Konstautinus 
Augustus az egyházakhoz : Bármi a püspökök szent zsina-
tain határoztat ik , azt mind az isteni akara tnak kell tulaj-
donítani. Miért nem említi Konstantin a népet ? A legújab-
ban tartott vatikáni zsinatra a nép szintén meg nem hiva-
tott és a P . Lloyd legalább ezen jog elhanyagolása ellennem 
protestált. A corpus juris eccl. pedig nyilván igy szól : 
„Integritás enira praesidentium salus est subditorum ; et 
ubi est incolumitas obedientiae, ibi sana est forma doctrinae." 
Can. 5. Dist. 61. és „Docendus est populus non sequendus." 
Can. 2. Dist. 62. Ez pedig tökéletesen ugyanaz, amit a ká té 
mond. Nekünk úgy látszik, hogy a dominus fráter nem 
tudja a katholikusok és protestánsok közti külömbséget. 
Lássa, a protestánsok közül Luther tana szerint mindenki 
infallibilis s mindenki úgy magyarázhat ja a sz. irást, mint 
neki tetszik. A katholikusok között infallibilis sz. Péter 
utódja s ezzel az összes tanitó egyház. Ezek után a követ-
kező szavaknak nincs értelme és csakugyan a tudatlanság 
abyssusából eredhető kábitó gőz : „Die Bischöfe sind also 
nicht mehr die Nachfolger der Apostel, sondern die Beauf-
tragten, die Präfecten, des römischen „Stellvertreter Gottes!" 
Derartige päpstliche Biamten-Bischöfe kennt aber die ka-
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-tholische Kirche ebensowenig, als sie vom „unfehlbaren" 
Papste etwas weisz." Zárjel között idézzük erre a kis ká-
téban a 42-ik lapon álló 178. kérdést: „Vannak még püs-
pökök is, kik, mint az apostolok utóda i, a pápa főnöksége 
alatt egyes megyéket kormányoznak és kiknek a többi leik -
pásztor alá van rendelve." Ert i ezt az :ró? 

„Wie in kirchlicher Beziehung die Beibehaltnng des 
bisherigen Bischofsamtes mit Annahme des päpstlichen 
Unfehlbarkeits-Decrets unvereinlich und unstatthaft is t : 
so gilt dasselbe in Rücksicht auf die Eigenschaft der infal-
libilistischen Bischöfe als Staatsbürger." Miért állana ez 
épen csak a püspökökről, miért nem a papokról, a liivekről 
is a királytól kezdve az utolsó koldusig ? Miért kivételeket 
tenni ? 

„Die erste Pflicht, — így folytatja, — eines jeden 
getreuen Staatsbürgers ist die Ehrfurcht vor den Gesetzen, 
auf denen die Existenz und das Gedeihen des Staates be-
ruth. Wer diese Grundlagen de3 Staatswohles verwirft, setzt 
sich selber auszerhalb des Gesetzes." Ezután iró azt mondja, 
hogy az ország törvényei a többi közt a vallási szabadságon 
is alapszanak. Az 1847/8-i XX. törvényczikk 2. §. igy szól: 
„E hazában törvényesen b 'vett minden vallásfelekezetekre 
nézve külömbség nélkül tökéletes egyenlőség és viszonosság 
állapíttatik meg." Valamint tehát a reformált zsidóról nem 
mondják azt, hogy a törvényt nem tiszteli, sem a protestán-
sokról, kik a 16-ik századbeli reformátorok tanaitól eltér-
t ek : mikép vádolhatja a kath. egyházat iró, midőn ez az 
infallibilitást illetőleg semmmi ujat sem tanít ? Mindenki 
tudjá a P. Lloydon kivül, hogy az infallibilitás mindig 
dogma volt, csakhogy materialis és most vált formálissá. 
Külömben nem értem, mit akar iró „religiöse Freiheit," 
„Gewissensfreiheit" féle szavakkal, midőn a katholikus 
vallási szabadsága, lelkiismereti szabadsága, abban állana : 
csak azt szabad hinned, mit a P. Ll. irója megenged ! — 
Akkor én meg azt mondom azon jognál fogva, melyen iró 
hozzám is szól, de talán nagyobb jognál fogva, mivel az 
ország nagyobb részo katholikus és a liberális mus eme állí-
tására támaszkodva : „Auctoritas nihil aliud est, nisi numeri 
et materialium virium summa." Syll. 60., hogy parancsolom 
neki a vallás- és lelkiismeretszabadság nevében, hogy az 
infallibilitást higye. 

Iró a többi közt ilyfélekép is bizonyít : „Es wäre uns 
hier viel zu weitläufig, wollten wir diesbezügliche Detail-
beweise liefern." Igen kényelmes ! 

A sok közül még valamit: „Er vertraut, — t. i. Ma-
gyarország vagy talán jobban az anonymus iró, — dabei 
zugleich auf seinen patriotischen Klerus, dessen weitaus 
überwiegende Mehrheit in den fünfziger Jahren zur Zeit de3 
schlimmsten Druckes bewiesen hat, dasz die Reaction allen-
falls auch ihn mundtodt machen kann, dasz er sich aber nie 
und nimmer zu ihrem Schleppiräger herabwürdigen läszt." 
Igen, a mint az ötvenes években a papság az ország jogait 
védte, amennyire ezt lehetett tennie : ugy most, midőn az 
egyház van veszélyben, ennek jogait védi é3 védeni fogja; 
ha ezt nem tenné, akkor az idegen bűnök akár melyike 
által részesülne azon parancs áthágásában, mely így szól : 
„Ne orozz." A P. Lloyd irója pedig biztos lehet arról, hogy 
ideáinak uszályvivője a magyar klérus nem leend. Ijeszszen 

vagy fenyegessen bá r , avval nem igen fog törődni, mer t : 
„Qui multum metuit homines, grande aliquid pro Deo nun-
quam conficiet" S. Ign. Loyola. Éljen az egyház ! Éljen 
az infallibilitás ! Avisjaa. 

ROMA. A n é m e t k a t h o l i k u s o k n a k k ü l -
d ö t t s é g e február 2-án volt a szentatya által fogadva. 
Miután tagjai ugyanaz nap reggel a Sixtusféle kápolnában 
ő szentsége miséjén jelen voltak s kezeiből vették az oltári 
szentséget, a fogadtatás tía órakor történt. A küldöttségi 
tagok egyenkint muttat tatván be ő szentségének, kéz- s l á l -
csókhoz bocsáttattak, mire aztán Stolberg gróf a német 
nyelven fogalmazott feliratot nyujtá át ő szentségének, me-
lyet ugyanakkor Miklós luxemburgi püspök franczia nyel-
ven olvasott fel. A szentatya láthatólag meg volt hatva s 
meleg szavakkal köszönte meg azon örömet, melyet német-
honi fiai megjelenésük által épen akkor okoztak neki, midőn 
saját országában fogolylyá lett. 

Ezen tüntetés által, mondá, az illetők először azt mu-
tat ják, hogy a szentszékhez, a minden igazságnak s keresz-
tény szeretetnek kútforrásához, hiven és rendületlenül ra-
gaszkodnak , mely ragaszkodás azonban őreájuk nézve 
sok lelki haszonnal jár , mert üdvösségüknek egyik feltétele. 
Örömét fejezé ki továbbá azon folyton növekvő mozgalom 
felett, mely a némethoni katholikusok közt mutatkozik s a 
felett, hogy ezek egyedüli erejüket az imában, vallásuk 
buzgó gyakorlatában s az Isten dicsőségének előmozdításá-
ban keresik. Felbátoritá őket azután, hogy ez úton követ-
kezetesen megmaradjanak, mert az Isten csak akkor van 
mivelünk, midőn mi is ővele vagyunk. Igaz ugyan, hogy 
épen most szomorú időket élünk ; azonban, ha előrelátása 
nem csalja, máris a job b jövőnek ha jna lá t lá t ja egyes el-
vétve feltünedező naps ugarakban s a napnak újbóli felkelte 
ha nem is mindjárt, de legalább biztosan várható. 

Átmenvén aztán a napi ünnepélyre, azt jegyzé meg ő 
szentsége, hogy ez idén a szent ténykedéseket nem végez-
hette úgy, mint azt az elöbbeni években szokta volt. A kö-
rülmények olyanok, hogy ilyféle ajtatos szertartások alkal-
mával őt magát s a hiveket veszélyek fenyegetik, melyeknek 
egyiküket sem teheti ki. Mindamellett mégis çz idén sem 
mulasztotta el néhány gyertyát megszentelni, melyekkel a 
küldöttségi tagoknak kedveskedni s z e r e t n e . Előhozatván a 
gyertyák, minden egyes küldöttségi tag kapott egyet,ezen ki-
vül még a Kallistféle katakombákból vett darabka követ em-
lékül. Ezután még hosszabb ideig társalogván velük a szent-
atya, végre megáldá s elbocsátá őket. Midőn azonban már az 
udvarra érkezve végképen távozni akartak, egyik kamarását 
küldé utánuk s meghívta őket, hogy a különféle káptalanok s 
társulatok tisztelgésénél legyenek jelen s lássák, mint hoz-
zák ezek régi szokás szerint a szentelt gyertyákat ajándé-
kul. A küldöttség, köszönettel vévén a meghívást, szemta-
núja volt azon atyai szivélyességnek, melylyel a pápa hü 
fiait fogadta, kik aztán valamennyien szerencsések voltak 
szokásos sétáján a vatikáni kertekben kisérhetni őtet, mely-
nek befejezte után a könyvtárba tértek, hol még huzamosb 
ideig a legbizalmasabb s legkomolyabb eszmecsere folyt 
közöttük. 
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H a m a r elmultak ezen szép órák, melyeknek emléke 
kiir thatlanul be leend vésve a résztvevők sziveibe s távozá-
sukkor feltették magukban, hogy honfiaikat is leik esi tend ik 
a szentatya iránti szeretetre, melytől saját szivük régóta 
lángol. 

F L Ó R E N C Z . A p á p á n a k a d a n d ó „ g a r a n t i -

á k £ t - r ó l s z ó l ó t ö r v é n y . 

I - ső czim. 

A p á p á n a k s a s z e n t s z é k n e k k i v á l t s á g a i . 

1. A pápának személye szent és sérthetetlen. 
2 Mindazon büntetések, melyek a király személyének 

megsértésére nézve a törvényben kimondvák, a pápa szemé-
lyének megsértésére is ki ter jesztetnek. 

3. Az olasz kormány a pápának olasz területen mind-
azon tiszteletet adandja , melyek egy uralkodó fejedelmet 
illetnek s mindazon tiszteletbeli előjogokat t a r tand ja fen 
számára, melyeket katholikus fejedelmek neki tulajdoníta-
nak. A pápa ezentúl is megtar tha t ja test- és palotaörségét 
az eddigi számban. 

4. A szontszék számára évi 3,225,000 l ira dotatio 
állapíttatik meg. 

Ezen összeg annak felel meg, mely a római költségve-
tésben a következő czimek alatt volt beigtatva : apostoli 
paloták, szent collegium, egyházi congregatiók, á l lamti tkár-
ság és külképviselet. Ezen összeg által födözöttekül tekin-
tetnek a pápának egyházi szükségletei, az apostoli palota-
őrségnek s minden ehhez tartozónak rendes s rendkívüli 
eltartása, ugyanezen palotaőröknek fizetései, netáni ju ta lmai 
s nyugdijai , úgyszintén a pápai udvar tar tás tisztjeinek fize-
tése s azon folyó rendes kiadások, melyeket a va t ikáni 
muzeumoknak s a könyvtárnak eltartása s az ott alkalma-
zott egyéneknek fizetése, eltartása s esetleges nyugdijai 
okoznak. 

Ezen összeg az olasz államadósság nagy könyvébe 
igtaí tat ik s folytonos megmásíthatlan évi rentét képezend, 
mely a szentszéknek még akkor is kifizettetik, midőn az 
üres s pedig a folyó egyházi szükségek fedezésének tekin-
tetéből. Ugyanezen összeg örök időkre ki leend véve minden 
bármi néven nevezendő állami, tartományi vagy városi adó 
alól s le nem szállítható még azon esetben sem, ha az olasz 
kormány a muzeumok s könyvtá rak fentar tásának költsé-
geit önkényt vállalná magára . Midőn pedig az egyházi va-
gyon kérdése végkép szabályoztatni fog, akkor ezen rente-
szerü ÖJSZ 'g a szentszék beleegyezésével törvényes úton 
kamatozó tőkévé változtatható át. 

5. A fenemlített pénzbeli dotation kivül a pápa a vati-
káni s lateráni palotákat , minden hozzájuk tartozó épüle-
tekkel, ker tekkel s földekkel, ezentúl is fogja birni, valamint 
« castel-gandolfói villát minden hozzátartozó melléképüle-
tekkel együtt . 

Ezen paloták, a villa s az ezekhez tartozó részletek, 
nem fizetendnek semmi adót s bármily ü rügy alatt i kisa-
ját í tásból örök időkre k i vannak véve. 

A muzeumok s a könyvtár az eddigi szokás szerint 
ezentúl is közhasználatra lesznek kinyitva. 

6. A bibornokok, míg a conclave tart , hasonló sér the t -
lenséget s ugyanezen garant iákat élvezik. 

7. Semmiféle nyilvános hivatalnok vagy ügynök nem 
léphet be s nem gyakorolha t ja hivatalbeli teendőit oly palo-
tában vagy má3 helyen, hol a pápa lakik vagy mely szá-
mára lakhelyül van kitűzve vagy hol conclave, egyetemes 
zsinat, tar ta t ik , kivévén, ha erre a pápa, a conclave vagy a 
zsinat, által fel van hatalmazva s ezenfelül a Rómában szé-
kelő legfőbb hatóságtól külön küldetési okirat ta l van el-
látva. 

8. Meg van tiltva házmotozásokat tartani s papírokat, 
okmányokat , könyveket vagy lajstromokat, foglalni le azon 
congregatiókban vagy pápai i rodákban, melyek t isztán egy-
házi jelleggel bi rnak. Azon esetre, ha ilyetén okmányoknak 
eredetiben vagy másolatban való kiadatása követeltetik s 
ezen követelésnek nem adatnék hely, a rendes biróság fog 
a kiadatás iránt Ítélni. 

(Folyt, köv.) 

IRODAIM. 
„Geschichte der Vulgata ." — Von Dr. F r a n z Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

Az e végből foganatba vatt nyomozásokban és i té lke-
désekben jól esik tapasztalhatni o könyvön amaz a tudo-
mány előbbre vitelét czélzó józan szabadságot, mely egyké -
pen távol van a szükkeblüségtől, valamint nem öleli keb -
léhez a hit- és tanegységet meggondolatlanul feloszlatni 
akaró modern elemeket, hogy a kath. ker. tanösszlet keretébe 
illeszszék mindazt, mit csak Istenről, hitről, k inyi la tkozta-
tásról, megfeledkezett, ez úton a hitetlenség és baromiság 
posványába merült, emberi ész, mely élve a szabadsággal, 
nem hódol egyszersmind a tekintélynek, képes létrehozni, 
szülöttének vallani — s mely józan szabadság csak azon 
biztosság érzetéből és meggyőződésből eredhet, hogy az 
alapos és kifejlett tudomány a kath. ker. religiónak csak 
dicsőségére válhatik s hogy az igazság után őszintén vágyó 
tudományos kutatásokból merített eredmények az isteni 
kinyilatkoztatással, mint azt nemcsak a hibázhatlan egyház 
taní t ja , de az emberiség közitélete s köz meggyőződése, (mi-
dőn az elsőrangú tudósok a kijelentés i ránt ápolt hi tüket 
nyiltan és örömmel bevallják, sőt szaktársa ik materialisti-
cus és atheista nyilatkozatai t határozottan roszal ják. V. ö. 
J a h r b . für deutsch. Theol. 1862. 168. 1.) róla biztosít, ellen-
kezésben nincsenek, nem is lehetnek. És valahol csak az 
ilyetén vívmányoknak az egyház által elénk adott kijelen-
téssel ellenmondásba hozatala ezéloztaték, vagy hamisak 
voltak az ilyetén eredmények és bizonyosnak véteték az, 
minek valótlansága utóbb teljesen kiderült vagy a kinyi lat-
koztatás, az isteni észnek, a világ Alkotójának és Kormány-
zójának tanai, lőnek félreértve ! 

Ezen a munka előszavának alkalmából tet t észrevétel 
után ideje már, sőt kötelesség is, a könyvet magát szemügyre 
vennünk. 

Üssük fel azon egyháztörténelemnek, melynek irója 
nem kevésbbé elég elfogulatlan „ne quid falsi dicat , " mint 



elég erkölcsi bátorságú „ne quid veri non dicat", illető bár-
mily lapját s mindenik egy-egy eléggé világosan mutató s 
eléggé bőven megmagyarázó azaz félre nem érthető adatot 
fog e részben szolgáltatni, hogy az ó- és újszövetség fordí-
tásainak sorában az úgynevezett „Vulgata" (mely Damasus 
pápa megbízása folytán sz. Jeromos által Kr. u. 391—405. 
eszközöltetett) név alatt átalános használatú latin forditás 
részint azért, mert többször kellő apparatussal intézett uj 
revisiókon ment át, részint és pedig főleg azon egyházi jel-
legnél fogva, melyet a trienti sz. zsinattól nyert, legneveze-
tesebb, következésképon kiváló figyelemre méltó. Ámbár 
pedig az már a hetedik (v. ö. Isid. Hispal. De off. eccl. I. 1.) 
században közönségesen elfogadva lőn : mégis a felőle hozott 
és koezkáztatott Ítéletek a szerint látszottak változni, a mint 
a Trientben megtartott zsinat határozata egyfelől vagy az 
eredeti szöveghezi viszonya, összeköttetése, másrészt leve 
döntő súlyú úgyannyira, hogy még egynémelyek talán túl-
bajtólag is Ítéltek becséről, sokan nem annyira igazságsze-
retetből, mint a szentirat és a katholicismus elleni vakmerő 
gyűlöletből éa sértési vágyból, puszta feltevéseken alapuló 
aggodalmak épen „apropos" nyilvánításából, teljesen igno-
rálva és megfeledkezve arról, hogy végre is csak kell lenni 
igazságnak, mely ezen qualifikálhatlanul gálád és zsoldos 
(mondhatnád szellemi útonállás) gonoszszándékú eljárás 
felett ítéletet mondand, — tekintélyét, igazi értékét, hitelét, 
a mennyire csak lázas dühben sinylő agy velejük képes volt, 
csonkítani, becsmérelni, törekedtek . . . A jelen érdekes 
munka t. szerzője felkeresé és meg is leié az arany közép 
útat és e helyes úton, sem a Scylla örvényei, sem a Charyb-
dis sziklái felé — örömmel jelezzük — nem tévedve el, seré-
nyen törekedett áthatolni. 

Dr. Csősz. 
(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Személyzeti. O felsége a munkácsi görög kath. 

káptalannál megüresedett utolsó kanonokságot D a n i 1 o-
v i c s János püspöki t i tkárnak és szentszéki ülnöknek ado-
mányozta ; továbbá M o n d o k János ungvári főgymnasiumi 
tanárt s szentszéki ülnököt és F i r c z á k Gyula theologiai 
tanárt és szentszéki ülnököt tiszteletbeli kanonokokká, ez 
utóbbi kettőt díjmentesen, kinevezte. 

— A pesti képviselőházban Schwarcz Gyula interpel-
lálja a vallásügyi minisztert a placetum ügyében, amennyi-
ben az infallibilitást már többen kihirdették. — Kiváncsiak 
vagyunk a feleletre. 

— A jézustársasági atyák templomában Rómában több 
nap egymás után a böjti szónok felbérelt gazemberek által be-
szédjében háborgattatott, a zsúfolásig telt ajtatoskodók bo-
tránkoztattak. Márcz. 10-én a rakonczátlanok, gvardia na-
zionale és a sz. beszédről kijöttek közt roppant verekedés tör-
tént,a templom bezáratott s több 80 személynél bot, kő s egyéb 
eszköz által megsebesíttetett. Ez a kormánytól védett egy-
ház szabadsága. Szabad teletorokkal lármázni „halál a 

pápára, a papokra és a szerzetes >kre." Csak az a kissé 
vigasztaló ránk, hogy a nép nagyobb része az ellenkezőt 
viszonozza. 

— A Széchényiféle országos könyvtárnak rendezés 
alatti részében 1871 januárban a következő tudományszakok 
repertóriuma készült el : Philosophia universalis, Philoso-
phia speculativa, Philosophia practica, Academica, Opera 
unius auctoris collecta, Archi tectura, Physiea, Chemia, His-
tória naturalis, Zoologia, Phyto logia, Lithologia, Oeconomia, 
Technologia, Metallurgia, Mercatura, Paedagogia, Hunga-
ricae orationes funebres, Turcia, Musica practica, Juris 
isagoge, Medicina generatim, Anatómia, Chirurgia, Materia 
medica, Medicina forensis, Ars obstetricia, Ars veterinaria. 

— A ft. lelkipásztorok figyelmébe ajánljuk a Sartori-
nál kapható legújabb kiadású igen szép missalét. Ára be-
kötve ligulákkal ellátva 12 ft. Hasonlókép ajánlatra méltók 
a keresztút képei, melyek igen jutányos áron kaphatók s a 
templomoknak valóban diszét is emelendik az ajtatosság 
mellett. 

— Rómában szépen folynak a dolgok. Csak keveset 
mutatványul. A farsangi bohózatok alkalmával egy zsidó 
pápának öltözve hordoztatott körül a városban s osztogatta 
áldásait, ezt még Margit herczegnő is nevetve s tapsolva 
fogadta. A jezsuiták ellen petitiót iratnak alá ; már van 10 
ezer aláiró s ez alkalmasint használni is fog annak daczára, 
hogy az ellenpetitio már 30 ezer aláírót számít. A főváros 
áthelyezésére nagyban folynak a munkálatok még vasárna-
pokon is s erre sok magány tulajdon elfoglaltatik ; a tilta-
kozás nem ér semmit. Az osztrák küldöttség, mely 44 tag-
ból állt, igen kegyesen fogadtatott a szentatya által stb. 

— Bergé a mult napokban a belga képviselőházban 
megtámadva a kormányt kijelentette, hogy a liberalismus 
tökéletes ellentéte a katholicismusnak s hogy lehetetlen iga-
zán szabadelvűnek s egyúttal őszintén katholikusnak lenni. 
Ezt jegyezzük meg jól. Pedig Bergé nem jezsuita, hanem 
liberális. 

— A bajor képviselőválasztásoknál a katholikusok 
kisebbségben maradtak. Es az nem lephetett meg senkit, 
ki látta s észlelte az uralomra jutott katholikus pártnak 
tétlenségét. 

— A müncheni egyetem hittankari theologusai, Hane-
berg, Bach, Reithmayer, Thalhofer, Schmid, Reischl, a'áve-
tették magukat még mult év november havában a zsinati 
határozatoknak. Döllinger s Friedrich márczius 15-ig gon-
dolkodási időt kaptak az érsektől. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
szániára. 

Összeg az előbbi számból : 88 frt. 20 kr., 160 frank 
aranyban, 1 db régi kétfrtos, 1 u j ezüst ftos, 1 osztrák % 
forintos. 

Lancsár János vízvári pleb . . 1 cs. k. arany. 
Letona Anna . . . . . . 20 kr. 
Toula Fáni 10 kr. 
Gubicsek Erzsébet . . . . . 50 kr. 
Borszki Anna 20 kr» 

Felelős szerkesztő CSELKA. NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. E o e i i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sr. 
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Megjelenik e lap he-
tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben s pőstakiil-
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLVÚIRAT. 

Pesten, martins 22-én. 3 3 . 

Előfizethetni minden k. 
póstahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sar.), 9. sz. 

I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Kevés szó a maga idején. — Katholikus 
congressus. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Ve-
gyesek. 

Kevés szó a maga idején. 
A magyarországi katholika egyház önkormány-

zatának szervezete épen most van legkomolyabb 
tárgyalás alatt, mely ha a huszonhetes bizottság 
többségének szövegezése szerint vagy bár annak 
némi módositásával állapíttatik is meg, magyar ka-
tholika egyházunk roppant változáson fog keresztül-
menni és a keresztény katholika egyház terén mint-
egy u j növény fog feltűnni, melynek párját még 
eddig a katholikus világban nem lehet tálálnunk. 
Lesz belőle magyar egyház. De kérdés, váljon ezen 
rögtönözött s z e r v e z e t b e n és szervezettel a földkerek-
ségén létező keresztény katholikusok el fognak-e 
minket majd Krisztusban testvéreiknek fogadni és 
ismerni? Kérdés, váljon ezen szervezetben és szer-
vezettel el fog-e szentatyánk, a szentséges római 
pápa, majd bennünket fiainak fogadni és ismerni?! 

Tájékozásul csak az egyet említem meg, mi-
szerint az egyházat illető világi ügyek elintézésénél 
egy papi szavazó ellenében két világi szavazó, egy 
papi követ ellenében két világi követ, rendeltetik el. 
Ugyan mit akar ez az erőszakoskodás a keresztény 
katholika egyháznak terén? Vagy talán az egyház 
ügyét az egyháziaktól féltik ? ! Hol van itt azon szent 
bizalom, azon fiúi kegyelet, melylyel a ker. kath. 
egyházban a hivek a Szentlélek Isten segítségével 
papjaik iránt viseltetni lélekismeretben köteleztet-
nek ? ! Mit akar minálunk és miközöttünk a papság 
ellenében felállított ezen democraticus uralgás ? Ilyen 
nemét a hierarchiának és katholicismusnak még 
eddig a világ nem ismerte és kétlem, hogy jövőben 
is elfogadjon ! Igaz, hogy ezen intézkedéssel még 
dogma nincsen érintve; ámde mélyen meg van sértve 
az egyházi rend iránti vallásos pieíás ! Pedig totum 
ex omni parte. 

A keresztény katholika egyháznál a Szentlélek 
Istenbeni szeretetnek és bizalomnak végig kell hú-
zódnia minden legkisebb intézkedésen. Itt „non in 
contentione et aemulatione," hanem mindenkor és 
mindenben „induiinini Dominum Jesum Christum." 
Rom. 13.14. It t nem protestáns gyülekezetben élünk. 
Nekünk k. katholikusoknak az első jó keresztény 
hivek lelkülete adja az irányt, kik még alamizsnái-
kat is szerpapok, egyházi személyek, által kivánták 
szétosztatni, nemhogy maguk akartak volna az egy-
házban az egyház felett horgászni ! Nézetem szerint 
valóban csak az időnek és a közönséges katholikus 
érzésnek rostája fogja majd megmutatni, váljon ma-
gyar autonomiai szervezetünkkel nem fogunk-e 
vagy mennyire fogunk a schismának örvényébe ke-
veredni ? 

Részemről csak az egyet igen óhajtanám jelen-
leg, hogy a magyar egyházunkat democratizálni 
vágyó urak vegyék figyelmükbe, miszerint k. ka-
tholika szentegyházunknak alkotmányát maga Krisz-
tus Urunk alapította meg, melyen emberi okosság-
nak nem szabad semmit nyesegetnie ; következéské-
pen, hogy az egyházat bármiképen illető ügyeknek 
vezetése és kezelése a megyében mindenkor és min-
denben a püspököt fogja illetni, kinek ellenében sem-
miféle paragraphusozás soha sem fog semmit nyom-
hatni a felett, mint a mit az ő lelkiismerete jónak 
talál az egyházi ügyekben a világiaknak megengedni. 

F. 

K a t h o l i k u s c o n g r e s s n s . 

M a j e r Káro ly : A kath. önkormányzat alapeszmé-
jé t és létokát a közbejött közjogi átalakulás folytán lét-
rejött anomal helyzettel indokolja s ebből azon következ-
tetést vonja le, miszerint e helyzet sem a szabadság, sem 
pedig a vallásegyenlőség közjogi elve megsértése nélkül 
tovább így nem maradhat. 

Az önkormányzat létokára nézve a kath. congressus 
kebelében a nézetek egyhangúságát feltételezve, divergen-
tiákat a kivitelre — az alkotandó intézmény rendszerére 
— s alapelveire nézve lát fonforogni. E nézeteltérések 
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közül a fontosabbakat s lényegesebbeket szóló czáfolat alá 
veszi. 

Ezen eltérések tüzetes elemzésére térve át a szóló, az 
1. pontot illetőleg az önkormányzat hatáskörét meghaladó 
főkegyúri jogok gyakorlatából nagyobb osztályrészt, mint 
mennyit a 27-63 bizottság javasol, követelni az illető hatal-
mak féltékenységének felébresztése nélkül, mi a szervezés 
akadályai t csak növelné, — nem tanácsos. A 2-ra : a solida-
ris intézkedést az összes egyházi s alapítványi vagyonra 
nézve egyedül megnyugtatónak s a kath . érdekek biztosí-
tására szükségesnek tar t ja . A 3-ra : a polgári törvényhozást 
a magán kegyúri jogviszonyok obligatorius szabályozására 
teljességgel nem ta r t ja illetékesnek, a facultativ szabályo-
zást pedig ez úton felettébb nehéznek, ha nem is kivihet-
lennek, állítja s ezen tételt a kanonjog elveivel s gyakorlat i 
példákkal — különösen Poroszországra hivatkozva — vilá-
gít ja meg. A 4. pontot illetőleg a döntő súlyt a t r identi sz. 
zsinat erre vonatkozó kanonjának (sess. 24. cap. 18.) meg-
felelőleg a qualificatióra helyezi, amely szempontból a ki-
s jbbségi javaslatban tervezett intézkedések kevésbbé felelnek 
meg a kath . egyház érdekeinek. Az éjszakamerikai Egyesült-
Államok statist ikájából vett adatokkal igazolja, hogy a 
ka th . egyház gyors felvirágozásnak leginkább oly országok-
ban örvend, melyekben a lelkészek kinevezésének jogát 
kizárólag a püspökök gyakorol ják. A lelkészválasztásra 
vonatkozó korlátozások példáit a németországi protestáns 
egyház l<>gujabb határozmányaiból moríti. —• A 6-ra : a 
személyi és kinevezési ügyeket az exacutiva hatáskörébe 
tartozók gyanánt jelöli ki s azért ezen ügyeket az országos 
igazga'ó tanács hatáskörébe utas í tandóknak véli. — A 8 ra 
vonatkozólag kiemeli a placetum alkalmazásának inconve-
nientiáit az egyház szabadságának átalában, különö3en 
pedig az egyház dogmatikus tanitási szabadságának szem-
pontjából. A 10. pontban jelölt s dogmatikumokra vonatkozó 
kérvényezési eljárást kivált azon okból megengedhetlennek 
tar t ja , mivel a kath congressusban a tanitó egyház tagjai , 
nevezetesen a főpásztorok, kitűnő helyet foglalván el, jelen-
létükben s részvétük mellett az ecclesia discens nem vitat-
kozhat k theologiai kérdések felett. 

III . H o r á n s z k y Nándor üdvözli a kormányt , hogy 
egyházunk abnormis állapotján segitni s a közszabadságnak 
egygyel több anyagot akar szerezni ; de nem t a r t j a correkt-
nek eljárását, mely hite szerint csak akkor lett volna az, 
ha egy törvénynyel átaláno3 vallásszabadságot alapított 
volna meg. A congressus megalakulása kifogásolható, — 
mart a választások alkalmával igen sokan a világi hivek 
közül visszavonulván az u rnák tó l , a congre-sust — véle-
ménye szerint — nem tar thatni a magyar kath . közönség 
hü képviseletének. Szükséges, hogy az egyház necsak az 
állam, de még Róma befolyásától is függetlem'ttessék. A 
kizárólagos önintézkedési jog szükséges feltétlenül, mert 
önkormányzatról nem lehet szó ott, hol idegen érdek szá-
mára idegen befolyásnak tér engedtetik ; félti Rómától auto-
nómiánkat , hivatkozik a múlt évben ott történtekre s nem 
t a r t j a lehetlennek azon enuncziácziót se, hogy a ka th . egy-
ház absolute kormányoztassék. Az autonomiát függetlenné 
kell tenni r.z állami befolyástó', melynek istápja a legfőbb 
kegyúr i j o g ; ez teremtette az á lamval lás t ; ha tehát az 

államvallást el aka r juk törülni, meg kell szüntetni a legf. 
kegyúr i jogot. 

H a y n a i d La jos : Főméltóságu elnök herczeg p r í -
más ! Mélyen tisztelt congressus ! Ki a magyarországi k a t h o -
likus egyháznak autonomiája iránti nagy mozgalmat k e z -
detétől fogva egész folyamában figyelem nel kisérte, bő ven 
tapasztalhatta, hány külömböző és egymástól mennyire eltérő 
értelmezései merültek fel a körötte forgott eszmecserében. 
— Pedig az elméket s sziveket egyiránt foglalkoztató ezen 
ügynek és mozgalomnak kellő falfogása, a czélnak tüzetes 
kijelölése, az autono.niai t á rgyaknak és működésnek sza-
batos körülvonalozása, okvetlenül szükségesek arra , hogy 
az egész ügy elintézésére és épen ezért kath. egyházunkra 
nézve károssá válható félreértések kikarültessenek, a czél-
hoz nom vezető úton netalán elindult vi tatkozásoknak kellő 
i rány adassék, egy vagy más részről remények ne táplál— 
tassanak, melyek előbb utóbb meghiúsulnának s a fölösleges 
keserűségek távol tar tassanak azon kedélyektől és igyeke-
zetektől, melyeknek az ügy szentsége, az egyház java és a 
hivek lelki üdvössége, tekintetéből kölcsönösen közeledniök 
kallene. Tájékozódjunk, jö j jünk tisztába m a g u n k k a l , sze-
retettel, minden elfogultság és hátsó gondolatok nélkül szól-
junk egymáshoz, mint az egy szent családnak tagjaihoz, 
kath . anyaszentegyházunk gyermekeihez, i l l ik ; fejezzük k i 
aggodalmainkat a bizalom hangján és lehetetlen, hogy czélt 
ne ér jünk. Engedje meg tehát a mélyen tisztelt congressus, 
hogy én is egész őszinteséggel szólván a tárgyhoz előadjam, 
mit tar tok azokról, mik némely tisztalt szónokok részéről 
elmondattak. 

Előttem közvetlen szólott tagtársunk Horánszky k é p . 
úr felemlítette, hogy aggodalmai vannak egész a u t o n o m i c s 
működésünk kiindulási pontjára, a lapjára és épan azér t 
működésünknek érvényességére nézve is, miután az 1848. 
XX. t. cz. midőn görög nem egyesült atyánkfiai önko r -
mányzatára nézve különös provisiot is tett, ilyet a k a t h . 
egyházra nézve tenni elmulaszta. 

Bannern ez nem kelt semmi aggodalmakat . Ki volt az 
1848. X X . t . cz.-ben mondva azon elv, mely nekünk törvé-
nyes kiindulásul szolgál s az alapot képzi, melyre á l lhatunk 
s melyet alólunk nem vonhat ki senki. S valamint görög 
nem egyesült a tyánkfiai autonomikus szervezkedése elké-
szülvén, azon különös provisio mellett Í3 a későbbi törvényes 
beczikkelyezésnek meg kellett történni s nem is t agad ta tha -
tott meg: úgy majdha mi is kész munkával állunk az o r -
szággyűlés elé, semmi ké fség sem lehet , hogy a magyar 
törvényhozás kiindulási törvényes alapunknál s tulajdon 
igazságánál fogva müvünktől sem fogja magtagadni bele-
egyezését és megerősitését, melyet tőle jogosan k ivánan-
dunk. 

A mi a választásokban előfordult hiányokat illeti, 
ezek sem aggasztanak engem. A választási törvény a maga 
módján elkészíttetett , az apostoli király által megerősítve 
és azután kellően kihirdetve lön, mindenkinek tudomására 
ju thatot t , jogával élhetett tehát mind m választó ; ha ne.n 
élt vele, az semraikép sem viclálhatja a választások törvé-
nyességét, nem viciálhatja ezen gyűlésnek jogosságá t , 
valamint nem viciálhatta a magyar országgyűlés érvé-
nyességét azon körülmény, hogy Naszódon 3 választó jelent 
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meg a választásra, a többiek jogaikkal nem öltek. Nincs 
tehát, úgy hiszem, miért aggódjék e tekintetben is t. tagtár-
sunk. Mi végre Rómának autonomikus törvényhozásunkra 
va'ó féltett befolyását illeti, ezen dolognak kellő világba-
helyezésénél nagyon rövid lehetek. A római pápa a kath. 
szent egyház feje; őt a kath. egyháztól eltudni, elválasztani, 
annyit tcnce, mint fejetlenné tenni az egyházat. Nekünk 
csak kath. alapon lehet felállítanunk az autonómiát, szünte-
len tekintettel az egyház összszervezetére, melynek főalap-
köve a római pápának elsősége. De azért ne féljen t. tagtár-
sunk, különösen a multévi zsinati határozatok tekintetéből, 
hegy Rómának befolyása talán meghiusítandja működésűnk 
sikerét ; autonómiánkra, bármily oldalról is tekintjük a mult-
évi zsinat tetteit, ezeknek olyatén befolyása rem lehet. S 
épen ezért azon zsinati dolgoknak tüzetes fontolgatásába 
itt fölösleges bocsátkozunk. Előttünk áll i f juságunk nevelés-, 
oktatásügye, hol annyi a teendő ; előttünk alapítványaink 
kellő kezelésének és jövedelmeztetésének kérdése, mi oly 
nagyfontosságú egyházunkra nézve; előttünk annyi dolog 
van, hogy ha e congressus és jövő autonomikus testületek 
tagjai mindegyikének, miként az indusok egyik istenének, 
50 keze lenne, mégis csak ügygyei bajjal lennének képesek 
feldolgozni azon tömeges teendőket, melyek eléjükbe ál-
lanak. 

Hogy még dogmatikus vitatkozásba is bocsátkozzunk, 
mely külömben is illetékességünk körén túl esik, valóban 
egyrészt helytelennek, másrészt a végczél tekintetéből 
károsnak mutatkozik. Eltekintve tehát azon dogmatikus 
feszegetésektől, mi bizton és nyugodtan haladhatunk azon 
útonj melyre léptünk ; elvégezhetjük a müvet azon hitben, 
hogy nem fog megtagadtatni azon szentesítése, melyre szük-
sége van neki, ha egészen kath. alapra leend fektetve. Mást 
pedig nem akarunk. 

Ezek azok, miket az imént szólott t. tagtársunk által 
mondottakra megjegyezni kivántam. Sed nunc paulo majora 

canamus. 
Kezen.ben tartok egy tartalomdús nyomtatványt, egy 

az ékesezólásban és kikerekitett szép körmondatokban ha-
talmas szónoknak müvét. 

Hallottuk és csudáltuk a tisztelt férfiú szónoki tehet-
ségét tegnapelőtt, ma tekintsük s vizsgáljuk meg az általa 
mondottakat közelebbről, hasonlítsuk azokat össze a kath. 
tanokkal és elvekkel, anyaszentegyházunk lényeges szerve-
zetével s azután szeretettel, de őszinteséggel is, Ítéljünk felet-
tük. E végre pedig engedje meg a mélyen t. congressus, 
hogy miután csak tegnap jutott e nyomtatvány kezemhez 
s annak az egyszerű hallásból külömben is nehezen felfog-
ható tartalmát tegnap mindennapi működésem sokfelé szét-
ágazó teendői között tökéletesen emlékezetembe nem vehe-
tém s épen azért ebből hiven nem is idézhetném, a nyomtat-
ványból olvadhassam fel az idézendőket s úgy tehessem meg 
észrevételeimet. 

Mielőtt a t. szónok úr a tárgyba bement volna, t a r -
talmas élőbeszédben lefekteté az alapgondolatokat, melyek-
ből érvelésének magasra felnőtt épülete kiemelkedjék. To-
kintsük meg ezek et közelebbről. 

Azt mondja a t. szónok úr, hogy nem vél csalatkozni, 
ha abbeli meggyőződését nyilvánítja, hogy a magyar püs-

pöki kar midőn az 1848. nagy átalakulás következtében 
azonnal megpendíté és alkotmányunk rehabilitatiója óta 
folyton sürgeté a kath. autonomia létre jöttét, amaz aggá-
lyokat, melyeket a világi hivek befolyásának elkerülhetlen 
tágítása ultra montes kelthetne, leküzdhetőknek hitte és 
hiszi jelenleg is. Én, mint fog alakulni a kath. autonomia, 
még nem sejthetvén, nem is tudom, váljon igazat adjak-e 
a t. szónok úrnak, midőn azt gondolja, hogy ő nem csaló-
dott. De azt igen is tudom, hogy az azon alapokra lefek-
tetett autonomia, a melyek az ö ékes beszédében kinálkoznak, 
nem Rómában csak, de bárhol >s mutatkoznék a katholikus 
egyházban, a magyar püspöki kar azon aggodalmakat, me-
lyeket az minden katholikusnál támasztana, eloszlatni képes 
nem volna, pedig annál kevésbbé, mert most is szive mélyé-
ben táplált aggodalmakkal tekinthet csak e műre, mely a 
kath. anyaszentegyháznak autonómiáját a kath. alapról 
elmozdítani és idegen alapon felépíteni igyekszik. Bővebb 
begyőzése annak, mit mondottam, reménylem e műnek ele-
mezéséből ki fog tetszeni. 

Egy másik alapészrevétele a t. szónok úrnak az, hogy 
nálunk katholikusoknál az ecclesia docens saját független-
ségét legelső sorban nem is az állami beavatkozás, hanem 
inkább az ecclesia discens, a laikusok velleitásai ellenében 
biztositani igyekezett mindenha. Legyen megengedve ezen 
állitásnak kellő világosságba helyezése végett a magyaror-
szági kath. egyház legközelebbi történetéből csak egyes 
tényeket felhoznom, melyekből kitessék, hogy bár honnan 
jött legyen a támadás, kiállott az ecclesia docens, megvé-
dendő a drága hagyományt, melyet Jézus Krisztustól és 
annak apostolaitól nyert, az egyház tanait, elveit, jogát. 

Mindnyájan ismertük még Kopácsyt , Scitovszkyt, 
Esztergom nagynevű érsekeit, kik a magyar püspöki kar 
élén számtalanszor felszólaltak minden, bár kormányi, bár 
országgyűlési, tények ellen, melyeket az egyházra nézve 
sérelmeseknek láttak. Oldaluk mellett mint alárendelt 
hivatalnok s egy más nagyérdemű magyar főpap, Kovács 
Miklós erdélyi püspök, mellett mint coadjutor működtem s 
bizton állíthatom, hogy ha egykor felnyilandnak az eszter-
gomi és károly-fehérvári archívumok ajtai, a magyar püs-
pöki kar becsületére a világ elé fognak lépni hatalmas pro-
testatiok, melyekben ezen férfiak, de szabad legyen jeleznom, 
utódjaik is, hogy az ezek megett kötelességteljesitésben 
soha hátra nem maradt püspöktársaikról no szóljak, fellép-
tek, ha nem is mindenkor a nyilvánosság előtt, mindannyi-
szor, valahányszor a hatalom a kath. szentegyház jogait 
kíméletlenül illette. 

Tette ezt a püspöki kar kedvező körülmények, tette 
szenvedések és mostoha viszonyok közepstte is. De szóljanak 
a tények. Gróf Batthyányi József, a halhatatlan nevü és 
érdemű primás, 1781-ben József császár egyházjogromboló 
határozatai ellen egy hatalmas protestatiót nyújtott be a 
magyar püspöki kar nevében, megtámadván mindazon ren-
deleteket, melyek a szerzetes rendek, a placetum, a bulla 
„Coena" és bulla „Unigenitus" iránt kiadattak ; örökké 
emlékezetes szavaiból legyen szabad a következőket idézni: 
„reddam, quae sunt caesaris caesari et quae sunt Dei Deo ;" 
obtestor Maiestatem Yestram per gloriosam memóriám prae-
decessorum Suorum Regum Apostolicorum, ut sollicitudincm 
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res spirituales regendi, gubernandi, providendi, disponendi 
ac dispensandi secundum canonum auctoritatem nobis, qui 
Episcopi sumus, relinquat ad exemplum Sancti Regis Ste-
phani eiusque in corona Successorum omnium . . . Maiestati 
enim Vestrae Deus impérium commisit, nobis ea, quae Eccle-
siae sunt, concredidit. 

S ki ne emlékeznék Rozsnyó apostoli lelkületű püspö-
kére, Andrásira, ki a kath. anyaszentegyháznak házasság-
ügyi jogát és törvényeit oly erélylyel és kitartással védte 
még a külömben nagyérdemű és valóban kath. érzületű 
fejedelem I. Ferencz császár és király ellen, hogy az ellene 
elrendelt eljárás következtében püspöki székházából k i -
menni, püspöki jövedelmeit nélkülözni s a rozsnyói ba rá t -
kolostorba vonulván, megyéjét onnan kormányozni kény-
szerült. Tette ezt mégis inkább, mintsem hogy meghajolt 
volna az egyház kétségtelen jogának hatalmaskodó meg-
sértése előtt. 

Ezek szerint az ecclesia docens nemcsak a laikusok, 
nemcsak az ecclesia discens, ellenében igyekezett fentartani 
az egyház jogait ; ö nem rettegett a hatalomtól sem, vala-
hányszor érvényesíteni szükség vala az egyház igazait, 
függetlenségét. 

Alapot keresve épületének, érinté továbbá szónok úr 
a római szentszéknek folytonos terjeszkedéseit , melyek 
ellen biztosíttatni akar ja autonomiai működésűnket. Nagyon 
kérném a t. szónok urat, hogy az autonomia terére és kö-
réhez tartozó tárgyakra nézve mutasson fel nekem bármely 
tényt, melyben Rómának folytonos terjeszkedési vágya 
mutatkozik. Váljon a püspökök kinevezésénél ? Az úgy 
történik folytonosan, mint történt valaha. 

Magyarország királya, mint apostoli fejedelem, bemu-
tat ja az általa kinevezett püspököt és én nem emlékezem, 
hogy Róma azt valaha visszautasította volna. Többi nagy 
javadalmasaink neveztetnek a királytól a nélkül, hogy Ró-
mának arra bármily befolyása volna ; holott jól tudjuk, 
hogy voltak idők, midőn Róma nevezett ki világszerte a 
curiában megürülő beneficiumokra. Magában azon vitában, 
mely Hunyady János gubernátor idejében folyt a magyar 
kormány és Róma között, nem annyira a pápai kinevezés 
ellen egész átalánosságban, hanem inkább a miatt történt 
az ellenszegülés, mert Róma idegen szerzetes embert neve-
zett ki a királyi legfőbb kegyúr mellőzésével magyarországi 
beneficiuinra. E tárgyban tehát nem látok terjeszkedési 
vágyat, hanem inkább az egykori római gyakorlattól való 
tartózkodást, mert jelenleg nincs eset rá s nincs is semmi-
nemű alapos ok tartani attól, hogy a püspökökön kivül 
bármely más nagyobb javadalmas kinevezésébe Róma be-
folyjon. 

De továbbá a római regestákban hosszú sorát láthatni 
a magyar korona területén levő javadalmaknak, névszerint 
pedig oly erdélyi parochiáknak, melyekből Róma annátákat 
húzott és melyek, közbevetőleg legyen mondva, hajdan 
mind magyarok voltak s azóta többnyire eloláhosodtak. Most 
ily adózásoknak nyoma sincsen. Mire mutat ez? Terjesztésé-
re-e vagy inkább visszavonuló megszorítására az egykori 
joggyakorlatnak ? DJ menjünk tovább. Autonomiánk kere-
tébe tartoznak még a kath.anya-zentegyháznak vallási, isko-
lai, ösztöndíjas, egyetemi,alapjai, azoknak kezelése. Tett-e, 

tesz-e, Róma itt valamit, mi törekvéseinket gátlólag érint i? 
Épen temmit. Iskoláink rendezésében, mely a katholikus 
autonomiai működéshez tartozik, Róma soha közvetlen be 
nem avatkozott. Hol mutatkozik tehát azon terjeszkedő 
vágy az autonomieus működés körében, mely ellen annyira 
felvértezve s fegyverezve síkra kellene szállnunk ? én nem 
látom. 

De egy negyedik alapot is tesz le a t. szónok úr be-
szédében azon épület szilárdítására, melyet elénk állítani 
készül, megróván az egyházi hatalomnak azon szerinte k i -
záró gyakorlatát, melylyel az jelenleg majdnem világszerte 
bir s melyet ő a keresztény vallás legelső, legtiszteletremél-
tóbb, traditióival megegyeztetni nem tud. Nézzünk be a do-
logba élesebben. Kizárólagos egyházi hatalom gyakorlásáról 
szól. Hogyha a szabad Amerikában szólna valaki igy, hol 
igazán kizáró hatalma van az egyházi elöljáróságnak, nem 
csudálkoznám. A szabad Amerikában, mondom, hol sem az 
egyházi vagyon felügyelésébe, sem az iskola rendezésébe, 
sem a papság kinevezésébe, mérvadólag be nem foly a világi 
elem, hol mindent a püspökök rendeznek, hol tökéletesen 
független és kizáró hatalma van ilyenekben is a papságnak. 
Ha Belgiumban mondanák azt, hol szintén a püspöki kar 
rendezi a keresztény katholikus anyaszentegyház minden 
ügyét a világi elem mérvadó befolyása nélkül, ismét nem 
csudálkoznám. De Magyarországban hol legyen azon kizáró 
joggyakorlat oly ügyekre nézve, melyek a katholikus auto-
nomieus működés terére tartoznak ? nem tudom. Ott vannak 
egyházunk anyagi kincsei, a vallásalap, tanulmányi alap s 
a többi kath. alapok ; van-e ezek kezelésére és kiadására 
csak illő, nem mondom kizáró, befolyása az egyháznak? 
Tökéletesen ki van belőle zárva. Nagyon jól emlékezem 
a r r a , hogy ha erdélyi püspökösködésemkor valamelyik 
szegény papom vagy tanitóm fizetésjavitásáért járultam a 
kormányhoz, gyakran az igen tiszteletreméltó, de nem ka-
tholikus, titoknok előtt kellett esengve kérelmeznem, hogy 
nyúljon a katholikus egyház zsebébe s adjon 40, 50 vagy 
100 frtot szegény pártfogoltam dotátiójára. Határozó, annál 
kevésbbé kizáró, befolyásunk nem vala tulajdon ügyeinkre, 
tulajdon vagyonúnkra. De talán kizárólag rendelkeztünk az 
egyházi községek vagyonáról ? Mindenki tudja, hogy a köz-
ségek több-kevesb képviselői kezelték e vagyont együtt 
papjaikkal s csak hol nem akartak befolyni, maradtak el 
tőle. Fel valának ujolag szólítva, állítsanak mindenütt egy-
házi és iskolai székeket s tegyenek meg mindent in prima 
instantia egyházuk, papjuk, iskoláik, javára, csak a felsőbb 
felügyelet s rendelkezés vala s az sem kizárólag, kezünkben. 

Avagy talán azon panaszolt kizáró hatalom súlya 
alatt nyögtek iskoláink ? Ha a köznevelés hátramaradásának 
okairól beszéltek jó barát ja ink, akkor igen is mindig mi 
vagyunk annak okai, pedig a mi befolyásunk azokra min-
denkor túlon túl korlátozva vala. A világi hatóságok meg-
hallgattak vagy nem hal lgat tak minket, a mint tetszett 
nekik, midőn az iskolarendszernek meghatározásáról, az 
iskolai könyveknek kiadásáról és egyéb köznevelési ügyek 
főbb helyen való elhatározásáról vala szó ; röviden, az isko-
laügy elintézése legfőbb instantiában a világi hatalom kö-
zegeinek kezében feküdt. Midőn pedig a mi nevezetes pénz-
beli segedelmezéseinkkel mindenütt s mindenkor támogatott 

s 
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köznevelés dolga az alsóbb instantiákban jött tárgyalásra, 
fájdalom, vajmi ri tkán találkoztunk azon segédkezéssel, 
melyet az alsóbb hivatalok, községek és szülök részéről mél-
tán várhatánk. 

Emlékezhetnek az erdélyiek reá, mily eszközökhez 
kellett ottani püspökösködésem idejében nyúlni, hogy a 
gyermekeket az iskolába bekényszerítsem. Inprudensnek 
neveztek sokan fellépésemért ; de minden sürgetésem daczára 
a legjobb igyekezeteink is meghiúsultak, mert a világi elem 
részéről hiányzott azon segély, melyet neki tulajdon gyer-
mekei érdekében a nevelés terén hozni kellett volna. Szi-
vesen megosztottuk volna ilyetén hatalmunkat is, ha volt 
volna kivel. Kizárólagos az azonban a mondottak szerint 
kiilömben sem vala. 

Vagy végre ilyen volt-e az az egyházi hivatalok ki-
osztásában, a javadalmak adományozásában? Hiszen tudjuk, 
hogy nem a püspök nevezi ki a kanonokokat, sőt vajmi 
gyakran történik, hogy a püspök ajánlottja elől más talál-
tatik érdemesebbnek s az nyeri el a stallumot. Jelenleg nem 
panaszkodom e felett, nem is történt ellenemben ilyesmi ; 
de csak jelzem annak bebizonyítására, mi iránt érvelek. 
Továbbá, vannak megyék, melyekben a parochiák fele, sőt 
többed része is, nem a püspök, hanem az egyes vagy községi 
patronusok által conferáltatik. Mire reducálódik tehát elv-
ben azon kizáró hatalom ? A káplányok s némely központi 
hivatalok betöltésére ! Avagy itt is választás legyen ? 

Mindezek után mi marad kizáró hatalomgyakorla-
tunkból megosztatni, tisztelt szónok úr ? 

A szószékbe talán a két-harmad számarányt nem 
óhaj t ja beállítani ? sem a gyóntatószékbe beültetni ? A hit-
tannak hirdetése, a szentségek kiosztása, az isteni tisztelet 
elrendezése, az egyházi disciplina-e azon t é r ? 0 ! oda nem 
kivánhat bejutni az ecclesia discens. Ott kizáró hatalom-
gyakorlatot igényel magának és íel fogja tartani Jézus 
egyházának igazgató kara, mert róla s nem bármily auto-
nomicus állású világi férfiakról vagyon i rva : „Euntes do-
cete." „Quidquid ligaveritis, erit ligatum." „Vos posuit Spi-
ritus Sanctus regere ecclesiam sanctam Dei !" 

Ha tehát vagyon kizárólagos egyházi hatalom, vagyon 
oly téren, mely nem az autonomicus működés tere; ezen nincs 
olyan, ezen nem látok semmit, mi ellen autonómiánknak oly 
nagyon fel kellene vértezni magát. 

De érvelésében nagy dolgot mondott még e helyen 
tisztelt szónokunk, hogy t. i. ezen kizáró hatalom gyakorlata 
a keresztény vallás legelső, legtiszteletreméltóbb, traditióival 
ellenkezik s ezt históriai tanulmányainak alapján vélte 
állíthatni. 

Tiszteletben tartom én a t. szónok nagy tudományos-
ságát szintúgy, mint nemes lelkét. Már gyermekségében, 
mint a Theresianum kitűnő növendékét segédgyóntatóatyai 
minőségemben, volt szerencsém ismerni s csudálni ; azóta 
is nagyon gyakran részesültem azon nagy élvezetben, melyet 
udvarias, megnyerő és tanulmányos, társalgása nyúj t min-
denkinek. Hogy ő, midőn terjedelmes ismereteit szerezte 
magának, a tudományok minden ágával szoros összekötte-
tésben levő egyháztörténelmi dolgokat is figyelmére mél-
tatta, arról meg vagyok győződve. De váljon oly nagy, oly 
mély tudományosságra tett-e ezen tekintetben szert, me'y 

azon nagy mondatra feljogosítja őt ? volt-e erre ideje, al-
ka lma? azt nem tudom. A zsinatra vonatkozó tegnapelőtti 
nyilatkozata ellen hangzott hatalmas ellenmondás után is 
ezen dogmaticus tárgyat ex asse nem feszegethetjük. Ide 
nem tartozik. De mint a tanitó egyház egyik bárha érde-
metlen tagja annyit mondhatok, mondanom kell, hogy az 
oly itélhetésre szükséges b ib l icus , patrist icus, egyház-
történeti s dogmaticus, tanulmányozásaiból merített dolgok-
ról tán nagyon megfeledkezett akkor, midőn azon nagy 
monda tot igtatta be szép beszédébe. 

En, m. t. congressus, a kath. anyaszentegyház legelső 
traditióival teljes összhangzatban látom azon egyházi hata-
lomgyakorlatot , mely most is létezik. 

Az eddig megbeszélteket előrebocsátván, a t. szónok 
úr egy nagy dolgot kivánt : a korlátlan kérvényezési jogot 
a dogmaticus, liturgicus, disciplinaris, egyházkormányzat i , 
t á r g y a k b a n a végre, mint ő maga mondja, hogy a belreform 
eszközöltessék. Mily irányban ? Azon téves intézkedések, 
azon ferde i rányzatok ellen, melyok a katholikus anyaszent-
egyházba a dogmaticus, a liturgicus, a disciplinaris, ügyek-
ben barontot tak! Hiszen kérelmezni, mondja ő, szabad; 
bármi állam sem zárja ki helotáit a kérelmezési jogból. A 
conciliumok a szakadárokat sem tiltották el attól. Igenis, 
de váljon oly módon is, mint itt irva v a n ? hogy nagy tárgy-
ismeretüknél és ügybuzgóságuknál fogva, mint mondja a t. 
szónok, az érvek fegyverével működjenek a tanácskozás 
termében a dogmaticus, liturgicus, disciplinaris, dolgokról 
beszélők, pressiót gyakorlandók az egyházi hatalomra, hogy 
ez híveinek ép oly tiszteletes, mint komoly, ép oly komoly, 
mint határozott és határozot tságukban mindinkább fokozó-
dott felszólalásai által oda tereitessék, hova azt a kor igé-
nyei kívánják. Tereitessék, jegyezzük meg jól, dogmaticus, 
disciplinaris és liturgicus ügyekben ! 

Es pedig mily nyomatékkal! Halljuk csak a fenyege-
tést, t. i., ha ilynemű kérelmezés előtt azaz határozati nyi-
latkozatok előtt, meg nem hajol az egyházi hatalom: akkor 
izolálni fogja és a nyá j nélküli pásztor szánandó sorsára 
jut tatni magát ! Kérelmezési jognak mondatik ez ? Ne eska-
motirozzunk ez ár tat lannak látszó szó alatt be egy neki 
annyira meg nem felelő eszmét ! A legszelídebb értelemben 
kívánom e szót vétetni. Én nemcsak a parlamentáris illemet, 
hanem a társadalmi udvariasságot is megkívánom tar ta tni 
e tanácskozásban. 

Hogy ha tehát ezen hevenyében kimondott szómat 
rosz néven veszi a tisztelt úr, azt tüstént szivesen vissza-
veszem. 

Annyi való, hogy mást jelent a „kérelmezés" szó,mint 
a mi a t. szónok úr által kívántat ik. Ö azt akar ja , bogy a 
komoly, határozott és határozottságukban mindinkább fo-
kozódott felszólalások kényszerítsék az egyházi hatalmat 
az autonomicus testület dogmaticus, liturgicus, discipliná-
ris, határozatai teljesítésére, külömben elhagyót pásztorként 
álland. Ez mindenesetre más, mint kérelmezés, ez olyasva-
lami, mi a világi elemet az ecclesia docens, ecclesia regens, 
fölé állítja ; ez viciálja a katholikus egyház alapelvét, tanát 
és szervezetét. H a az idők sanyarúsága úgy kivánja, vegyék 
el tőlünk jószágainkat. I t t e padon, mely egyszersmind fel-
sőházi rendes ülőhelyem, nyomtatva vagyon: „Haynald 
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Lajos kalocsai érsek", mint kinek joga van Magyarország 
par lamentjében ülni ; ha törvényhozásunk innen kitilt en-
gemet, nyugodt szivvel megyek nyájamhoz Kalocsára, nem 
a fényes érseki lakba, mely engem egy szegény tudós igény-
telen fiát úgy sem boldogít, nem oda ; elmegyek legutolsó 
ispányom szerény lakába. Mind azon dicsőségektől üssenek 
el ; de azon jogomhoz, melylyel birok az egyház ko rmány-
zatában, Jézus apostolutódjai tani tókarában, melylyel birok 
a disciplinaris és liturgicu3 ügyek elintézésében, ahhoz ne 
nyúljon senki ! Fenyegetéssel toldotta meg szavait a szónok 
úr, oly fenyegetéssel, melyről jól tudta , hogy ónsúlylyal fog 
ez nehezedni reánk, — mondván, hogy nyá j nélkül mara-
dunk. I smer jük mi azon kedves nyá j körüli szent kötelessé-
geinket, melyet az isteni gondviselés gondozásunkra bizot t ; 
t ud juk , hogy minden egyes hivünk lelki üdvösségeért, me-
lyet bűnünk, hanyagságunk, mulasztásunk, de ezen köve-
vetelmények iránti engedékenységünk által is, elvesztenénk, 
Istennek ítélőszéke előtt felelni fogunk ; érezzük mi ezen 
felelősségünket, de nem ta r tunk attól, mivel a t. szónok úr 
re'mitget minket. A nép józan érzete Jézus Krisztus üdvö-
zítő val lásának hirdetését kívánja, mint azt az egyház átha-
gyományozta miránk ; oly tévedéseket, a milyenekkel a t. 
szónok úr kínál minket, maga a nép nem fogja tűrni . Jö j -
jenek uraim tomplomainkba, midőn a magyar egyház fő-
pásztorai népeiknek szolgálandók ott megjelennek, nézzék, 
mily áhítattal, mily áthatottsággal, hallgatja tanításunkat , 
mily bizalommal és minket tulajdon gyengeségeink érzeté-
ben megszégyenítő tiszteletadással közeledik hozzánk, meny-
nyire hálás szeretettanusításaiban főpásztori szolgálatunk-
ért ; jöjjenek és ily fenyegetésekre nem fognak nyilni a jkaik. 
Míg Jézus parancsa szerint híven szolgálhatandunk nekik, 
míg j á rha tunk helységrtl helységre, hogy éltessük Isten 
igéjével, részesítsük a szentségek malasztjaiban, megoszszuk 
vele, iskoláival, szegényeivel, most gazdagságunkat s hogy 
ha önök úgy a k a r j á k vagy megesni engedik, egykoron a 
szegénység kenyerét is : akkor nem félünk mi attól, hogy 
mi pásztorok nyá jak nélkül maradunk. De ha lesznek is 
kevesen, k ik a jelzett okból megtévesztve eltérnek : akkor 
ugyan fel ja jdulunk lelkünk fájdalmában, de fá jda lmunkban 
lesz vigaszunk is, az t . i., hogy olyanok azok, kik szivükben 
már úgy eem voltak katholikusok, k ik rég meghasonlottak 
már az egyházzal, annak tanításával , rég megszűntek élő 
tagja i lenni a hivők közönségének. Az lesz vigaszunk, hogy 
legalább e részben Isten előtt bűn nélkül állunk ! 

(Foly. köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
A L S Ó - S Z E M E R É D , febr. 1. T a n u l j u n k e l l e -

n e i n k t ő l . Ismeretes dolog, hogy szentséges a tyánk a 
vat ikáni szent zsinat alkalmából úgy a szakadárokhoz, mint 
a protestánsokhoz, felszólítást intézett, amazokat ugyan a 
zsinatra is meghiván, emezeket pedig csak „hathatósan és 
ismételve" intvén, „hogy Krisztus egyetlen aklába vissza-
térni siessenek." 

Mi lett eredménye úgy ogyik, mint másik részről e 
felszólításnak, tud juk . 

„Hasonló mennyeknek országa egy királyemberhez, 
ki mennyegzőt szerző fiának. Es elküldé szolgáit, hogy a 
hivatalosakat h í ják meg a mennyegzőre; de nem aka rának 
eljőni. Ismét más szolgákat külde, mondván : Mondjátok 
meg a h iva ta losaknak : íme elkészítettem ebédemet, tulkaim 
és hizlalt állataim meg vannak ölve és minden kész ; jöjje-
tek a mennyegzőre. Azok pedig elmulasztván, elmenének 
némelyik major jába, némelyik pedig keresete után. A töb-
biek pedig megfogák az ő szolgáit és szidalmakkal illetvén 
megölék"1) 

A példázatnak végpontja most indul kiválóan teljese-
désnek. 

Annyi szidalmat a római pápa, a hozzá hü püspökök 
és papok ellen összolialmozva nem egykönnyen találhatnánk, 
mint a hazai „Prot . egyh. s isk. lap" után a „Religio" mult-
évi decz. 21-ki szám közlött „a második római hadsereg 
kivonta a fegyvert" czimü czikkben és ugyané becses lap 
f. évi 3. sz. közzétett szózatban, melyet Baumgarten M. 
német protestáns intézett a német katholikusokhoz. 

Reánk katholikusokra nézve egy üdvös tanúság rejlik 
e két cz ikkben. 

Tojá3 tojáshoz nem hasonlóbb, mint e két czikk egy-
máshoz. Haj landó vagyok hinni, hogy Kovács A., a magyar 
czikk irója, Baumgarten úr ker t jében szedte összo az ő vi-
r ág ja i t . 

Állítsuk egymás mellé a vezéreszméket. 
B. M. „a protestáns éjszak távolából" „Róma gyalá-

zatos lánczainak széttépésére" szólítandó a német kathol i-
kusokat , örömtől dagadó kebellel mutat az egyesült német 
hadsereg legújabban kivívott babérkoszorúira s hogy öröme 
teljes legyen, a külellenség leverése u tán a belellenség ellen i 
harczra buzdí t ja őket. A külellenség „a chassepotok és mit-
railleusök romanismusa ," a belellenség a „szellemi romanis-
mus", a főpapi főveg és a papi ruha alatt ." E szellemi roma-
nismus azon ellenség", úgymond, „mely belül fenyegetőleg 
leskelődik, mely, ha le nem győzzük, külgyőzelmeink min-
den vívmányát meg fogja semmisíteni idővel." Igen, mert 
„ha a római méreg a német egyház testében marad, a k k o r 
a politikai egység csak összetákolt férczmű és ha a keresz-
tény lelkiismereti szabadság ismét vissza nem nyeret ik , 
mindig hiányozni fog az erkölcsi erő a „politikai szabadság 
formáit életbe léptetni ." — Azonban „van még a német 
földen egy szellemi hatalom, mely egyedül bir méltán és 
igazságosan azon jogczimmel és dicsőséggel, hogy képviselje 
a meghamisított papság ellenében a keresztény szabadságot 
és igazságot. Igen, létezik egy protestáns theologia és egy-
ház." A katholikus egyházközségek tehát szakadjanak el 
püspökeiktől ; egyesüljünk, „adja tok kezet, — kiált fel B . — 
a szellemi ellenség megsemmisítésére !" 

K. A. ellenben mesterségesen elti tkolva örömét „a 
chassepotok és mitrailleusök romanismusának" leveretése 
felett, a tízezer pápsi zuáv lefegyverzésével kezdi czikkét ; 
e feletti édes örömét csakis egy zavarja , t. i. az iszonyú 
veszély, mely a magyar hazát fenyegeti. E g y „borzasztó 
hadsereget" pillantnak meg szemei, „mely megközelíti Xer-
zes hadainak számát s szétterül az egész világon ;" ezen 

») Sz. Máté 22, 2—6. 
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hadsereg „a fekete legio," a pápa, a püspökök, az ultramon-
tán papok, kik a csalhatatlanság tana által „hadat izentek 
az egész modern társadalomnak." 

E „fekete sereg" ellen csak egy segítség van : a pro-
testantismus. „A protestantismus, mint a szabadság szerve-
zett képviselője, a szabadság vallása, egyedül képes meg-
semmisíteni a sötétben dolgozók szolgahadát." „Az isteni 
gondviselés a haza sorsát az ő kezeibe tette le." S ha a nem-
zetnek még életet szánt a gondviselés, ezt azon feltételhez 
kötötte, hogy fejtse ki életerős alakban a szabadság szent 
eszméjét mind a polgári és társadalmi, mind a lelkiismereti 
zsarnokság ellenében. 

„Emelkedjék fel a magyar protestantismus a helyzet 
magaslatára , — kiált fel K. A. — Magyarország müveit 
katholikusain a sor, hogy a második római hadsereg ellen 
szervezkedjenek !" És jós lélekkel jelzi az időt, midőn ezek 
„végkép el fognak idegenkedni egyházuktól s az utolsó 
kötelék is elszakad szivükben, mely az ős egyházhoz kap-
csolta." 

Mondja ezek után valaki, hogy a protestánsok közt 
nincs egység ! Sőt nagyon is megegyeznek egyben, ennek 
neve: odium Papae. 

A miből üdvös tanuságul következik : egyesüljünk mi 
is in amore Papae ! 

Tanuljunk elleneinktől — összetartást. 
Fábián János. 

BRÜSSEL. Á j t a t o s g y a k o r l a t o k a s z e n t -
a t y a é r d e k é b e n . Balgium legújabban két dicső tényt 
jegyzett fel történelmébe. Az egyik haladást jelez a hitélet 
terén, illetőleg egy régi bűnnek helyreütését; a másik pedig 
egy nagyszerű tiltakozás a pápának erőszakos megrablása 
ellen. Amaz abban áll, hogy a nyilvános ajtat03 gyakorla-
toknak jogi léte úgyszólván hivatalosan ismét el lőn ismerve 
Belgiumban ; a tiltakozást azon számos zarándok mondotta 
ki, kik számszerint több mint ötvenezeren Brüsselban gyűl-
tek össze,hogy együttesen kérjék a Mindenhatót,szabadítaná 
meg szentatyánkat ellenségeinek üldözéseitől s helyezze 
vissza másfélévezredes t rónjára; ily tiltakozás volt a péter-
fillért gyűjtő társulatnak sz. Jakab templomában tartott 
nagyszerű gyűlése is s azon igazi szivből jövő szűnni nem 
akaró lelkesedés, melylyel az apostoli nuntius, Belgium prí-
mása s a namuri püspök, mindenütt fogadtattak. 

A „Journal de Brüxelles" következőképen írja le a 
történteket : 

Reggeli 5 órakor, mielőtt a vidéki zarándokok még 
ide érkeztek volna, a szent Mihály- és Guduláról elnevezett 
társasegyház megtelt az egymást felváltó brüsseli híveknek 
ezreivel, kik mintegy meg akarván előzni vidéki testvérei-
ket, forró imáikat küldék fel az egek urához azért, kiért 
ma az egész katholikus Belgium imádkozik, a pápáért. 

Az egyház ízletesen s a körülményeknek megfelelöleg 
volt díszítve. Hét órakor a szentatyáért mondatott az ünne-
pélyes szent mise, mely után több ezeren az Ur asztalához 
járultak s pedig mindnyájan brüsseliek, mert a vidékiek 
még nem érkeztek meg, kik csak nyolcz óra felé kezdtek 
különféle oldalról, többnyire vasúton érkezvén, a városba 

vonulni. Nyolcztól tizenegyig Brüsselnek utczái el voltak 
lépve a legkülönfélébb ajtatos menetektől, m3lyek a lore-
tomi létániának elzengedezése mellett mindnyájan a főtem-
plom felé tartottak. Alig lehet tarkább, de egyszersmind 
meghatóbb, látványt képzelni, mint eme vegyesközönségü 
menetek; polgárok s földművelők, kereskedők s hivatal-
nokok, munkások és jómódú magánzók, testvériesen egymás 
mellett haladva, a mindeneket egyesítő s a társadalmi kü-
lömbségekot s rangfokozatokat a felebaráti szeretet által 
mintegy megsemmisítő egyháznak hü képét szolgáltatták 
a nézőnek, kinél lehetetlen volt, hogy ennyi egyértelműség és 
a közös atya iránti ily forró szeretet láttára meg ne in-
duljon. 

A tournayi s gandi megye megjelent híveiknek száma 
által tűntek ki. A szintén több ezerre menő hennegaui ka -
tholikusoknak azon helyes ötletük volt, hogy városonkint 
külön külön zászlókkal jöttek, miáltal mindig egy közös 
találkozási ponttal birtak s testületileg léphettok fel. Némely 
város zenekart is hozott magával, mi az egyházi énekek 
hatását nem kis mértékben fokozta. 

Tizenegy órakor a sz. Gudula templomban nagymise 
mondatott az apostoli nuncius mgs Cattani ancyrai érsek 
által. Annak daczára, hogy az óriási székesegyház minden 
zugában fulladásig megtelt, mégis sok ezeren kényszerültek 
a templomon kivül maradni és csak onnan venni részt a 
a szent áldozatban. Evangéliom után az érsek, mgs. De-
champs, lépett a szószékre s lángoló ékesszólásu szentbe-
szédben ecsetelte a világnak jelen nyomorát s jövő remé-
nyeit, melyek abban állanak, hogy a népek megunván az 
istentelenségnek üzelmeit, vissza fognak térni azon kereszt 
tövéhez, melytől elfordultak. A visszatérésnek eme pillanata 
közel van már s IX Pius, ki annyit szenvedett egy hosszú 
életen át, annak alkonyán bizonyára részesülend azon öröm-
ben, hogy fiait ismét egybegyűjtve lássa maga körül. 

Délután 3 órakor ismét isteni t'sztelet volt, ezután 
pedig a péterfillértársulat tartá ünnepélyes közgyűlését, 
melynek vége után a place royale s bouilloni Godfried szob-
rának környéke nagyszerű katholikus demonstratiónak 
volt színhelye, amennyiben a nuncius, midőn a sürü néptöme-
gen keresztül hazafelé iparkodott, nagyszerű ovatióval tisz-
teltetett meg. 

így végződött ezen emlékezetes nap, melynek lelke-
Bültsége azonban a törvényhozó testületben bizonyos vissz 
hangot keltett ; de erről közelebb. 

IRODALOI. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. -
Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 

2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

Ez okon a Vulgátának te jes történetét adja, melynek 
főczélját, feladatát, mint a higgadtan itélő olvasónak eléggé 
meglátszik, az authenticum fogalmának teljes megállapítása 
képezi. — A tárgyak kimeritö fejtegetése a körülbelül (32) 
harminczkét ívre terjedő műben, öts^ázegy (501) lapon, 
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tizenöt (15) czikkelyt teszen, melyek — per parenthesim 
említve, — úgy átalában három főrészre vonhatók egybe. — 
Az első tudniillik érthetően és világosan adja elő a dolgozat 
rendeltetését, az e végből felkincselhető litteraturát és a 
„Vulgata" nevezetet; a második főrésznek pedig tárgya az 
„Itala" és „Vulgata" fordítás; végre a harmadik a trienti 
szent zsinatnak e tekintetbeni intézkedéseit, melyeket leg-
alább mindazoknak, kik a Vulgata latin forditásról helyes 
Ítéletre akarnak szert tenni, átnézniök, gondosan megfontol-
niok kell, ismerteti meg. 

Tehát e munka, melynek mind nagyságával, mind szel-
lemével, ugyancsak eltalálta a t. szerző a szükséget, igen 
terjedelmes tanulmányt szolgáltat. Mi pedig már most, mi-
ként szivesen látott vendégekkel tenni szoktunk, azt, mint 
czéljának megfelelőt, a t. hozzáértő közönségnek bemutatni 
iparkodunk, megkísértvén a következőkben annak lényegét 
adni itt-ott idézetképen előtérbe hozásával egykét helynek, 
melyekből kitűnjék, hogy e mű eszmegazdag s nemcsak 
belyeslendő a t. szerzőnek szándéka, mely annak létrehozá-
sában megfogamzott, de való gyönyörrel is veendő. 

Es így tekintsük a mű kivonatos tartalmát. 
Mielőtt a mélyelméjü szerző a Vulgatára térne át, az 

1-ső ( 1 - 1 0 lapokon), 2-ik (11 —16 11.), 3-ik (17—22 11.), 
4-ik (23—85 11.) és 5-ik (86—106 11.) czikkelyekben, me-
lyek mintegy a Vulgata történetéhez bevezetésül szolgálnak, 
adja elő nagy készültséggel és a tárgy fontosságának mély 
átérzésével e munkálat fogalmát, czélját és nyomós voltát 
s helyesen említvén fel az „authenticitas" szóra nézve, hogy 
midőn azt fejtegetjük, nem szükség követnünk azon modort, 
mely egyideig némelyek által megkedveltetett, hogy, tudni-
illik, mellőzve a concret viszonyokat, egyedül elméletből 
következtetendő a szabályzó irányjelentés, hanem történeti 
nyomokon indulva kell, folytonos tekintettel a Vulgatára, 
megmutatni, miképen képződött és vétetett amaz ünnepélyes 
(trienti szent zsinati) sanctio létrejöttéig illetékes helyen e 
szó külömbözö időszakokban a kath. egyház körén belül. 
Egyesegyedül ezen eljárás a történelem fonalán azon ki in-
duláspont, mely e szó körüli kérdésnek biztos megoldására 
vezethet. Magától értetik, miszerint e fontos tárgynak, ille-
tőleg kérdésnek, tiszta históriai szempontból ifelderíthetésére 
nagyszerű történelmi anyag kívántatik, melyben a helyes 
értélyezés iránt minden időben megalakult nézetek hü visz-
szatükröztetésére szolgáló történelmi tanúbizonyságok mind-
annyi históriai érvek találhatók legyenek. Dr. Csősz. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
rr 

— Személyzeti : 0 felsége Raduly János károlyfehér-
vári székeskáptalani nagyprépostot dulmi czimzetes püs-
pökké és Keserű Mózes olvasókanonokot és czimzetes apátot 
bosoni czimzetes püspökké díjelengedés mellett kinevezte. 

— Beküldetett: Liliomszálak a boldogságos Szűz tisz-
teletére, kéziratul. I. füzet, ára 1 ft. Kapható szerzőnél, ft. 
Nogall János n. váradi kanonok úrnál, póstautánvéttel. 

— A Szent-István-társ ulat 19-én, vasárnap, tartotta 
nagygyűlését. Nem emlékezünk, hogy a tagok valaha oly 
tekintélyes számban jelentek volna meg az egyháziak, mint 
világiak közül. A gyűlést a herczegprimás nyitotta meg jeles 
beszéddel, melynek végén, midőn a szentatya iránti hűséget, 
rendíthetlen ragaszkodást, említette, az egész gyűlés felkelt 
helyéből és hangosan tüntette ki, hogy a herczeg mindnyá-
junk szivéből beszélt. Véghetlenül jól esett lelkünknek e 
lelkesültség a szentatya iránt most, midőn a világ hatalma-
sai őt elhagyták s nálunk, bol a szentatyát már sokan alig 
akar ják elismerni. Ily tüntetések most helyén vannak, de 
sőt nálunk igen szükségesek. Wenkheim báró indítványára 
a nagygyűlés feliratot intéz a szentatyához. Ha más ered-
ménye nem volna is e gyűlésnek, a katholicitásnak ezen 
ékesenszóló ténye elég. Ipolyi alelnök úr a társulat ügyét 
kimerítőleg adta elő s indítványai igen életrevalók és szük-
ségesek ; óhajtjuk, hogy valósuljanak. 

— Szentatyánk márczius 6-án több püspöki széket 
betöltött, de consistóriumot nem tartott, sem allocutiót nem 
mondott, mint azt a lapok közölték. Preconisáltatott evorai 
érsekké Portugalliában Pereira Bilhano József Antal, porto-
vecchioi püspökké Ecuador köztársaságban Tola Lajos, 
martiniccai vagy szent-péteri püspökké az Antillákon Fava 
Amandus, würzburgi püspökké Bajorországban Reissmann 
János Bálint, vittóriai vagy tamaulipasi püspökké Mexicó-
ban Montes de Oca y Obregon Ignácz, filadelfiai püspökké 
in partibus infidelium Giordani Lajos, geravai püspökké i. 
p. és a funchali püspök coadjutorává Madeirában cum jure 
successionis Ayres d 'Ornellas de Vasconcellos, arsinoei püs-
pökké i. p. és a san-salvádori püspök coadjutorává c. j . s. 
Középamerikában Carcano Lajos, joppei püspökké i. p. 
Prucha Károly Ferencz a prágai bibornok-érsek helyett-
nöke, dorai püspökké i. p. Maioli János Mária. Junius hónap 
óta breve által preconizáltattak : ostiai s velletrii püspökké 
Patrizi Konstantin bibornok-dékán, portói és santa-rufinai 
püspökké Amat di San Filippo e Sorso Lajos bibornok-aldé-
kán, palestrinai püspökké Sacconi Károly bibornok, que-
becki érsekké Canadában Tascherau Sándor, lugosi görög-
kath. püspökké Magyarországban Olteanu János, brünni 
püspökké Morvaországban Noettig Károly, ageni püspökké 
Francziaországban Chaulet d' Outremont Albert, soutwarki 
püspökké Angolországban Danell Jakab, ardaghi püspökké 
Irlandban Couray György, raphoiei püspökké Irlandban 
Mac Devitt Jakab, clonferti püspökké Irlandban O'Rorke 
Hugo, nikopolisi püspökké Bulgáriában Paoli Ignácz, reto-
mói püspökké i. p. s jóreménységfoki apostoli vicariussá 
Ricards J akab Dávid, massimopoli püspökké i. p. és xan-sii 
püspök coadjutorává Chinában Carnevali Pál, caricói püs-
pökké i. p. és a nyugotsiami apostoli vicárius coadjutorává 
Leturdú Mihály, eucarpiai püspökké i. p. és a cansari apos-
toli vicarius coadjutorává Fink Lajos Mária. Az evorai 
érseknek a pallium megadatott. 

Szeretetadoniányok a szorongatott szentatya 
szániára. 

Összeg az előbbi számból : 89 frt . 20 kr., 160 frank 
aranyban, 1 cs. k. arany, 1 db régi kétfrtos, 1 u j ezüst ftos, 
1 osztrák % forintos. 

Berky József csurgói esperes plébános . . 5 ft. 
Haulik József babocsai plébános . . . 5 ft. 
Banny Bódog 20 krajczár . 
Fedor Imre 20 „ 
Krammer Gusztáv 20 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldnnasor sarkán 9. sz. 
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KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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I. Félév. 1871. 

TARTALOM. A szentatyának a jézustársaságra vonat-
kozó apostoli irata. — Észrevételek a katb. congressuera. 
— Katholikus congressus. — Egyházi tudósítások. — Ve-
gyesek. 

A szentatyának a jézustársaságia 
s az olasz garancziákra vonatkozó legújabb apostoli 

irata. 

Veneríibili Fratri Nostro Constantino S. R. E. Car-
dinali Patrizi, Episcopo Ostiensi et Veliterno, Sacri 
Cardinalium Collegii decano, Vicario Nostro generali 

in spiritualibus Romae eiusque districtus. 

PIUS PP. IX. 

Yenerabilis Frater Noster, salutem et apostoli-
cam benedictionem. Ecclesia Dei, tarnquam Regina 
circumdata varietate, sicut i nobili diversorutn regu-
larium Ordinumornamentodecoratafuit, sicsedulam 
semper eorum operam adhibuit ad propagandam 
divirii Hominis gloriam, ad christianae reipublicae 
negotia expedienda et ad inducendum etiam vel pro-
vebendum in populis, doctrinae et caritatis ope, civi-
lis vitae cultum. Quotquot idcirco fuerunt unquam 
osores Ecclesiae, reguläres Ordines maxime sunt in-
sectati et inter eos primas odii sui partes tribuere 
consueverunt Societati Iesu, utpote quam operosiorem 
suisque propterea consiliis infestiorem existimarunt. 
Id in praesentiarum rursum fieri dolentes conspici-
mus, dum civilis Nostrae ditionis invasores praedae 
inhiantes, exitiosae semper ereptoribus, familiarum 
omnium religiosarum suppressionem a Patribus So-
cietatis Iesu exordiri velle videntur. 

Cui quidem faeinori, ut viam sibi sternant, in-
vidiam ipsis conflare nituntur apudpopulum, eoeque 
simultatis accusant cum praesenti regimine, ac po-
tissimum insimulant eius potentiae apud Nos et gra-
tiae, quae Nos eidem regimini faciat infensiores, qua-
que sic occupemur, ut nonnisi suadentibus ipsis 
quidquid agimus, perficiamus. Quae stulta calumnia, 
si in summum vergit contemptum Nostrum, qui 

prorsus hebetes ducimur etinepti cuicumque ineumlo 
consilio, absurda prorsus evincitur, cum noverint 
omnes Romanum Pontificem, divino implorato lumi-
ne et auxilio, id facere et praecipere, quod rectum et 
utile iudicaverit Ecclesiae; in gravioribus vero nego-
tiis eorum opera uti consuevisse, cuiusvis démuni 
sint gradus, aut conditionis, aut reguláris Ordinis, 
quos materiae, de qua agitur, peritiores, sententiam 
suam sapientius ac prudentius proferre posse ai-
bitratur. 

Profecto Patres etiam e Societate Iesu haud raro 
adhibemus et varia munera, ac illud imprimis sacri 
ministerii eis committimus, qui in hisce obeundis 
probatius semper Nobis faciunt Studium illud et 
zelum, quorum gratia crebras et amplissimas a De-
cessoribus Nostris promeruerunt laudes. Verum 
äequissima ista dilectio Nostra et existimatio Socie-
tatis, egregie semper de Ecclesia Christi, hac Saucta 
Sede et christiano populo meritae, longe abest a servili 
illo obsequio, quod comminiscuntur ipsius obtrecta-
tores , quorum calumniam a Nobis et a demissa opti-
morum Patrum devotione indignanter propulsamus. 
Haec vero tibi significanda duximus, Venerabilis 
Frater Noster, ut et insidiae Societati struetae com-
pertae fiant et sententia Nostra turpiter insipienter-
que detorta ac subversa restituatur et inelytae eideni 
Societati novum praesto sit propensissimae voluntatis 
Nostrae testimonium. 

Liberet utique, hac occasione nacta, te diutius 
distinere de aliis quotidie increbrescentibus doloris 
Nostri causis; at cum adeo ampla sit earum seges, 
ut epistolae finibus concludi non valeat, unum at-
tingemus commentum concessionum, quas dicunt 
guarentigie, ubi nescias, num primas teneat absur-
ditas, an versutia, an ludibriumet cui iamdiu opero-
sum et inutile Studium impendunt Subalpini Grubernii 
moderatores. Coacti enim a communi catholicorum 
expostulatione et politica necessitate ad larvam 
quamdam Regiae potestatis Nostrae servandam, ne 
cuiquam obnoxii videamurin exercitio supremi regi-
minis Ecclesiae, id assequi se posse censuerunt per 
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concessioncs. Atqui cum concessio suapte natura 
postulet potestatem concedentis in eum, cui concedi-
tur , eumdemque, saltern quoad rem concessam, 
subiiciat illius ditioni et arbitrio : necessario fit, ut 
ipsi operam perdant in adstruendo summae potestatis 
Nostrae fastigio per eaadminicula, quae ipsum omni-
110 subruant et deleant. Intima vero concessionum 
indoles est eiusmodi, ut unaquaeque peculiarem 
servitutem inducat, quae durior etiam fit ab invectis 
deinde emendationibus. 

Hostile demum et dolosum ingenium, quod ex 
iis, licet insidiose velatum, erumpit, sic illustratur a 
iugi factorum serie, ut neminem sanae mentis deci-
pere posait et aperiissimam ludificationis speciem iis 
conditionibus affingat. Verum, si Ecclesia referre de-
bet imaginem divini auctoris sui: nonne Nos, qui, 
licet immerentes, Christi vices gerimus in terris, ei 
-ratias agere debebimus, quodirrisoriis regni insigni-
bus et Nos circumdari sinat? Profecto, sic ipse vicit 
mundum atque ita etiam per Sponsam suam Eccle-

. s'am rursum de mundo triumphum aget. 
Interim copiosa tibi, Venerabiiis Frater Noster, 

adprecamur caelestia munera eorumque auspicem 
et praeeipuae Nostrae benevolentiae pignus Aposto-
licam Benedictionem tibi peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die 2 martii, 
anno 1871, Pontificatus Nostri anno vicesimoquinto. 

P i u s PP. IX. 

Észrevételek a kath. congressusra. 
„Dimidium facti, qui bene coepit, habet", tartja 

egy régi közmondás. Ha a kath. congressus eddigi 
folyását ezen régi mondat Mózes-vesszejével érint-
jük, fájdalom, sok iszapot lát a vérmes remények 
democrat medrében a kath. közönség, mely a modern 
eszmék tűzfénye után indulva, kénytelen az önkor-
mányzati aera képzelt pusztájába költözködni, noha 
tudja, hogy az uj tűzfény még nem „pharosz" s 
azok nem Fáraók, kiknek egyptomi egyházuralma 
alól (!) a liberálisabb eldorádóba igyekszik, — noient 
volent. . . 

Már maga azon körülmény, hogy a szervező 
congressus a nagyböjti időszakban kezdte meg ülé-
seit, rosz jel az egyházát remegve féltő kath. szív 
előtt. Nemcsak azért, mert ilyenkor kétszeresen fáj-
dalmasan esik neki az ott hosszú körmondatokban 
kitörő „crucifiget" hallani, de azért is, mert közel a 
húsvét, mikor a főpásztorokat ismét metropolisaikba 
szólítja kötelmük, a tanácskozás folyama hetekig 

megakad, pedig most minden perez drága, minden 
legkisebb halogatás veszélyes. 

Azonban végén csattan az ostor, finis coronat. 
Lehet, hogy mi itt babonás szemüvegen nézünk, 
agyrémeket látunk, melyeket a további fényes szó-
noklatok sugarai, mint éji ködöt a nap, elűz-
nek és sok vájudás után csakugyan sokat, min-
dent, igérő epocha derűje virrad egyházunk egére. 
Adja Isten. Annyi tény, hogy a kisebbségi párt né-
mely szóbajnoka mindjárt kezdetben elszomorított 
sok kath. választót a vidéken, arczul verte a kerü-
letek bizalmát és az egyházat. Szomorú jelenség, 
mert ha más hitfelekezet tagjai nem indítanak hábo-
rút saját testületük ellen: miért teszik azt katholi-
kusok? Egyszersmind örvendetes jelenség azok előtt, 
kik, mintegy lángeszű Bourdaloue, minden scissioból 
a kath. egyház isteniségére merítnek érvet, azon 
ellenség kezét látván ott működni, ki a buza közé 
konkolyt hintett s kinek nincs szüksége, hogy más 
felekezetek közt viszályt támaszszon, miután azok 
úgyis az ő malmára hajtják a vizet, míg nálunk csak 
a zavarosban halászhat. 

Mily furcsák a szélsőségek! A kisebbségi párt 
egyik szóvivője állami közeget, automatot, akar az 
autonómiából csupa szabadelvűségből s a magyar 
kath. egyház iránti aggódó szeretetből ! Másik szóvivő 
meg határozottan szakítani akar minden állami ne-
xussal. Mikép válik ez az illető párt dicsőségére? . . . 
„Testimonium eorum non erat conveniens !" Egyéb-
iránt ez utóbbi nézetben szerintünk is sok izgatás 
rejlik, miről már czikket is irtunk hónapokkal ez-
előtt, de jobb a papirkosárban vesznie, mert darázs-
fészek biz az minden igazsága mellett is. Bizzuk el-
intézését a jövő események döntő logicájára. 

„Közvetlen vagy közvetett választás? E kérdés 
is egyike azon positiv és negativ delejsarkoknak, 
melyek a congressus tagjait két külön pártra osztják. 
Pedig erre igazán kár nagy súlyt fektetni, mert az 
eredmény ugyan egy lehet, akár közvetve, akár 
közvetlenül választatnak meg az országos kath. tanács 
jövő tagjai. Bizonyítja az, hogy a mostani aut. kép-
viselők közt is vannak oly radicalis eszmékkel satu-
ráltak, hogy a legközvetlenebb választással sem 
lehetett volna külömbeket válogatni. Igaz, éleselméjű, 
tudományos, emberek ők, csak az a kis hibájuk van, 
hogy nem veszik észre önmaguk alatt a fa vágását, 
mikor a mult választások helytelenségéről, közvetlen-
ségének hiányáról, (alias: a választók bizalmatlansá-
gáról) szónokolnak. Uraim! ha nincsenek megbízva, 
akkor csendesen, mert még roszul járhatnak ! 
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Hát azon kisebbségi elv, mely demagog anyagi 
és jurisdictionalis kedvezményekkel szándékszik a 
kath. világi intelligentia érdekeltségét az egyház 
iránt felébreszteni, miféle kritika előtt állhat meg? 
Nagy okunk volua pirulni, ha az ó'si keresztények 
(kikre a kisebbség minduntalan hivatkozik) csak 
temporalis érdekekért mentek volna a circusok pár-
duczai elé ! Váljon odáig jutottunk volna már, hogy 
világi intelligentiáink nem tudnák az egyházat sze-
retni magáért az egyházért? Az ilyen intelligentia 
nem kell nekünk! Az ilyen intelligentia nemhogy 
kész lenne a Zebedtusokkal a szenvedés kelyhét 
kiüríteni, de elárulná egy kenyérmorzsáért is az 
igazságot. 

Egyik hangzatos és igazolt czége az önkormány-
zati törekvéseknek : a kath. egyház vagyonának 
megvédése a divatos cape-rape állami tendentiák 
ellen. Ezt főleg a kisebbség szokta hangsúlyozni. 
Ámde mikor egyes tagjai még a legtisztább kath. 
eredetű tanulmányi, egyetemi s vallási alapokat is 
szeretnék a protestánsokká!, — a nemzetgyűlés által ! 
— mo-gosztatni, hogy fog akkor a párt unanimiter 
lándzsát törni azon alapok mellett, melyek „adomá-
nyozás" útján lettek a mieink? És midőn látjuk, 
mennyire perhorrescálják ezen oldalon Róma befo-
lyását, terjeszkedési vágyát: mit várjunk akkor 
tőlük a kath. vagyon megóvását illetőleg? Kath. 
vagyon, kétszáz millió katholikus vagyona, volt az 
egyházi állam; tessék elrablása ellen csak egy szó-
val tiltakozni, akkor elhiszszük, hogy jószándék ve-
zérli önöket! 

Vagy igaz biz az ! Tisztába hoztak már az iránt 
is, hogy mi lesz akkor a főpásztorokból, ha nem lesz-
nek palotáik. . . Eltartják őket a világi katholikusok, 
mint a szegény irek az ő püspökeiket. Csakhogy a 
szegény irek O'Connelei nem a magyar aut. kisebbség 
vezéreinek szellemében szónokoltak egykor ! 

Nehéz időket élünk, vulcanicusrázkodások nyi-
lainak át a világ szivén. Ha megoszolva leszünk 
mindvégig, ha a népszerűségi hiúságot nem birjuk 
feláldozni a közjóért, akkor odáig sem jutunk, meddig 
a bábeli épitők. Azért mi, kik csak távolból szemlél-
jük a nagyszerű épület lassú emelkedését, legalább 
imáinkkal segítsünk. Mert „Nisi Dominus aedifica-
verit domum." 

Répássy János. 

K a t h o l i k n s c o n g r e s s n s . 
(Folytatás.) 

De térjünk vissza a t. szónok további érvelésére. Át-
megy ő a katholikus autonomia egyéb teendőinek előadá-
sára és alapítja ezt az apostoli király jogára; de egyszers-
mind némi ellentétet jelez a 27-es bizottságnak munkálata 
és a kisebbség müve között, abban állót, hogy a kegyúri 
jogok nem további fentartásáról, hanem igen is átruházásá-
ról lehet csak szó és épen azért sokkal correctebb a kisebb-
ségnek ezt kimondó szövege, mint a 27-es bizottságnak 
munkálata, mely a főkegyúri jogoknak épentartásáról szól. 
Némi helyreigazitásul legyen szabad megemlítenem, hogy 
nem, mint ő mondja, a „főkegyúri jogoknak", hanem a „fő-
kegyúri jog"-nak épentartásáról van szó a 27-es bizottság-
többségének munkálatában, mi nagy külömbség. A főkegy-
úri jog gyökérben megmarad az apostoli királynál ; annak 
némely kifolyásai, néir.ely kegyúri részjogok, származnak 
át állandó módon az autonomiára. 

E felfogást igazolja a kisebbség javaslata is, mert ő 
szerinte is a kegyúri jogok nem teljes számmalruháztatnak 
át a kath. autonomiára; correctebb tehát a 27-es bizottság 
többségének kifejezése, mint a kisebbségé és a dolgok jövő 
állásának inkább megfelel. 

Az apostoli kegyúri jog megtartásával e jognak rész-
beni gyakorlata az autonomiai testületre fog szállni, vala-
mint ezelőtt is nem maga gyakorolta azt egész kiterjedésében 
az apostoli király, hanem gyakoroltatta kormányközegei 
által. 

Midőn pedig e jogot jövőre is épen kivánotn tartatni, 
nem lehetek egy értelemben Kállay Ödön t. tagtársunk néze-
tével, ki ezen legfőbb kegyúri jogot már csak azért is meg-
szüntetni szeretné, mert akkor megszűnnék azon visszásság 
is, melynél fogva eddig többnyire politikai okok vezérelték 
a püspöknevozéseket, mi jövőre máskép levén, szerencsésb 
választások történnének, kevésbbé politikusok, inkább pász 
torok, lennének a választottak ! Legyen szabad erre egy rövid 
észrevételt tenni. A tömeges dicséretek és tömeges becsmér-
lések egyiránt igaztalanok, akár egy embernek összes tulaj-
donságaira, akár egy testület összességére alkalmaztassanak 
azok ! 

Egy értékük v a n azoknak a superlativusokkal. A su-
perlativusok, úgy tapasztaltam mindig, soha sem felelnek 
meg a valónak; valahányszor dicsérő iratokat olvastam és 
superlativusokkal találkoztam, meg voltam győződve, hogy 
midőn emberekről, emberi dologról, vala szó, nem valók ; de 
ép oly kevéssé mutatkoznak a superlativusok a kárhoztatá-
sokban is, egész átalánosságban kimondva, valóknak. S ez 
álland valószinüleg a t. szónoknak az eddigi püspökök 
felett in globo kimondott Ítéletéről is! 

Hogy eddig politikai okok is foroghattak fen a püs-
pökök kinevezésében, lehet; de én tapasztalásomból beszé-
lek, midőn (én magam kinevezését nem értvén ide, mert az 
mindenesetre el volt vétve, de szólván másokról, kiket vagy 
mint előljáró püspökeimet vagy mint collegáimat tisztelni 
vala s van szerencsém) azon meggyőződést fejezem ki, hogy 
azon körülmény, melynél fogva talán politikai okok is be-
folytak a püspökök neveztetésébe, az ő politikai önállóságu-

24 * 
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kat, függetlenségüket, viciálni s hazájuk és nemzetük iránti 
szeretetüket és áldozatkészségüket gyengíteni képes nem 
volt, de főpásztori kötelmeik teljesítésében sem tévesztette 
meg őket semmikép. Adja Isten, hogy, bármi más módon 
történjenek is jövőre a püspökválasztások, azok soha sze-
rencsétlenebbek ne legyenek az eddigieknél. En minden-
esetre tisztelettel hajlok meg sok apostolil«lkű és buzgalmu 
egykori püspökelőljáróim és mostani collégáim előtt, meg-
hajlok azon nagy s bokros érdemek előtt, melyeket a korholt 
módon kinevezett főpapok a haza, a nemzet, az anyaszent-
egyház és hiveik buzgó szolgálatában szereztek maguknak ! 

A mi már a legfőbb kegyúri jognak gyakorlatát jövőre 
ideti, azt is részletezte tiszteit tagtársunk, Baríal képviselő 
úr. A dolog kellő megértésére, úgy gondolom, szükséges 
különösen szemügyre venni, mit ő is előre kü ldö t t , hogy t. 
i. a főkegyúri jog Szilveszter pápának adományozásából 
származik, mert e tettből a kegyúri jognak természetét és 
irányát kellően meg fogjuk érthetni. Több nem fekhetik 
abban, mint a mit Szilveszter pápa adományozott a magyar 
királynak, annál kevésbbé foglalhat pedig ezen Rómától, az 
egyház f jétől, adományozott jog valamit magában, mi a 
papság egyházi jogai és állása vagy a keresztény anya-
szentegyház szervezete, lényeges intézményei, ellen bármely 
körülmények között is fordulhatna. Szent István és a többi 
m igyar királyok történetünk dicső századai egész során 
keresztül kétség kivül jól értették ezen kegyúri jog irányát, 
tartalmát és természetét. Magyarázzák tehát ők meg nekünk, 
mit tartottak legyen ők azon tárgyakról, melyek körül a t. 
szónok úrnak tervei s javaslatai forognak. 

Szent István király második könyvének második fejeze-
tében rendeli : „ut Episcopi habeant potestatem res ecclesiasti-
cas providere, regere et gubernare atque dispensare secundum 
canonumauctoritatem,"„volumus.utlaici eorum ministero obe-
diant;"e^t Szent István kirá 'y mondja,ki a kegyúri jogot kap-
ta, ki tehát a kegyúri jog természetét, irányát és kiterjedését 
is, legjobban ismerte. I. András király megerősítven Szent 
Istvánnak törvényeit, mondja: „Pontifices et collegia sacer 
dotum prislino more observentur, ritus omnes christiani 
revocentur." Hogy pedig az idézettek értelmében Magyar-
országban a püspökök mindent a szent kanonok szerint 
lartoznak kormányozni, azt elegendöképsn megérthetjük 
t irvényeiuknek egyéb rendeleteiből is. Álljon itt csak egy-
nehány. 

Az 1458 — 9. t. cz. Szilágyi Mihály korából így szól: 
„quod iudices ecclesiastici" az őket illető ügyeket úgy inté-
z ik , „prouti in canonibus expressum est." 

Nemkülömban az 1553-dik évi 22. t. cz. : „iudicia 
spiritualia continue secundum canones, quibus ab antiquo 
Ecclesia usa est, continuentur in omnibus causis forum eccle-
siasticum concernentibus." 

Egyátalán mindenütt, hol az egyház joghatóságának 
bármily irányban levő működéséről szó van, a kanonok állít-
tatnak fel, mint oly rendszabályok, melyeket követni kell. 

Nézzük meg most már, mikép felel meg ezen követel-
ménynek az, mit az apostoli fejedelemnek a kath. auto-
nomiai testületre átmenő kegyúri jogából származtat a t. 
szónok úr. 

Beismeri ő, hogy igen is vannak oly ügyek, melyeknek 
elintézése az apostoli székkel való egyetértéstől függ, de még 
sem annyira, hogy ha az apostoli szék bele nem egyezik, 
azt a kath. autonomia maga is végképen el ne intézhesse. 

Ily tárgyak ő szerinte a püspöki megyék szabályozása, 
a szerzetes rendek behozatala és eltörlése, az egyházi kano-
nok és fegyelmi szabályok fontartása, az ünnepnapok fölös 
számának megszorítása és a jus placeti. Nem oszthatjuk, —~ 
adja ő hozzá, — azon felfogást, mintha e tárgyak végső 
elintézését, azon mindenesetre sajnálandó esetben, ha a szent-, 
szék beleegyezése megnyerhető nem volna, eszközletbe nem 
vehetnők ; mert ezen lényeges kegyúri jogok a magyar király 
által tettleg és függetlenül a római curiának szükségszerű 
beleegyezésétől valóban gyakoroltattak. így ő. Mi máskép. 
Névszerint mi az első pontot illeti, t. i. a püspöki megyék 
szabályozását, a dolog kellő megértéséré szükséges figye-
lembe venni, hogy ez ügyre a mostani praxis szerint három 
elemnek szokott befolyása lenni. Első a világi fejedelem. 
Lá t juk , hogy Németországnak protestáns fejedelmei is con-
vent ókat kötöttek Rómával a püspökségi megyék kellő 
körvonalozása, az érsekségi tartományok elrendezése, iránt 
és csak legújabban olvastuk a hírlapokban, hogy az uj német 
császár folyamodott a pápához a végett, hogy Elszásznak 
egyházai egy német érsekség alá állíttassanak. Ezen feje-
delmi befolyáson kivül vagyon egy másik, mely a püspök-
megyék rendezésében megilleti apostoli királyunkat legfőbb 
kegyúri jogánál fogva, a mennyiben t. i. ö magyar egyhá-
zunkban a javadalmazás ügyére lényegesen befoly. Miután 
pedig a kegyúri jog gyakorlatában jövőre részt veendnek 
az autonomiai testületek is, ezen cziman ők is hivatva lesz-
nek a mondottam ügy elintézésébe befolyással lenni. 

De hogy még egy és legfőbb, sőt világszerte egyetlen, 
lényeges tényező van, mely nélkül dioecesist vagy egyház-
tartományt megállapítani, körvonalozni és bármily formá-
ban az egyház organismusába beilleszteni nem lehet, az 
minden időben el volt ismerve mindenki által . Még a pro-
testáns fejedelmek is tiszteletben tartot ták azt mindenkor. 
Annál inkább megilleti a kath. autonomiát, hogy a mondott 
ügy elintézésére nézve ne állítson fel elvet, melynél fogva 
elhitetné magával, hogy a római pápa bele nem egyezése 
esetében maga is tisztán intézhetne el oly dolgot, mely egy-
házi fogalmak szerint főleg egyházkormányi elintézéshez 
tartozik. 

A szerzetes rendek behozataláról és eltörléséről szól to-
vább a t. szónok, az előbbi tárgygyal ugyan egy catego-
riába vetvén be azt. Mi ellenében azt mondjuk, hogy csak 
anuyira folyhat be az apostoli fejedelem mint kegyúr e do-
logba, a mennyire azon rendek javadalmazásáról van beho-
zatalukkor szó vagy pedig a mennyire, hogy ha megszűn-
tek volna létezni, javaik visszaesvén az egyházra, ezeknek 
a többi egyházi javakkal való kezeltetése volna elinté-
zendő. 

Az államhatalomnak ez ügyre szabályozó befolyása 
épen nincs. Ha 2—3, 10—30, ember egy házban lakni, imád-
kozni, böjtölni, akar , ahoz semmi köze senkinek, az ál lam-
hatalomnak semmi hozzászólása sincsen. Hogyha ők az 
egyesülési törvény szabályainak eleget tesznek, az állam-
hatalom nem bánthatja őket , fenmaradván mégis n3ki azon 
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örködési joga, melylyel önbiztonsága czéljából egyesek és 
társulatok irányában bir. 

De igen is vagyon egy hatalom, mely a szerzetes ren-
dek eltörle'se és behelyezése felett határozhat és ez egyedül 
az egyházi hatalom. Más bármily hatalom eröszakot követ-
het el önálló szerzetek eltörlés) által; de ilyesmi nem jog-
gyakorlat és ha megtörténik, az egyház a tett jogosságát 
el nem ismerheti, mint azt annak József császár erőszakos 
határozatai ellen történt protestáló felszólalása tanúsítja. — 
A mit pedig az egyház jogosnak nem ismer el, azt a katho-
likus egyház autonomicus testülete sem nézheti olyannak. 

Mi az ünnepnapok f ilös számának megszorítását illeti, 
az a katholikus autonomiai testülethez semmi tekintetben 
sem tartozik. A világi hatalom pedig adhat brachiumot az 
egyházi törvénynek, mely azt mondja: te a vasárnapokat 
és ünnepnapokat megüld; mit ha tenni jónak nem látja, ám 
tegye, de az egyházat sem tilthatja el azon jogától, melylyel 
ez az ünnepnapok megülését lelkiismereti kötelességül teszi. 
A katholikus autonomia hogyan lépjen e két hatalom közé 
ezen ügy elintézésébon, azt valóban át nem láthatom. 

De emlit végre szónok úr még egy jogot az autono-
micus jogok közt, mely azonban az egyházra nézve valóban 
nem jog, hanem a legnagyobb jogtalanság, a jognak nega-
tiója, t. i. a jus placeti. Ez azon megfoghatlan anachronis-
mus, melynél fogva akkor, midőn a kormányoknak, a keresz-
tény társadalomnak, midőn az egyháznak, midőn minden 
egyes ember családi és személyi becsületének, ellenei napon-
ként praeventiv censura nélkül nyomathatnak mi nekik 
tetszik, akkor csak azon egyházon, mely mindenkor leghí-
vebb szövetségese volt az államhatalomnak, — jól értsék 
mesr kérem szavamat, értem az Istentől származott állam • o * 
hatalmat, akár egyes ember gyakorolja azt a monarchiában, 
akár az összes nép a respublikában, — csak ezen egyházon, 
mely a vallásnak és erkölcsnek hirdetője, ápolója, termő-
földje, az állam gyakorolja korunk haladásának compromis-
siójával a jus placetit ? Jól mondta előttem szóló egyik t. 
tagtársunk: ha tetszik a kormánynak a jus placeti, ám 
gyakorolja azt ; én meg hozzá teszem : vannak eszközei 
hozzá ; a katholika autonomia az ő poroszlója ne legyen. 

A szóban forgott főkegyúri jog gyakorlatából szár-
maztatja le végre a t. szónok az általa beszédje végén név-
szerint elsorolt mindazon jogokat, melyeknek ajánlott keze-
lése iránt nevezetes külömbségek forognak fen a 27 tes 
bizottságnak és a kisebbségnek müve között. Érdemlegesen 
nem tárgyalja azokat, én sem fogom azt tenni, úgyis már 
nagyon soká untattam a tisztelt gyűlést. Csak rövid ész-
revételt kivánok tenni a kegyúri jogviszony rendezését ille-
tőleg. Én azt több tekintetből, névszerint a kanonjog, a 
kegyurak jus aquisituma és egyházaink nagy szükségei 
tekintetéből, melyoken, ha a kegyurak elvonnák kezüket 
róluk, a nép által a legritkább esetben lehetne és volna se-
gítve, eltörlendőnek nem tartom ; nem is akarok sipot adni 
bármily határozatunk által azoknak szájába, kik nem ismer-
vén szegény egyházaink állapotját, a kegyurasági viszony-
nyal könnyen elbánni hajlandók. Én a facultativ megváltást 
pártolom; erre pedig elég tér van nyitva a 27-es bizottság 
munkájában. 

Az egyházi javadalmak betöltési módjára nézve a 27-
tes bizottság által ajánlott eljárást üdvös ebbnek hiszom. Az 
országos egyházi gyűlésbe közvetlen választással óhajtóm a 
képviselőket bejuttatni. 

A mi a tanintézeteket és alapítványokat, úgyszintén az 
önkormányzat körüli teendők pontos teljesítésének biztosítá-
sát vagyis a fegyelmi eljárást, illeti, ezekre nézve is a meg-
figyelendő tekinteteknek nézetem szerint inkább megfelel 
az, mi a 27-es bizottság munkálatában foglaltatik. Ha e 
tárgyak annak idején szóba jönnek, okaimat elő fogom adni. 

A mi a papi és zárdai nevelést illeti, melyet a 27-tos 
bizottság az egyházi hatalomnak vindikál, a kisebbségi 
javaslat pedig az autonomia vegye3 testületének ellenőrzése 
alá állít, én a 27-es bizottság munkálatát jobbnak és minden 
körülményekre nézve megfelelőbbnek tartom. 

A képviselők díjazását illetőleg maga idején előadan-
dom fontos okaimat, melyeknél fogva ahhoz semmi szín alatt 
nem járulhatok. 

Az egyházi javak administratiójára vonatkozólag a 
27-es bizottság véleményében bentértett módot a legkielé-
gítőbbnek tar tom; de egyszersmind szó nélkül nem hagyha-
tom t. tagtársunk, Kállay képv'selő úrnak, a papi jószágok 
kezelésére vonatkozó megrovását. Oda irányult pedig az, 
hogy a kellő beruházások hiánya m att nem eléggé jövedel-
mező javadalmak a kisebbség javas'ata értelmében kezeltet-
vén, több hasznot haj tandnak a tulajdonos egyháznak. 

Én tamáskodom benne. Hogy a nagy papi javadal-
makban, melyek az 1848-ik évben megszüntetett urbérisé-
gek helyébe tetemes beruházásokat igényeltek, ezek azonnal 
eszközölhetők nem voltak, az kétségtelen; de nem tudom, 
váljon hasonló sorsban nem osztoztak-e velük a világi urak-
nak, a nagy családoknak, terjedelmes jószágai. Annyiról 
azonban tanúskodhatom, hogy nem hiányzanak nagy egy-
házjavadalmak, melyek a mi honi szükségeink szerint min-
tagazdaságul tekintethetnek. Mindenütt tapasztalhatni a 
javítási törekvést, pedig nem csekély sikerrel. Maguk köz-
vetlen elődjeim nagy összegekre rúgó beruházásokat tettek. 
S mi jól megkezdetett, sikerrel folytattatik. 

Ha a nagy papi jószágok jövőre nem a 27-es bizottság 
javaslata értelmében, hanem talán közösen kezeltetnének, 
nagyon tartok tőle, nehogy azon sorsra jussanak, melyre 
majdnem minden közösen adminis t râ t jószág jut . Mennyi 
panaszt hallunk a kormány által kezelt jószágok gazdasági 
állapotja ellen felhozatni, pedig ott sem jó akarat , sem erő 
nem hiányzik a czélirányos gazdálkodásra. Valók-e azon 
kifogások? én nem tudom, de legalább azt tanulom belőlük, 
hogy tisztelt szónok által czélba vett adminis t ra te nem 
kevésbbé hibáztathatik, mint azt ő jószágaink mostani keze-
lése iránt tevé. 

De bármi is történendik, adja Isten, hogy jószándékú 
várakozásai és reményei teljesedésbe is menjenek. 

Mélyen tisztelt congressus ! Beszédemet végzendő, 
visszatérek t. Bartal tagtársunk müvére, mely az autono-
miai működésnek előkészítési terén egy nevezetes mozza-
natot mutat fel. Nagy ellentéteket jeleztem, melyek ezen 
tervezet és a katholika egyház tanai és elvei közt vannak. 
Mily eredménye lesz ezen és hasonló törekvéseknek? Hogy 
fog eldőlni az autonomia ügye? lesz-e abból valami? mi 
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lesz, mi nem lesz? az mindeddig a mindentudó Isten t i tká-
ban rejlik, — mi azt most még sejteni sem tudjuk. Legyen 
tehát szabad nekem egy némi tekintetben szükségesnek tar-
tott nyilatkozatot a gyűlés elé adni. 

Gyakran hallottam mondani, hogy azon sajnálatos 
esetben, ha talán az autonomieus szervezkedés bizonyos han-
gadó irányokból kimondott kívánságoknak meg nem felelne 
és épen azért vagy létre nem jönne vagy nem úgy jönne 
létre, mint az az országos ügyek elintézésére befolyással biró 
körökben óhajtatnék, akkor a világi elem érdeklődése az 
egyház ügyeinek meg nem nyerethetvén, könnyen nagy 
veszteségek érhetnék a magyarhoni kath. egyházat, név-
szerint könnyen megtörténhetnék, hogy az egyházi j avak -
nak, a papság politikai, különösen pedig a praelatusok ki-
tűnő állásának kérdése és más hasonlók az egyházellenes 
véleményáramlatok irányában jöjjenek megoldásra. 

En nem vagyok megbízva püspöktársaim nevében 
szólani, csak magam nevében szólhatnék. De mennyire gyak-
ran szerencsés voltam észlelni nézeteiket, kívánságaikat, 
elhatározásukat, talán nem mondok olyat, mi nem vissz-
hangzanék lelkükben, szivükben, midőn e következő vallo-
mást teszem : Mi kimondhatatlan nagyfontosságunak tekint-
jük az egyház jószágainak, politikai állásának, fényes posi-
tiójának, kérdését. Tud juk jól, mily kegyelet volt az, mely 
az egyház felé fordulva mindezt eredményezte. Tiszteletben 
tar t juk nagy királyaink, vallásos őseink, adományozó pietá-
sát, egyházunk drága hagyományát; kötelességünknek 
tar t juk azt, mi az egyházé volt, jövőre is az egyháznak az 
ország és nemzet kétségtelen javára, mennyire Isten után 
tehetségünkben áll, megóvni, megtartani. 

De jóllehet mindazoknak nagy fontosságát elismerjük, 
mégis, tekintettel az egyház főczéljaira, túl nem becsüljük 
azokat. S nincs köztünk senki, ki elhatározhatná magát az 
egyház legszentebb tanaira, lényeges isteni szervezetére, 
liturgikus és disciplinaris kizáró intézkedésére, -vonatkozó 
kötelmeink és jogaink háttérbe szorításával túldrága áron 
megvásárolni ezen minden tekintetben nagy, de soha sem 
főfontosságú, érdekek biztosítását. 

Mélyen t. congressus ! Mi jogainkat, jószágainkat, állá-
sunkat , megtartani fogunk igyekezni és hogyha a mélyen 
tisztelt congressus közreműködésével találkozhatunk, ál-
dani fogjuk Istenünket, mert hiszszük, hogy hol annyi nemes 
lélek, annyi jóakarat , egyesül, ott az egyház szent tulajdo-
nának megvédésében mit kezdünk, sikerülni is fog. 

De azon esetre, hogy ha az idők calamitásainál fogva 
az egyház törvényes birtokából, fényes positiojából, nem 
tudom kinek hasznára, de tudom, hogy nagyon soknak, 
talán magának az államnak, a nemzetnek is, kárára, kifor-
gattatnék : akkor ugyan sok nehézségekkel és eddig nem 
ismert akadályokkal küzdve tudnánk csak az egyház czél-
jait előmozdítani; tudnánk mégis Isten segedelmével a leg-
mostohább körülmények közt is, míg az egyház szervezete 
épen tartva, annak kormányzati joghatósága aláásva, nem 
lesz. De a legnagyobb vagyon, a legfényesebb positió, a leg-
szerencsésebb igyekezettel megtartva, megvédve, sem képe-
sítené az egyház fejedelmeit magasztos tisztjüknek teljesíté-
sére, hogyha az anyaszentegyháznak Krisztus által alapí-
tott szervezete megsértve, az egyházkormányzati hatalom 

sarkaiból kiforgatva, lenne. Dixi et salvavi animam meam. 
A 27-es bizottság munkálatát részletes tárgyalás alapjául 
elfogadom. 

IV. H e g y e s s y K á l m á n : A többség munkálata, 
nézete szerint, ellentétben van korunk szellemével és törek-
véseivel ; mert a főpapi uralmat, mely eddigelé a híveknek 
az egyház kormányzatából való kizárása és feltétlen enge-
delmességre utalása által a katholikus vallás iránti indiffe-
rentismusnak s ez ismét szükségképi demoralisatiónak forrása 
volt, — a hivek által törvényesíteni akar ja ; ellentétben van 
a közérzülettel ; ennélfogva a 27-es bizottság többségének 
munkálatát nem is tekintheti a kath. hivek valódi óhajtása 
kifejezésének, hanem inkább a kisebbségét, mert az a kath. 
érdekeket megvédeni képes s a közvélemény is mellette v a n ! 

B a r t l ia Béla: Hogy az autonomia létesülni fog, 
hinni három körülmény létezése jogosít fel : mindnyájan 
a k a r j u k , a helyzet kényszerűségénél fogva mindnyájunk-
nak akarnunk k e 11 s végre már b i r u n k javaslattal, mely 
alkalmas arra, hogy tüzetes vita után a gyűlés keze képes 
lesz raj ta a kath. érdekeknek megfelelő épületet emelni. 
Alaptalan azon gyanúsítás is, hogy az egyháziak a hierar-
chia s vagyonuknak biztosításáért ragadták meg az auto-
nómiát kisegítő eszköz gyanánt. A kath. klérus hierarchiai 
állása hitelveinkben gyökerezik s ha megfosztatnék Í3 va-
gyonától, ő benne mindig respectálná hierarchiai tekinté-
lyét, mint tiszt elik az irlandiak szegény, vagyontalan, püs-
pökeiket. Az autonomia a hierarchiai állást nem biztosítja, 
dogma az, mely nem érint ethetik. A király patronusi jogára 
nézve tesz egy megjegyzést. Eddig mindnyájan megegyez-
tek abban, hogy e jog egyházieredetü ; a történeti tények-
kel s törvényeinkkel szemközt az ellenkezőt állítani lehet, 
de bizonyítni legalább is bajos s ép azért azt átalános fel-
ségi jognak el nem ismeri, mert ha átalános volna, gyakorol-
tatott volna az más felekezetek iránt is. IIa már most e jog 
egyházi átruházásból származik, kérdés : hogy a 48-i vál-
tozások után megszűnt -e ezen jog vagy gyakorolható-e s 
miként? Az egyház feje e jogot vissza nem vette, a király 
nem mondott le róla, a törvényhozás nem tiltja gyakorlatát : 
tehát nem létezőnek nem tekinthető; de mivel az egyház 
érdekében adatott s egyházieredetü, kívánnunk lehet, hogy 
az érdekünkben gyakoroltasfék. 

H a t a l a Péter . Az állam felmondja az egyháznak a 
szolgálatot, elvette tőle a családot s az iskolát ; ezt a közös 
iskolák alapítása, amazt a polgári házasság behozatala által. 
Az egyháznak tehát nincs más támasza, mint hogy az úgyne-
vezett tanitó egyház vonuljon vissza hivei közé s kormányoz-
za azt annak egyenjogú közreműködésével, rá ruházván azon 
hatalmat, melyet eddig az állam birt. Az autonomia két 
eszmén nyugodjék : a külső szabadságon, mely az áilam'ól 
bizonyos határig leendő függetlenségben s a belső szabad-
ságon, mely a híveknek a kormányzásra leendő egyenjogú 
befolyásában áll. Elismeri a tanitó egyháznak jogait, meg-
adja ezeket, de követeli a hiveknek is a befolyást. Melyek a 
vezérelvek a kettő közti határ megszabásánál ? Az autonó-
miának katholikuanak kell lenni ; de a va'ódi katholicitást 
az egyház történetéből határozhatni meg, a régiből, nem 
pedig a mai kanonjogból, mert a ka th . vallás legalább kül-
sőleg annyira megváltozott, hogy a régi szentatyák, ha fel-
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támadnának, alig ismernének rá. — Az autonomia szerve-
zésébon az intelligentiát kell nagybefolyásúvá tenni, mert 
az vezeti a népet; annyi befolyást hagyni neki, melyet az 
öshagyomány s a fejedelem kegyúri joga megenged. Részé-
ről a 27-es bizottság kisebbségének munkálatát fogadja el 
s aztán néhány megjegyzést tesz a legfőbb kegyúri jogról, 
melyet a nemzet mindig óvott, védett ; példákat hoz fel 
történetünkből Rómának tagadásba vett terjeszkedési in-
tentiói iránt, — mint például az 1493-i országgyűlés azon 
rendelkezését, hogy azon egyháziak, kik a fejedelmen kivül 
mástól fogadnak el baneficiumokat, vizba vettessenek." — 
A magyar mindig buzgó katholikus volt, de jogait megvé-
delmezte. Igy kell tennünk nokünk is. Nem tiszteletlenség 
ez a főklerus ellen ; Daák Ferencz mondásaként a fejedelmet 
se sért jük meg, midőn megesküdni kötelezzük a törvényre; 
nem sértés az, csak garanczia. Hilibi Gál János azon álli-
tására, hogy nem mutathatni fal az egyház dogmái iránti 
korlátlan kérvényezési jogra példát az egyház történetéből, 
felhozza czáfolatkép az apostolok cselekedeteinek könyvéből 
azon esetet, midőn az antiochiaiak a körülmetéltetést a 
kereszténységre nézve szükségesnek állitó hittanitók tanai 
ellen küldöttséget menesztettek Jeruzsálembe Péterhez s a 
többi ott levő apostolokhoz, kik a kérdést csakugyan a ké-
relmezők óhaja szerint döntötték el. Azt jegyzi meg továbbá, 
hogy az autonomia szervezetébe nem akar becsúsztatni oly 
részt, mely valaha archimedesi pontként használtatnék a 
nemzet szabadsága ellen s e pontot fel is tünteti, midőn 
ajánlja a kisebbségi javaslatot, melyben, mint mondja, mag-
lehetősen paralizálva van a klérusnak befolyása. 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , márczius 16. S c h w a r z ú r i n t e r p e l l a -

t i ó j a a k « p v i s e l ő h á z b a n . „Van-e tudomása a minisz-
ternek arról, hogy a csalatkozhatlanságról szóló pápai köz-
lemények az ország több püspöki megyéjében ki lőnek hir-
detve ? 

Ha van tudomása, tett-e és minő intézkedéseket a 
kormány megóvására és épségben tartására Magyarország 
apostoli királya azon jogának, miszerint a pápai közlemé-
nyekbe, mielőtt ezek hazánkban kihirdettetnének, előzetesen 
beletekinthessen és felettük „placetum"-ot gyakorolhassan ? 
(Helyeslés) 

Avagy elévültnek tekinti-e a miniszter a tets'zvény 
jogot, mint praeventiv rendszabályt vagy érvényen kivül 
helyezettet, mint — legalább részleg — nem törvényben, 
hanem szokásos jogban gyökerezőt ? 

Ha igen, — úgy elégségesnek tar t ja o a miniszter a 
merőben repressiv rendszabályt, mint biztosítékot, oly bekö-
vetkezhető pápai közlemények ellenében is, melyek nem, mi-
ként a csalatkozhatlanságról szóló bulla, hitágazati tanokra 
vonatkoznak, hanem közvetlenül s nemcsak alakilag, ha-
nem anyagilag is, a magyar állam közjogával jöhetnek össze-
ütközésbe ? 

Ha nem, — úgy minő intézkedéseket tett vagy fog 
tenni avégett, hogy addig is, míg az állam és az egyház 
közti jogviszonyok végleges szabályozása folytán hazánk-

ban a teljes vallásszabadság és teljes vallásfelekezeti egyen-
jogúság lehetővé válik, a magyar állam közjoga, független-
ségének biztosítékai, a római curiával szemben a lelkiis-
mereti szabadság és sajtószabadság érdekeivel összeegyez-
tethessenek ? (Helyeslés.) 

T . ház! Magam is azt hiszem, hogy azon ország a 
legszerencsésebb, a melyben a vallásfelekezetek egyházi 
kérdései legkevésbbé feszegettetnek a politikai törvényhozó 
testületben. De meg fogja engedni a t . ház, hogy mi még 
nem vagyunk azon helyzetben, hogy magunkat ily szeren-
csés országok közé sorolhatnók. 

Magyarországban még a róm. kath. egyház nam azon 
szabad associatió, melynek zászlója alatt külföldön a lelki-
ismeret szabadságát a vallásfelekezet keresi. Magyarorszá-
gon a római e g y h á z a t ö r t é n e l m i l e g k i f e j l ő d ö t t 
a p o s t o l i j o g n á l fogva még mindig úgyszólván részese 
magának az állam souvorainitásának, a legfőbb hatalomnak. 
De másrészről nem hiszem azt sem, hogy ezen fontos kérdés 
feletti felvilágosításra várhatnánk addig, míg a most együtt 
ülő kath. autonomiai congressus munkálatait befejezi. És 
mert azt hiszem, hogy a t e t s z v é n y j o g a m a g y a r 
á l l a m k ö z j o g a s mint ilyen felett nem egyoldalúlag a 
vallásfelekezet maga, hanem okvetlen az ország politikai 
törvényhozása kell, hogy határozzon, (Átalános helyeslés,) 
bátorkodom ezen interpellatiót a t. miniszter úrhoz benyúj-
tani s őt távollétében is felkérni, legyen kegyes mielőbb erre 
válaszolni." 

Haladunk, a nemzet megmentésének műve egy lépés-
sel ismét közelebb jutott a végczélhoz, az orosz visszavonult 
határainktól, Bismarck meghunyászkodik, mosolygó ünnepi 
képét veszi elő, mert a nemzet egyik harczosa fegyverkezik 
és még hacsak fegyverkeznék, de fegyverét már el is sütötte 
és oly félemletes golyót lőtt ki, hogy annak láttára még 
szövetséget is köt az ellenség a haza mentőjével. Schwarcz 
Gyula a képviselőházban interpellálta a cultusminisztert a 
többek között : van-o szándéka a placetumot érvényben 
fentartani, mert a haza az infallibilitás miatt veszélyben 
forog és egy< dűl csak úgy menthető meg, lia a határszélen 
őrségül kiragasztják, hogy Magyarországban épen annyi 
szabadságot élvez a kath. egyház a liberalismus ápoló kar ja i 
között, mint Muszkaországban. 

Mi egy perczig sem kételkedünk a felett, hogy mihelyt 
Gortsakoff emez interpel la te felől értesül, azonnal a „sza-
badságról" nevezett rendjel alapítását fogja a minden oroszok 
czárjának ajánlani és annak első példányát Schwarcz 
úrnak díjelengedés mellett megküldeni, az országgyűlést 
pedig azon átalános tetszésnyilvánításért, melylyel állítólag 
az indítványt fogadta, elismerő levéllel megtisztelni. Hiszen 
miben is áll a szabadság ? Abban, a mi mindenkinek tetszik; 
tehát az egyházra nézve a szabadság a placetumban rejlik ! 
E szabadság megszerzését akar ja Schwarcz úr elősegíteni 
és akkor az ő gonddal terhelt honatyai szive megkönnyeb-
bül, mert azon követ, mely most az ő szivét terheli, hogy 
az egyházat nem látja még bilincsekbe verve, az egyház 
szivére helyezve szemlélheti. 

Nem ismeretlen dolog az Sch. úr előtt, hogy az egyház 
éltető elemét a szabadság képezi, hogy virágzó korszaka 
épen az volt, midőn kifejthette minden akadály nélkül ere-
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jét. Nehogy ez most is történhessék, ad majorem liberalismi 
glóriám é3 a népszerűség halhatatlan (?) szalmakoszorújá-
nak elnyeréseért a láthatatlan ellenséggel bátran síkra száll 
és egy agyrémért kész a kormányt az egyház ellen a leg-
kiáltóbb jogtalanság elkövetésére felhivni. 

Szeretnők tudni, nem tiltakozott volna e Seh. úr a 
szabadság olyatén magyarázása ellen, hogy intorpellatiója 
előtt száját bekötik és akkor szabadon beszélhet? 

Valóban gúnynak igen, de igazságnak épen nem illik 
be, midőn liberális térfiaink szabadságról beszélnek az egy-
házzal szemben. 

A placetum, mely csak a legabsolutistikusabb kor-
mányzás kifolyása, egy alkotmányos országban a legnagyobb 
ellenmondás s hogy az országgyűlés az interpellatiót neve-
téssel nem fogadta, azt csak onnan magyarázzuk, hogy a 
liberalismus a fényes külmáz alatt a legnagyobb ellentéteket 
is eltűri, csakhogy végczélját, az egyház leigázását, elérje. 

Egyébiránt Sch. úr interpellatiójával szemben nekünk 
is van kérdezni valónk. Alkotmányos kormányzás elve, 
hogy kötelező erővel csak azon törvény bir, melyet a nem-
zet választottai a fejedelemmel együtt hoznak. Kérjük tehát 
Sch. urat, idézze nekünk azon törvényczikket, mely a pla-
cetum behozását az elfogadott alkotmányos elv alapján ha-
zánkban szentesíti. Mert egyoldalú rendelkezést, mint a 
hazának polgárai, törvényül el nem ismerünk. Mi soha sem 
hallottuk, de nem is .olvastuk, hogy a placetum az ország-
gyűlési tárgyalások anyagát képezte és ennek következté-
ben kihirdettetett volna. így, eltekintve azon körülménytől, 
hogy az egyház szabadságát megszorító törvény lélekisme-
retben úgy is soha nem köt lező, nem kötelezővé lesz a pla-
cetum jelenleg az által is, mert nem törvényes alakban ho-
zatott, a mennyiben a törvényhozás egyik tényezője, az 
országos képviselet, mellőztetett. Nem azt mondjuk, mit 
tenne az országgyűlés, ha a placetum behozataláról törvény-
javaslatot terjesztene elő a miniszter; jóakaratáról irántunk 
több mint kellő bizonyítékkal birunk; hanem csak arról 
szólunk, hogy ez irányban a külömben kellő törvényes 
forma mellőztetett, pedig, még ha szabadságunkat békóba 
verik is, még ott is követelhetjük, hogy legalább a törvé-
nyesség külszine alatt rak ják reánk a lánczokat, hogy lássa 
a világ és meggyőződjék valahára, hogy a liberalismus tör-
vényileg szentesíti és haj t ja azon rabszolgaság jármába az 
egyházat csupa hálából, melyből ez a társadalmat felsza-
badította. Halmai. 

YEG-YESEK. 
— Az autonomicus congressusban az átalános vita 

márczius 2L-én befejeztetett. A 27-es bizottság elaborátuma 
mellett szavazott 96, a minoritási mellett 54, 13 szavazó 
nem volt jelen. Ugyanaz nap megkezdődött a részletes vita. 

— Bécsnek egyik templomában egy liberális pap, Pe-
derzani, böjti prédikáczióiban oly vad liberális dolgokat 
hordott össze a pápa s az egyház ellen, hogy a hallgatóság 
megbotránkozva lapok útján felszólalt, mire Rauscher be-
szédeit bekivánta, azokat átnézte s a liberális tisztelendő 

urat felfüggesztette. ,Ez a liberális tisztelendő úr néhány év 
előtt még redemptorista volt, de onnan elbocsájtatva Schmer-
ling lovag, pártfogója, közbenjárására vétetett fel Bécsme-
gyébe. Szegény, olyan Jáczintféle akart lenni. 

— Ez a Jáczint atya, illetőleg Loyson abbé, miután 
már rég elhallgatott a világ róla, hogy ismét beszéltessen 
magáról s egypár dicsőítő phrazist nyerjen a liberális zsidó 
lapoktól, a mult hónapokban egy római lapban felhívást 
bocsájtott a világ püspöki karához, melyben azt felszólítja, 
hogy a vatikáni zsinatot elvesse, az egyházat megtisztitsa, 
visszavigye ősidöbeli szervezetére — comme chez nous — s 
pusztán a szentírásra támaszkodjék. A fölhívás elhangzott, 
a zsidóliberalis phrazisok elmultak s Loyson abbéról megint 
senki sem beszél, míg ő maga sem beszélhet magáról, mert 
lapja Párisban megbukott. Lám, Jáczint nagy volt, tisztelt 
volt, míg mint engedelmes katholikus pap szónokolt Páris-
ban. Engedetlenné, liberálissá, vált, megszűnt nagysága, 
dicsősége; a katholikus elvek őt tiszteltté tették, a liberális 
elvek ledobták őt a magasságból. Erudiminor 1 

— Olaszországban a helyzet napról napra bonyolul-
tabb lesz s a kormány egyes tagjai jónak látják a buzgó 
katholikusokhoz fordulni, hogy ezek segítsék ki a bajból. 
Sella miniszter, miként egy belga lapnak ír ják, nem rég 
több kitűnő katholikushoz fordult azon kéréssel, iparkodná-
nak vagy 200 szavazatot szerezni az olasz kamarában, me-
lyek tiltakoznának Rómának fővárossá való tétele, valamint 
az úgy gúnyolt garanziák ellen. Ha ily tekintélyes párt 
állana szemben a többséggel, a miniszter úr társaival kivin-
né, hogy a kamara feloszlattassék s akkor a katholikusok 
az uj választásnál többségre tehetnének szert, melynek ér-
telmében azután Rómát mint fővárost elejtenék s teljesen 
visszaadnák a pápának, ki azt községi hatóság által kor-
mányozná, Olaszország pedig pusztán a helyi örséget tar-
taná meg. A felhívott bizalmi férfiak elutasították maguktól 
e tervet s az egész ügyérti felelősséget a kormányra hárítot-
ták, mely a szentségtörő rablást elkövette. — Mennyi igaz 
e dologban, mennyi nem, nem tudjuk, de minden jel arra 
mutat, hogy az olasz kormány roszul érzi magát Róma el-
foglalása óta. 

— A Journal de Bruxellesnek írják Róínából, hogy 
Darboi párizsi érs k alávetette magát a zsinati határoza-
toknak. Hasonlót irnak Dupanloupról is. 

Szeretetadoinányok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból: 99 frt. 80 kr., 160 frank 
aranyban, 1 cs. k. arany, 1 db régi kétfrtos, 1 uj ezüst ftos, 
1 osztrák % forintos. 
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TARTALOM. Visszhang a „Kevés szóra a maga ide-
jén." — Simor János Magyarország primása megnyitó be-
széde a Sz.-István-társulat mart. 19-iki naggyülésén. — 
Katholikus congressus. — Egyházi tudósítások. — Ve-
gyesek. 

Visszhang a „Kevés szóra a maga idején." 
Midőn bármily áramlattal szemben, mely töme-

geket ragad magával és sokakat a külömben helye-
sen gondolkodók sorából is arra bir, hogy a szerin-
tük másként meg nem menthető ügy érdekében 
maguk is belépjenek az árba azon tiszta szándékkal, 
hogy ha lehet, helyesebb irányt adjanak a mozga-
lomnak, midőn, mondom, ily áramlat ellenében egyes 
hangok emelkednek, melyek ha nem is elitélőleg 
nyilatkoznak, legalább elég bátorsággal birnak ké-
telyeiknek, félelmüknek, adni kifejezést, akkor a 
setéten látás vádja még a legszelídebb, melylyel 
illettetnek. Nem kételkedem azon, hogy a „Kevés 
szó a maga idején" czimü czikk szerzője sem fogja 
kikerülni eme vádat, pedig amit mondott nem keve-
sen osztják azok közül, kik figyelemmel kisérik az 
épen ülésező katholikus congressuson folyó tanács-
kozmányokat és komoly elmélkedés tárgyává teszik 
az itt hallott beszédeket. Meg vagyunk ugyan győ-
ződve arról, hogy a ragyogó ékesszólású kalocsai, 
kassai, szepesi, főpapok, a minden katholikus gyüle-
kezetnek diszére válandott Aponyiak, Czirákyak, 
Sennyeiek, által mondott fényes beszédek nem ma-
radhatnak üdvös hatás nélkül; hiszszük tökéletesen, 
hogy az általuk kifejtett eszmék nemcsak a muzeum 
díszterme karzatain egybegyűlt hallgatók körében, 
sőt az egész országban, felvilágosítást szülendnek és 
nem egy előitélet szétoszlatását eszközlendik ; de 
épen úgy meg vagyunk győződve arról is, hogy te-
kintve különösen azon magatartást, ferdítéseket és 
rosz akaratot, melylyel a napi sajtó közegei viseltet-
nek a congressus többsége ellen, a minoritás vezér-
szónokai által részben nem kisebbfokú eloquentiával 

mondottak ha nem nagyobb, legalább ép oly mér-
tékbeni káros hatással leendnek. — Nem lehet, hogy 
mélyen meg ne szomorítsák az igazán katholikus 
keblet az oly provocativ hangon az egyház legfőbb 
tantekintélye ellen intézett nyilatkozatok, minő volt 
a kisebbség vezérszónokáé, ki ismételten, szemben a 
jelenvolt püspökséggel, kijelenté, miszerint a kisebb-
ség állhatatosan megmaradand álláspontja mellett, 
amely pedig nem egyéb, mint nyilt, leplezetlen, 
haeresis. És Bartal nem habozott azon meggyőződé-
sének adni kifejezést, hogy ha a congressus tárgya-
lásainak hatása alatt most történnék hivatkozás a 
magyarhoni katholikus népre, többségre az ő elv-
társai jutnának. Nem gondolom, hogy ékkesszólásá-
nak eredményeit túlbecsülő emez úrnak reményei 
még ma teljesülnének; de ki biztosít bennünket arról, 
hogy ha a szervezet egyszer megtörtént és ezen urak 
nem haboznának, miután a közvetlen választásokba 
a majoritás is belenyugodott, a czél elérésére mind-
azon eszközöket igénybe venni, melyek a korteske-
dés ezen katexochen országában kinálkoznak bőven, 
nem teljesülendnek-e B. vágyai? Igaz, hogy ez eset-
ben is az egész parlamentáris majoritással rendelkező 
laikusok és a netán hozzájuk csatlakozó egyháziak 
csak az úgynevezett világi vonatkozású ügyekben 
dictálhatnak ; de hány szálon függnek össze ezek a 
nem világi vonatkozású, csak a tanitó egyházat meg-
illető, joggal, hatalommal ? A Szentlélek által az egy-
ház kormányzására rendelt tanitó egyház, nem ta-
gadjuk, külömböző időben kisebb nagyobb befolyást 
engedett a híveknek vagy a világi hatalom képvise-
lőinek ; de nem ismerte el, el nem ismerheti, hogy a 
„suffrage universell" forrás, melyből a híveknek 
akár csak a világi vonatkozású ügyek elintézésére 
való joguk fakad az egyházbani létesítésre. — Ma, 
midőn az egész katholikus anyaszentegyházban, 
Amerikában csak úgy, mint Európában, a román ka-
tholikus népek csak úgy, mint a németek s slávok, a 
pápának nemcsak egyházi hatalma, legfőbb tante-
kintélye, előtt hajolnak meg, de vetekedve tanács-
koznak azon eszközökről is, melyek által a bitorlók 
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és fosztogatók ellenében világi fejedelemségét meg-
menteni, illetőleg visszaszerezni, lehetne, Magyaror-
szágban a katholikusok congressusának egy har-
mada újra és újra a Róma irányában is biztosítandó 
autonómiáról beszél és a csalhatatlan tanitó egyház 
határozatait mint vészteljeseket visszautasítja. Ily 
körülmények között legalább is szabad az üdvös 
eredményekre vonatkozólag kételyeknek helyt en-
gedni. Még 1867-ben báró Eötvös József a herczeg-
primáshoz intézett levelében hangsúlyozza azt, hogy 
az autonomia szervezetét, organismusát, megállapí-
tani az episcopatus dolga. Mily óriási távolságra 
állunk ma amaz állásponttól! Ki tudja, még egyszer 
4 év alatt hova jutunk? —bh— 

S i m o r J á n o s 
Magyarország primása ő herczeg?égének megnyitó beszéde 
a Szent-István-társulat márczius 19-diki nagygyűlésén. 

Tisztelt gyülekezet ! 
Mint egy vigasztaló s enyhítő nyugpont a rögös pályán, 

úgy emelkedik ki egyházunk nehéz küzdelmei között a 
Sz.-István-társulat, melynek ezévi nagygyűlésén itt ma 
megjelentünk. Igen örvendetes reám nézve ezen gyülekezet 
fényes koszorújában azon meleg részvét bizonyságát szem-
lélhetni, melyet e közhasznú intézet eddigi üdvös munkás-
sága által kiérdemelt. 

S ezen örömem nagy mértékben fokoztatik azon kö-
rülmény által, hogy ünnepélyes ülésünket ma már társula-
tunk saját hajlékában is megtarthatnék. 

Midőn tehát e megható alkalomból e fényes gyülekezet 
összes mélyen tisztelt tagjaihoz legszivesb üdvözletemet 
intézem, nem tartóztathatom magamat különösen azon fér-
fiúnak, kinek keblében e társulat eszméje legelsőbben meg-
szülemlett, a köztünk ülő erdélyi püspök Fogarasy Mihály 
ő nmgának, a társulat hálás emlékezetét kifejezni azon ked-
vező eredményekért , melyekhez bennünket felejthetetlen 
kezdeményezése eljuttatott. 

A Sz.-István-társulatra ugyan szervezeténél és ren-
deltetésénél fogva, mind terjedelemre, mind kihatásra nézve, 
még jóval nagyobb emelkedés vár, mint amelyre eddig eljut-
hatott. 

De minden habozás nélkül tartozunk azon méltányos 
elismeréssel, hogy intézetünk főleg a lefolyt évben tetemes 
haladást tett azon valláserkölcsi és hazafias czélok megkö-
zelítésére, melyeket magának feladatul kitűzött s melyek 
leginkább átalános ismereteket terjesztő, hasznos családi 
olvasmányokat nyújtó s katholikus iskoláinkat kielégitő 
könyvek terjesztésében pontosultak össze. 

Az alelnöki előadásból s az igazgatói s titkári jelen-
tésekből a tisztelt gyülekezet a multévi dicséretes munkás-
ság eredménye iránt kielégitő tudósítást veend. 

Nem lehet szándékom a tisztelt nagygyűlés méltányló 
Ítéletének elébevágnom ; de előre is kedves kötelességemnek 

ismerem azon hálás és tiszteletteljes érzelmeknek kifejezést 
adni, melyekkel a társulat két lelkes elnökének, gróf Károlyi 
István és gróf Cziráky János ő nméltóságaiknak, bölcs, eré-
lyes és eredménydús vezérletükért, fáradhatlan hazafias te-
vékenységükért, örökre tartozik. 

Nem hallgathatom el végre az őszinte meleg köszöne-
tet, melyre magát a társulat alelnöke, ft . Ipolyi Arnold apát-
kanonok úr, az intézet ügyeinek vezetésében r i tka tapintata 
s buzgó odaadása által érdemessé tette. Fogadja mindnyá-
junk szíves elismerésében s az eredmény feletti megnyug-
vásában fáradozásának némi jutalmát . 

Lehetetlen egyúttal, hogy a napjainkban uralomra 
jutott ököljog egyik áldozatáról társulatunk nagygyűlésén 
meg ne emlékezzünk. 

Mindenki tudja, mily helyzetben s kinek körmei közt 
van a szentatya; azt is érzi, tudja mindenki, hogy, em-
berileg véve a dolgot, nincs kilátás e helyzet változtatá-
sára, sőt minél több garancziát gyártottak egy bizonyos 
helyen a pápa lelki jogainak biztosítására, annál válságo-
sabbakká, tarthatatlanabbakká, lesznek a római állapotok. 
De hiszen akkor sem volt kilátás egy jobb jövőre, midőn 
1809-ben a hatalmas franczia imperátor a pápát, mint fe-
jedelmet, exauctorálta, birodalmát elfoglalta, fiát pedig Róma 
királyává decrotálta. Akkor is épen úgy aggódtak a hivek, 
mint aggódnak ma az egyház fejének sorsa felett; ellenei 
pedig akkor is épen úgy, mint ma, őrjöngtek örömükben a 
pápa, sőt a pápaság bukásán. De ludit in humanis divina 
sapientiar rebus ; kevés év múlva a congeries regnorum mul-
tis congesta rapinis halomra dőlt, az imperátor hatalma, 
dicsősége, mint szappanbuborék, elenyészett s a pápa 12 
százados birodalmát elfoglalta, midőn a telhetetlen fosztogató 
egy kis szigeten kényteleníttetett élni és meghalni. Mi, bár-
mikép fog is az eseményekbe beleszólni az isteni gondviselés, 
mi, az első keresztények példájára a ka takombákra szorít-
kozott, sőt a földönfutó, pápában is egyházunk Istentől lera-
kott rendes alapját, sarkkövét, látható fejét, az Istenember 
földi helytartóját, fogjuk fiúi kegyelettel tisztelni, sőt annál 
mélyebben fogjuk őtet szeretni, minél inkább fog ő üldözte-
tésben, megpróbáltatásban is hasonlítani a keresztre feszí-
tett legelső pápához, ahhoz, kihez így szólt az Isten fia : te 
vagy Péter s ezen kőszálon építem az egyházamat. Ugy 
gondolom, hogy ezen nyilatkozattal csak a jelenlevők kath. 
meggyőződésének adtam kifejezést. — S ezzel a gyűlést 
megnyitom. 

K a t h o l i k u s c o n g r e s s n s . 
V. Gr. Apponyi György. A polémiában igen sokszor 

mindkét részről az ellenkezőt bizonyító adatok hozatnak 
fel a történelemből. Ez természetes, mert a történelem a nagy 
tények- és nagy jellemeknek, de egyszersmind az emberi 
gyarlóságoknak is tükre. Tehát a tények, melyek idéztetnek, 
valódiak, de hibás a conclusio, mely szemben a túlnyomó 
számú és rendesen előforduló tényekkel csak is r i tka ki-
vételekre alapi ttatik. 

Második észrevételem a polémiára az, hogy sokszor 
olyanok hozatnak fel, a melyek az első hallásra igen sokat 



195 

látszanak bizonyítani, de épen azon ügyre nézve, melynek 
bebizonyítására felhozattak, semmi súlylyal sem birnak. 

Ilyen p. o. a mi tegnap mondatott, hogy a kánonok 
is némi változásokat szenvedtek és ennek folytán alkalma-
sint per figurám auxesis állíttatott, hogy a régi korban élt 
katholikus a mai egyházat meg se ismerné. 

En illetéktelenségemet érzem arra nézve, hogy a felett 
nyilatkozhassam, váljon a tény így áll-e vagy sem? Hanem 
kérdeznem kell a t. szónok urat, váljon mit következtet e 
példájából ? csak nem azt, hogy miután az ecclesia docens 
szükségét látta annak , hogy a kánonokban változtatást 
tegyen, már most az ecclesia discensnek is joga volna egyik 
vagy másik kánon megváltoztatását szorgalmazni, hacsak 
petitio útján i s? mert ezt be kellett volna bizonyítania, ha 
azt akarta, hogy azon tételek, melyeket felhozott a bizott-
ság kisebbsége által annyira hangsúlyozott petitionalis jog 
mellett, — szóló érvnek tekintessenek. 

A többségi javaslat ellen azon szigorú birálat monda-
tott ki tegnap, hogy az az in teliigentiát ki nem elégíti. Az 
igen t. tagtársam, a ki ezt mondani méltóztatott, egyet fog 
velem érteni egyben, hogy azon elasticus kifejezésekhez, 
melyeket állítása szerint kiki a maga kénye és álláspontja 
szerint szokott értelmezni, méltán sorozandó az intelligentia 
is. Es akkor kérdem, váljon mit, illetőleg kit, értett az intel-
ligentia a la t t? Azokat értette-e, akik az egyházra vonat-
kozó ügyekben tökéletesen jár tasak ? Akkor bocsásson meg, 
de azt gondolom,hogy azon tekintélyek, melyek alkalmasint a 
többség javaslatához fognak -csatlakozni, a versenyt kiáll-
hat ják a kisebbség mellett levő tudósokkal. Ha pedig nem 
úgy van, hanem azokat méltóztatott talán érteni, kik a 
mindnyájunknak közös művelődésben, hanem a modern 
eszmék fűszerével, haladtak elő, akkor épen ezek competen-
tiáját vonom kétségbe. De ki határozza el azt, hogy a ka tho-
likus közönség melyik fractiója tartozik az intelligentiához, 
melyik nem ? melyik élhet ezen disznévvel, melyik nem ? 
É n ezt tudni szeretném azért, mert magamat ezen forum előtt 
igazolni óhajtanám. 

Bánatos érzetemet kell kifejeznem afelett, hogy két 
munkálat fekszik előttünk. Mert akár az egyháznak és ta-
nának századoktól fogva szentesített egységét tekintsem, 
melynélfogva igen óhajtandó lett volna, hogy az autonomia 
szervezete iránt katholikus férfiak által készült munkálat 
ugyanezen egységnek jellegét viselte volna; akár pedig 
tekintsem az egyházunk ellen fordított ellenséges megtáma-
dásokat és egyházunknak ez által okozott súlyos helyzetét 
vagy tekintsem azon nehézségeket, melyekkel, ha az auto-
nomia szervezését bevégeztük, annak életbeléptetése kétség-
kívül találkozni fog, mely tekintetek most inkább mint 
valaha késztetnek a tömörülésre, a közreműködésre, az 
egyetértésre, szóval az egységre, hogy morális erővel bírjunk, 
akkor nem téveszthetem szem elől a különválás és a lénye-
ges kérdésekben felmerült ellenkezésnek káros hatását. 

És miután minden fáradságaink eredménye attól függ, 
hogy necsak egy részét a kath. közönségnek nyugtassuk 
meg, hanem annak lehetőleg nagy számát vagy talán az 
egész közönséget, — nem közömbös dolog, midőn nyugta-
lanítva érzi magát katholikus hitsorsosaink egy része még 
a többség munkálata által is. 

Be kell ismernünk azt, hogy habár óhajt juk és óhaj-
tanunk kell is azt, hogy a világi hiveknek kellő befolyás 
tulajdoníttassák, hogy a szabad mozgalomnak, szabad véle-
ménynyilvánításnak és a buzgó törekvésnek, tág tér enged-
tessék, mégis az ügy természete oly határokat szab, melye-
ken túllépni nem lehet, nem szabad, ha az intézményt nem 
akar juk katholikus jellegétől megfosztani, h a n e m akar juk 
annak létrejöttét és üdvös eredményét koczkáztatni. 

A katholikus egyház alapelvei a világi hatalmak felett 
álló legmagasabb bölcseség müvei. Ezek kérdés alá nem 
vonhatók. Ez, t. congressus, a demarcationalis vonal, ez azon 
Rubikon, melyen átlépni ovakodjunk. 

En nem tagadom az autonómiának politikai fontossá-
gát és meg vagyok győződve arról, hogy ha létrejön, bizo-
nyosan nagy politikai hatása lesz és ha kath. lesz az auto-
nomia, csakis jó politikai hatást jósolhatok. De a politikai 
hatás nem lehet czélja, nem lehet irányadó momentuma, az 
autonómiának, hanem ennek csak következését fogja ké -
pezni. De vannak, t. congressus, olyanok is, kik az autonó-
miát nem tekintik egyébnek, mint oly intézménynek, mely 
a római szentszék és egyátalában a magasabb egyházi te-> 
kintély alóli emancipatióra vezethet; továbbá, mely a kath. 
hierarchiának rovására létesítendő vívmányokat szülhet. 
Szerintük az autonomia által a római szentszéktől való füg-
getlenségünket fokozni kell, a hierarchiát, mint a hala-
dásnak, a szabad mozgásnak, akadályát lehetőleg korlá-
tozni kell hatalmában és javadalmaiban is. Szerintük a 
mostani hierarchia csak tolerált és javadalmaira nézve 
csak ideiglenes állásra tehet szert; szóval, a hierarchia ma-
lum necessariumnak hirdettetik. 

Ezek nem fognak a kath. autonómiával czélt érni,mert 
nemcsak a vivmányok, hanem a reformatio terén állanak. 

Tagadni nem lehet, hogy vannak jeles férfiak, kik az 
autonómiának őszinte barátjai , kik érezve annak szükségét, 
azt őszintén óhajt ják létrehozni, hanem kik abban vétenek, 
hogy az autonomiát minden áron akar ják létrehozni, legyen 
az jó vagy rosz és nemes törekvéseiket mindig arra fordít-
ják, hogy az autonomiát elfogadhatóvá tegyék olyanok előtt, 
kik ezen autonómiának, de főleg a katholikus autonómiának, 
esküdt ellenségei. Elfogadhatóvá akar ják tenni olyanok 
előtt, kik a kath. autonómiának csak oly szervezetébe fog-
nának beleegyezni, mely a katholicismusnak nem szilárdí-
tására, hanem lehető megrontására fogna szolgálni. 

Az úgynevezett korlátlan petitionalis jog indokolásául 
felhozatott, hogy a conciliumok, hogy a zsinatok, sem zárták 
el a hozzájok benyújtandó magán kérelmek figyelembevéte-
lét. Megengedem, hogy így történt, mégis roppant külömb-
séget látok a felhozott tény és a kisebbségi javaslat között. 
Adassék be bármily kérelem a conciliumhoz vagy a zsinat-
hoz, ez mindenesetre illetékes helyen fog történni és akkor 
azon magas tényezőkben, melyek az ügyet eldöntik, látom a 
garantiát arra nézve, hogy az ily kérelmek izgatások, káros 
megrázkódtatások, tárgyává nem válhatnak, hogy az egyház 
tekintélye miattuk csorbát szenvedni nem fog. Egészen más-
kép áll a dolog, ha ezen kérelmek és óhajtások az országos 
egyházi gyűlés keb. lében tárgyaltatnak ; mert miután ezen 
gyűlés — mint azt mindnyájan óhajt juk is — nagy tekin-
télylyel fog bírni, lehetetlen, hogy annak tanácskozásai és a 
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közvéleményre ható döntvényei nagy súlyt ne nyerjenek. 
H a tehát azt mondja valaki, hogy a kérdéses óhajok és 
kérelmek kifejezése a közvélemény megnyugtatására szük-
séges, én ennek épen ellenkezőjét látom ; mert minthogy az 
országos egyházi gyűlés véletlenül azon esetbe is jöhetne, 
hogy oly kérelmet, melynek teljesítése az egyház alapelvei 
szerint lehetetlen, mégis támogatni fogna, előrelátható, hogy 
akkor a közvéleményben a csalódás és ingerültség mérge 
maradna fen. 

Gr . Cziráky János. Azon főcriterium, melynek min-
den egyebet alárendelni kénytelen vagyok, a katholika anya-
szentegyház egységének, egyetemességének s oszthatlansá-
gának, főelve. Azon elv, melyhez mérnem kell mindent és 
csak annyiban járulhatok bármely munkálathoz, amennyi-
ben ezen nagy egységi és egyetemességi s osztbatlansági 
elvet semmi tekintetben viciálva nem találom. Kifejezte ezt 
már anyaszentegyházunk keletkezésekor annak egy tagja, 
mely az anyaszentegyháznak Üdvözítőnk által történt meg-
alapításának korszakában élve, sőt annak kezdetleges szer-
vezkedő fejlődésébe közvetlen befolyva, ki tehát legközelebb 
élt azon korhoz, midőn Üdvözítőnk vallásunkat hirdette, 
t. i. szent Pál, az ephezusiakhoz irt egyik levelében mond-
ván : „unum corpus et unus spiritus, unus Dominus, unum 
baptisma et una fides, unus Deus et Pater omnium, qui est 
super omnes et per omnia et in omnibus nobis és más he-
lyen a rómaiakhoz irt levelében : „Non est distinctio Judaei, 
neque Graeci, nam idem Dominus omnium." 

Ez sugalja nekem azt, hogy azon kapocsnak, mely az 
egész világon az egyháznak látható feje alatt az egész egy-
házi testületet, a 200 millió katholikust, egyesíti és tömöríti, 
ezen kapocsnak épségben tartása és nem lazítása azon fel-
adat, mit szem elől tévesztenem nem szabad és a mihez bár-
mily eljárásban alkalmazkodnunk kell; mert e részben előt-
tünk áll az, mit a kis Belgium jelszavában mond : 1' union 
c' est la force. Es valamint a régi római birodalom bármely 
tagja , ahol csak megjelent, azt mondhatta : romanus sum 
civis, úgy most a kath. ember, bárhol jelentkezzék a világ 
területén, a katholikus érzet egységében s egyetemességében 
katholikusnak vallhatja magát. Ezek alapján összehasonlít-
ván a szőnyegen forgó munkálatokat, azon meggyőződésre 
jutottam, hogy igenis a 27-es bizottság többségének munká-
lata azon végleges határokat szabja meg, melyeket a kiin-
dulásommal elfogadott egyetemességi és összetartási elvvel 
összhangzásba hozhatok. De bocsássanak meg, ha egyéni 
meggyőződésem szerint azokhoz sorakozom, kik ebben a 
végső határt lát ják s kik ha a jövő szervezet ezen túlterjesz-
kednék, épen ezen általam felállított egységi és egyetemes-
ségi elvnek megsértését látnák. Ez vezet engem arra, hogy 
a kitűzött elv nyomán a 27-es bizottság munkálatát tanács-
kozás alapjául elfogadjam , fentartván magamnak, hogy a 
részletes tárgyalás alkalmakor egyes pontokra visszatérjek 
s ezúttal csak azt hangsúlyozom, miben én a többség mun-
kálatától eltérek. 

Szem előtt tar tva küldőim jogosult kivánatát, de a 
dolog szükségéről és helyességéről is teljesen meggyőzve, 
én az országos congressusra választandó képviselők részére 
a direct választást óhajtom behozni és elfogadtatni. 

r 
En, t. congressus, mindig azon nézetet tápláltam, hogy 

az egyházi és világi hatalomnak egymásmelletti harmonikus 
egyensúlyának biztositásától feltételeztetik az egyházi és 
világi ügyeknek czélirányos és üdvös vezetése és megoldása, 
azon egyensúlytól, melyben sem az egyház az állam, sem 
az állam az egyház fölé nem emelkedik és amit a maga 
idején szent Leo Anastasius keleti császárhoz irt levelében 
oly helyesen jellemzett : „Duo sunt, Imperator Augustissime, 
quibus hic mundus regitur : auctoritas ecclesiae et potestas 
imperii." 

Ezen szabálynak szem elől tévesztése szülte azon sok 
viszálykodást és bajt, ' melynek elhárítását épen azon eszmé-
nek a maga egész t isztaságában való ujolagos megállapítása 
által vélem elérhetőnek és önkormányzat i szervezkedésünk 
munkálatának az képezi egyik legfényesebb, legtündöklőbb, 
feladatát. 

És most, mélyen t. congressus, legyen nekem szabad 
áttérnem azon eszmékre, melyeknek tisztázását az ügy 
érdekében jónak és üdvösnek tartom. 

Lehetőleg rövid leszek. 
Az autonomiát az autonom szó jellegzi. Autonom annyit 

tesz, mint önálló. — De az önállásnak bizonyos meghatáro-
zása szükséges, hogy kinek irányában önálló. Ezt vizsgá-
landó, valóban nem vagyok képes megérteni azt, amit né-
mely tagtársam itt felhozott, hogy most igyekezzünk szerezni 
önállást az egyház belső viszonyára. Nem vagyok képes 
azért, mart én az egész egyházat mint egy egész és egysé-
ges nagy testületet tekintem, melynek látható feje a római 
szentséges pápa, tagjai a püspökök, az egyházi rendek s a 
világi hivek. 

Magában egységet képező testület csak a maga körén 
kivül álló testületek irányában óhaj that önállóságot kivívni. 
Mert, ha maga irányában akar önállóságot szerezni, akkor 
könnyen bekövetkezhetik az, mit Menennius Agrippa a maga 
idejében a római polgároknak mondott : hogy t. i. a fej, a 
kezek s a lábak, a gyomor ellen fellázadnak. — Míg tehát 
behatóbb okokból meg nem fogok győzetni, hogy itt az egy-
ház irányában is lehet önállóságról szó a nélkül, hogy vagy 
tökéletes dissolutióra vagy ujabb egyházi reformokra vezetne, 
a melyek természetesen már nem állanának a katholicismus 
terén, sőt azt alapelveiben megingatnák, ily értelemben el 
nem fogadhatom az önállóság eszméjét. Hanem az önállósá-
got ki kell vívnunk külbefolyások ellen, azon elemek irá-
nyában, a melyeknek ellensúlyozását nemcsak az állam, de 
mindazon tényezők irányában is hangsúlyoztam, mely 
tényezőket én mélyen tisztelek, de melyeknek befolyását a mi 
ügyeinkre nézve oly kevéssé ismerhetem el illetékesnek, 
a mint, ők meg nem nyugodnának, ha mi az ő ügyeikbe be-
folyni akarnánk , azon elv szerint : „Quod tibi fieri non vis, 
alteri ne feceris." 

Visszatérve az általam feltételként felállított alapelvre, 
világosan következik, hogy midőn a közönséges egyetemes 
keresztény kath. anyaszentegyházat említem, abból azon 
következtetést vonom, bogy azon közönséges keresztény k. 
anyaszentegyház ugyanaz Franczia- és Olaszországban, 
ugyanaz Amerikában, mint Magyarországban, tehát egy 
franczia-olaszországi kath . egyházat én részemről el nem 
fogadok, mert én csak egy közönséges anyaszentegyházat 
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ismerek éâ mert azon külön egyházaknak kijelölése mind 
oda vezet, a mit mi legkevesbbé akarunk, tudniillik az egy-
ségnek szétbontására, erejének gyöngitésére, mi által elle-
neink czéljail mozdítjuk elő. 

Még néhány tárgy lett itt megpendítve, azokra óhajtók 
reflectálni. 

Egy igen tisztelt tudós férfiú tegnap azt mondotta és 
egy verset idézett, mely nekem classikus szerkezeténél 
fogva igen tetszik, de melynek folytatása most nem jut 
eszembe: „Novus ab integro saeculorum nascitur ordo." 
Ezen idézet igazsága minden viszonyok közt megujul. A 
századok kereke egymásután forog, mindig más és más 
viszonyok következnek ba ; de én itt a „novus ordo saecu-
lorum" esetét nem látom egészen alkalmazhatónak, mert 
nem látom szükségét oly különös intézkedésnek, mint a 
minőkre tisztelt tagtársunk ezen idézettel czélzott. Mort 
hogy a kor intő szózatát felfogtuk é3 a kor követelményé-
nek eleget tenni kivánunk, azt már maga azon tény bizo-
nyítja, hogy a „jura circa sacra" ügyeiben, a melyekre a 
laikusoknak bizonyos befolyásuk volt, most korszerű ren-
dezést óhajtunk s a tettek mutatják, hogy már mindkét 
részről, váljon helyesen-e vagy sem, az mindenkinek saját 
nézetétől függő Ítélet, — de mindenesetre mutat ják, hogy 
mindkét részről már ezen rendezéshez hozzáfogtunk. Ha 
tehát erre vonatkozólag mintegy intésül a nagy világi ese-
ményekre figyelmeztet, melyek bekövetkezhetők s melyek 
magát az egyházat is megrendíthetik, akkor méltóztassék 
az igen tisztelt tudós szónok úr megbocsátani, hogy „nihil 
sub sole novum." Igen is, a „novus nascitur ordo" már akkor 
is megvolt, a midőn a külön egyházak keletkeztek és beállott 
Arius tévelye. Majd a pelagianusok jöttek , később a görög 
szakadárok ; majd a bizanczi császárok, mit a nyugatiak 
által initiait Caesaro-papismus követett. Előtört és nagy 
áramlásként jött a reformatió korszaka. Mindezen korsza-
kokban beállott nascitur novus ordo rerum esélye. 

Ugyanez történt legújabb időben, midőn az európai 
társadalomban, hangoztatva Voltaire jalszavát : „écrasez 1' 
infame," annak lobogója alatt tömörülnek a titkos társula-
tok, tömörülnek a szabadkőművesek és a „liberi pensatori," 
melyek egyenként és együtt véve mind egyházunk meg-
rontására törnek. Igen, ez is „novus nascitur ordo rerum" 
és ezt tudja egyházunk ; de tudja azt is, mire őt isteni ala-
pitója figyelmeztette mondván : „Cum audieritis praelia et 
seditiones, nolite terreri, nondum enim est finis." 

S más helyen pedig azt mond ja : „Surgent autem 
pseudochristi és pseudoprofetae, qui si fieri potest, in erro-
rem inducent etiam electos" és azok között tanárok is, kik-
ről máshelyen irva van : „qui sic docuerit homines, minimus 
vocabitur in regno coelorum." 

Továbbá int bennünket arra, hogy : si dixerint vobis 
in deserto est, nolite exire azaz maradjatok szépen ben az 
egyházban ; ecce in penetralibus est, nolite credere. De egy-
szersmind arra is figyelmeztetett bennünket, mit kelljen 
tennünk, midőn mondja : qui perseveraverit mecum usque in 
finem, hic salvus erit. 

Ü/S GZ CLZJ ÂI mit a „novus seculorum ordo-ra" nézve 
megjegyezni ohajtottam. De tovább megyek és a tegnap 
felhozottakból némely pontokra elmondom észrevételeimet. 

Miután a canon jog körül a t. tanár úr által tegnap 
felhozottakra nézve gr. Apponyi Gryörgy barátom legna-
gyobb részben megfelelt, részemről csak azt kívánom fel-
hozni, hogy a canon, amennyiben nem foglal magában 
dogmákat , melyek változhatlanok, hanem fegyelemről és 
más oly egyházi viszonyokról szól, melyek az idők szüksé-
geihez képest változások alá eshettek, a mint ezt a tudós tanár 
úr bizonyára nálamnál sokkal jobban fogja tudni, sokszor 
változott. De szükséges is volt, hogy változást szenvedje-
nek, mert mások az idők, midőn az emberek circuierunt in 
mellotis et pellibus animalium, mások a jelen körülmé-
nyek, melyekhez tehát alkalmazkodnunk is kell. E részben 
csak azon következtetést vonom le, hogy a lex posterior de-
rogat priori. Ha tehát az ujabb canon van érvényben, akkor 
világos, hogy a réginek alkalmazása és életbeléptetése akkor 
volna helyén, ha annak újbóli felélesztését az illetékes he-
lyen szükségesnek találnák. Habent Moisen et profetas, 
hogy az illetékes helyen azt megbirálják és ha kell, újból 
érvényre is emeljék, mikor aztán ismét alkalmazásba is 
vétetik. Felhozatott még a tanár úr részéről s én arra súlyt 
fektetek, hogy nemcsak az autonomia számára, hanem mind-
azon egyházi ügyekre, melyekre, bármely oknál fogva, a 
világi híveknek befolyás szerzendő, az intelligentia rokon-
szenve és hatálya megszereztessék. 

Már előbb mondatott igen tisztelt barátom gr. Apponyi 
Gryörgy részéről, hogy annak meghatározása, mi az intelli-
gentia, felette nehéz. Senki sem mondhatja, hogy erre exclu-
siv szabadalmat, brevete d'mvente-ét, bir. Mindenki intelli-
gentiát tulajdonít magának. Én azonban megkísértem ka-
tholikus szempontból meghatározni, hogy kit tartok kath . 
téren intelligens embernek. Azt, ki önmaga részéről mélyen 
tanulmányozta az egyház viszonyait, belszervezetét és m ű -
ködését, tehát a ki ezek iránt magával tisztában van és eljut 
azon véghatárhoz, a hol az emberi értelem korlátainak az 
isteni kinyilatkoztatás, a „fides", tesz határ t . 

Azt, ki a vallásos meggyőződés magasztos felülemel-
kedettségében tovább nem búvárkodik ott, hol ezen szabá-
lyok az emberi észnek szabva vannak, hanem meghajol az 
egyház tekintélye előtt, mely tekintély hivatva van az egy-
házat kormányozni, a sz. hagyományokat, a szentírást és 
az anyaszentegyház tanait, magyarázva és hirdetve az utó-
dokra szeplötlenül átszármaztatni. Azt, ki ezen tekintély 
előtt alázatos szívvel meghajol és azt a kath. ügyekben ille-
tékesnek vallja. A ki nem így érez, eltérhet a kath. hittől, 
senki sem fogja kényszeríteni, hogy katholikus maradjon. 
Mert a kényszerítő rendszabályok ideje rég elmúlt és én 
átalában azok közé kivánok számíttatni, a kik a compelle 
intrare-t egyházunk szellemében és egyházunk érdekében 
máskép nem magyaráztam, mint azt egyházunk egyik nagy 
tanítója, ha nem csalódom sz. Ágoston, mondja: ecclesia 
volentes regit, non invitos, non terrore subjicit, sed animas 
servat in vitám aeternam. 

A ki ezen föalapszabályhoz alkalmazkodni nem kiváD, 
nem az egyház által kényszeríttetik ezen határok előtt 
meghajolni, hanem akkor a katholicismus saját lagos jelle-
géből kivetkőzik. De még egy keveset az íntelligentiáról. 
Magam is nagy súlyt fektetek az intelligentiára ; ha azonban 
szemügyre veszszük egyházunk megalapítását, mindenek 
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előtt szent alkotójának, üdvözítőnknek, azon óhajával talál-
kozunk, melyet, mielőtt még egyházát szervezte volna, 
mennyei atyjához intézett e szavakkal : Confueor tibi Pater 
coeli et terrae, quia abscondisti haac a prudentibus et sa-
pientibus et revelasti ea parvulis. Ita Pater ! 

Azon elvet hirdeté egyházunk szent alkotója, midőn 
egyszerű, de tisztaszivü, vallásosérzehnü, halászokkal vette 
magát körül és jóllehet mindenkinek volt mondva : „Predi-
cate evangelium omni creaturae" 

de mégis ezen tanitó kötelmekbe és azon szent elvekbe 
és vallásos oktatásaiba való első beavatást épen azokra ter-
jesztette ki, a kik — mondjuk meg igazán — magához az 
intelligentiához sem számíthatók. Nem választotta ő a fel-
fuvalkodott Írástudókat. Nem a képmutató farizeusokat. 
Nem a synedriumhoz és a főtanácshoz tartozó kétszínű fő-
hivatalnokokat, kik, valamint Nicodemus, éjjel sompolyogva 
keresték fel üdvözítőnket, hogy részesüljenek malasztos 
tanitásaiban. Nem választotta üdvözítőnk ezeket, kik „et 
capram et caules" megmenteni akar ják . Nem azért hozom 
fel e dolgokat, mintha az intelligentia ellen akarnék szólani, 
hanem hogy kimutassam, miként üdvözítőnk nem exclu-
sive azokban vélte feltalálni egyháza alapításánnk főté-
nyezőit. 

Felhozta még — és idézte az igen tisztelt tudós tanár 
úr hollós Mátyás királyt, mint a magyar egyház védőjét, 
ennek Magyarország alkotmányos jogainak bárki és kü-
lönösen a túlterjeszkedő római curia irányában tanúsí-
tott lelkesült fellépését. Ki ne ismerné hollós Mátyásnak 
nagy tetteit? Ki ne tudná, hogy ő hazánk királyai közt — 
tekintve halhatatlan nagy tetteit — a késő utódoknál-is 
dicső emlékezetet szerzett magának ? De tudjuk azt is, — 
hogy e király, mi tagadás, — egészben és nagyban az alkot-
mányosságnak nem nagy barát ja volt és igen kurtán szokott 
elbánni az emberekkel és különösen nem igen sokat adott 
az akkori parlamentekre. Ez csak közbevetőleg legyen mond-
va, miután ez a dolog megvilágítására nem épen a legmérv-
adóbb. Hanem lássuk most és derítsük fel, hogy mi volt 
az, miben e nagy király az ország önállását és függetlensé-
gét Róma irányában megóvta. Tudjuk azt, hogy Vitéz János, 
a hires esztergomi érsek, az ország jogai védőjéül lépett fel 
a király előtt és e tette miatt az érsek disgratiába esett Má-
tyásnál úgy, hogy a király az ő halála után oda törekedett, 
hogy valami tehetetlen ember tétessék az esztergomi pri-
mási székbe, mely primási szék akkortájban a világi 
ügyek elintézésére, az ország kormányzatára is, föiránytadó 
és túlsúlyú befolyással volt. 

Mit kegyeskedett dicső királyunk tenni ? Sileziai J á -
nost, más néven Beckenschlägert az idegent, nevezte ki e fő-
polczra világos hazai törvények ellenére, melyek szerint ily 
állásokra csak bonszülöttek és nem idegen jövevények al-
kalmaztathatók. Daczára annak, hogy a római pápa ós az 
egész ország felszólalt, ő tágan értelmezett apostoli jogainál 
fogva mégis makacsul ragaszkodott Beckenschläger János-
nak általa lett primási kineveztetéséhez és e prímásról a 
krónika később megirta, hogy : „plus infamíae, quam the-
sauri secum abstulit ." 

Ezt követte aragoniai János, ki önnön bárgyuságá-
ról önmaga meggyőződve, belátván tehetetlenségét, lekö-

szönt. De ezzel Mátyás még nem elégedett meg. Ezután 
Bécs-Ujhelybe ment, hol az őt környező magyarok előtt 
karjaira vévén estei Beatrix feleségének 5-éves rokonát, 
Ipolyt, ezt mutatta be a magyaroknak mint prímásukat és 
ezen 5-éves gyermeket ültette átalános indignatió között a 
primási székbe, ki később, Mátyás elhunyta után, a hires 
Bakacs Tamással, egri püspökkel, cserélt és megtartván 
jövedelmeit, később az országból távozott. Hogy azon véde-
lem tehát, melyet Mátyás király a római pápaság ellenében 
Róma illetéktelen és állítólagos túlterjeszkedése ellen gya-
korolt, az egyház javára szolgált volna, azt állítani nem 
fogja senki, ki az ügynek elfogulatlan és részrehajlatlan 
bírálója. Ezzel mindazokat, miket az igen tisztelt és tudós 
tanár úr beszédére megjegyezni szükségesnek tartottam, 
elmondottam. Mielőtt azonban beszédemet befejezném, egyet 
hallgatással nem mellőzhetek. 

Ellőttem és, azt hiszem, minden elfogulatlan ember 
előtt mérvadó egyedül az lehet mindig, mi és nem az, hogy 
ki által mondatik valami; vannak azonban mégis körűimé-7 O 
nyok, melyekre áll az, hogy permultum interest, sclavusno 
loquatur an herus és ha egy nagytekintélyű, mindnyájunk 
által elismert tehetségű, államférfiú mond valamit, annak 
kétségtelenül nagyobb súlyt, nagyobb nyomatékot, szoktunk 
tulajdonítani. Épen ez késztet engem azon megjegyzésre, 
melyet ezennel koczkáztatni bátor leszek. Habékóba, vasra, 
vert rabszolgák, követve a kereszténység szellemét, mely 
türelmet és az Isten végzésébani megnyugvást s még az 
ellenség iránt is szeretetet kiván, követve az egyház intését : 
subditi estote regibus, non tantummodi bonis, sed etiam 
malis, nem lázadnak fel, azt értem; de hogy szabad em-
berek önjószántukból, szabadakaratúlag, vállalkozzanak 
arra és azt óhajtsák, hogy kezeinkre békókat rakjunk, ez 
oly unicum, melyet a világon sehol sem fogunk feltalálhatni 
s a melyen méltán fog álmélkodni bármelyhitű fdekeze t , 
hogy találkozhatik egy egyházi érdekeket és 8 millió hivek 
vallási igényeit képviselő testület, melyben ilyen terv indít-
ványoztatik. Pedig épen ezt akar ja mindnyájunk méltó 
csudálkozására igen tisztelt barátom Bartal Gryörgy, kivel 
én egy ösvényen jár tam azon nehéz idők körülményei kö-
zött, midőn ösvényt kelle törni félreismert hazafiúi törek-
véssel azon viszonyok előkészítésébe^ melyek beállottak 
és kinek szabadelvüségét annyiszor tanultam tisztelni. O 
az, ki óhajtja, hogy be kellene hozni a tetszvényjogot, mely 
az egyházat békóba veri. 

Méltóztassanak jól megérteni, azt mondom : kellene 
behozni; mert ám olvassuk át rendre országunknak minden 
eddig létező törvényeit és ez tiszteletére legyen mondva a 
magyar törvényhozásnak, mely a vallás szabadságát min-
den időben oly mélyen tisztelte — és nem fogunk egyetlen 
törvényre sem akadni, melyben, — jól kívánok megértetni 
— egyházi, vallási, ügyekre vonatkozólag az előleges censu-
rának legsajnosabb, legsujtóbb, ezen neme törvényesíttetett 
volna. Nézze bárki Mátyásnak, Ulászlónak s a későbbi kor-
nak, törvényeit mind rendre át, azokat, melyeket e végett 
idéznek es a szentszékkel való állami és polgári viszonyokra 
vonatkoztatnak — és ezen ügyre vonatkozólag senki sem 
fog egyetlen positiv törvényre sem akadni, mint nem akad-
tam én sem, ki — én is búvárkodtam azokban, mert fiatal 
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koromtól fogva azon egyetlen vágyam volt, hogy egyhá-
zamnak szabadságát lehetőleg ellenőrizzem s elmondhatom : 
Haec studia meam adolescentiam aluerunt, senectutem oble-
ctant, mecum peregrinantur, rusticantur. 

Tudom, hogy azon időből, midőn az állam az egyház 
irányában magának oly sokat arrogált, léteznek felsőbb 
rendeletek, melyeknek következtében ezen előleges censura 
gyakorlatba jött . De kérdem — és e tekintetben fordulok 
szélsőbaltól szélsőjobbig, az országgyűlés mindkét házbeli 
törvényhozó atyáihoz, Yaljon van-e az iránt véleménykü-
lömbség és nem áll-e fen sértetlenül azon elv : a mit a tör-
vény nem tilt, az szabad ? Kérdem, váljon azokat, mik per 
patentes et resolutiones csorbították a vallásfelekezetek 
előbb fenállott joggyakorlatának szabadságát, nem semmi-
sítették-o meg örökre a sajtószabadságról szóló törvény 
által ? 

Nem temette e el örökre azokat az 1818. XX. t . cz., 
melynek alapján a viszonylagosság elvénél fogva nem tagad-
ható meg az a 8 millió katholikustól, mi egy sokkal cseké-
lyebb számú felekezet irányában megadatott? Luther sza-
badon levelezett Eperjes városával, a hozzá forduló erdélyi 
szászoknak a misemondás ügyében szabadon válaszolt és 
Socinian, midőn vallási nehézségek adták elő magokat, az 
unitáriusokkal szabadon érintkezett és midőn minden más 
vallásfelekezet, sőt még a titkos társulatok is, melyek bizony 
arra, amit tenni szándékoznak, nem fognak előleges enge-
delmet kérni, placetum nélkül érintkezhetnek egymással, 
akkor egyedül mi lennénk elütve attól, hogy egyházunk 
látható fejével egyháziakban és lelkiekben érintkezhessünk ? 

Nesze jár külömben annak, hogy ezen intézkedés a 
jelenlegi alkotmányos kormány által behozatott volna. Ez 
esetben én küldőim nevében is, kiknek jogait szentül tarto-
zom védelmezni, e helyen ünnepélyesen kinyilatkoztatom, 
hogy oly rendelet, mely fenálló törvényeken nem sarkal lik, 
semmis és tisztelettel félreteendő. S meg vagyok győződve, 
hogy egyházunknak mélyen t. főpapjai, áthatva szent köte-
lességüknek érzetétől, ugyanily szellemben fognak csele-
kedni. 

Meglehet, hogy bekövetkezik e részben : t rahent vos 
ad praesides et reges ; de azért legyenek megnyugodva : nec 
capillus capitis vestri peribit. A 19-ik században praeventiv 
rendszabályokat, előleges censurât, gyakorolni és ezzel bizo-
nyos dolgoknak terjedését megakadályozni akarni, majdnem 
a nevetséggel határos, annyival is inkább, mert miután az 
állam hatalmában nincsenek oly eszközök, melyekkel az 
megakadályozható volna, ily rendszabályok csak a kor-
mány tekintélyének ár tanak. 

De tovább megyek. Méltóztatnak tudni, hogy a velünk 
állami kapcsolatban élő lajtántúli országok egyik minisztere, 
Stremayr, jóllehet a lajtántúliak II . Józsefnek és, fájdalom, 
I. Ferencznek, ki azonban halálos ágyán intézkedéseit meg-
bánván visszavonta, az egyházat lenyűgöző rendeletéhez az 
akkor divatos josefinismus és febronianismus mételyétől 
elszédítve, inkább szítottak, míg nálunk szabadabban moz-
gott a praxis, bár maga sem nagy barátja az egyház sza-
badságának,nem rég a legmegsemmisitőbb bírálatot irta a pla-
cetum ellen ; egyszersmind az uralkodói jóváhagyással talál-
kozott azon tanácsot adta a fejedelemnek, kinek felvilágo-

sodott és a mostani kor haladását követő magas intentiói 
mindnyájunk előtt ismeretesek, hogy a placetum életbelép-
tetése kivihetetlen. De eltekintve attól, hogy azon nagy 
könnyüségnél fogva, melylyel ma a kimondott szó bárhova 
villámsebességgel elhat, a placetumnak praktikus eredménye 
amúgy sem lenne, annyival is inkább, mert mihelyt bármely 
az egész egyházat kötelező végzés hozatik s megtörtént a 
Romana promulgatio pro Urbe et Orbe, az két hónap lefolyta 
után az egész kereszténységet kötelezi. 

Még csak Kállay Ödön t. tagtársunk egy megjegyzé-
sére kivánok néhány szót szólani, kinek bár több tekintet-
ben álláspontját nem oszthatom, nézeteit mégis sokban 
méltányolni tudom. Az, a mit ő a X V . Lajos korabeli udvari 
papokról mondott, szivemben mély visszhangra talált ; nem 
oszthatom azonban azon nézetét, hogy a kath. egyház javai-
nak fölöslege más vallásfelekezetek javára is fordíttathassák. 

(Kállay Ödön : Ez t nem mondtam.) 
Ha nem ezt akar ta a t. képviselő úr mondani, a k -

kor a további megjegyzéstől elállók s csupán csak azt 
akarom mondani, hogy az 1790. 26. t. cz. 12. §-a szerint 
kirnondatik, hogy evangelicorum fundationes pro evange-
licis, catholicorum pro catholicis, administrentur, kivévén 
a Hrabovszkiana, Szirmayana és Apafyana fundatiókat, 
melyeket mint kéteseket a törvényszék elintézésére ad fo-
rum contradictorium relegált és melyek, mint tudom, eddig 
már rég végleg kiegyenlíttettek. Miből önkényt következik, 
hogy a fenlétező fölösleg, ha valami, mit alig hiszek, czél-
szerü hovaforditást nem találna, mint kizárólagos kath . 
egyházi és alapítványi tulajdon, a dolog természetéből fo-
lyólag, annál inkább is tőkésítendő, minthogy külömben 
ujabb terhek volnának a sok adózásokkal amúgy is túlter-
helt hivő népre háritandók, melyeket lehetőleg tőle távol 
tartani, valamint mindnyájunknak, hiszem, úgy nekem kü-
lönösen, küldőimnek érdekeit soha szem elől nem tévesztve, 
mulhatlan kötelességem. Ha a t. képviselő úrnak nem ez 
volt intentiója, akkor ezen észrevételem természetesen magá-
tól elenyészik. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , márcziu3 15. A k a t h . c o n g r e s s u s i É r t e -

s í t ő t é v e d é s e . Azon számtalan téves kinövések, aber-
rátiók, között, melyeket a liberalismus az u j korban napvi-
lágra hozott, az első helyet minden kétségen kivül az állam-
nak elválasztása az egyháztól foglalja el, naponkénti lármá-
jával úgy betölti a levegőt, hogy még azok is, kik jó indu-
lattal viseltetni látszanak az egyház iránt, de figyelmük 
nem oly feszült, hogy a nagy zaj között a csendes, de tiszta, 
határozott, hangot is kivehessék, könnyen tévedésbe esnek 
és azt, mit a szabadelvüség ohajképen teletorokkal kiabál, 
mint bevégzett tényt hirdetik. 

Sajnál juk, hogy az Értesítőről is ezt kell mondanunk, 
azért tévedését helyreigazítás nélkül nem hagyhatjuk. Az 
Értesítő 6-ik számában azt állítja, hogy az egyház elkülö-
nítésének elvét a „történeti szelleme szerint conservativ ca-
tholicismus nem fogadta el könnyen ; az úgynevezett libe-
rális iskola irói, bölcsészei és politikusai, állították azt fel 
és emelték érvényre és sok susceptibilitásnak kellett lecsil-
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lapíttatni, míg azzal az egyház megbarátkozott" éí ismét : 
„az elv, úgymond, most fenáll rendíthetetlenül, mindakét 
szélsőség találkozik fentartásában." Nem tudjuk, mily ok-
mány alapján lenne képes az Ertesitő állítását bebizonyí-
tani ; annyit tudunk, hogy, mint ő is mondja, a liberális 
iskola írói stb. par force érvényre akar ják a mondott elvet 
emelni; de hogy evvel maga az egyház is megbarátkozott 
volna, hogy ezenfelül fentartásában a liberalismussal talál-
koznék és mintegy vele kezet fogna, ez téves állítás. Ha 
eltekintünk is az egyház nyilatkozatától e pontban és egy-
szerűen csak missióját veszszük figyelembe, már akkor is 
lehetetlen feltennünk nemcsak azt, hogy nevezett elvvel 
megbarátkozott volna, de azt is, hogy valaha vele megba-
rátkozhassék. Ez az egyház küldetésével tökéletesen ellen-
keznék, mert az Isten által meghatározott rendet nem fel-
forgatni, de fentartani van hivatva. 

De ezen átalános szempontból levont következtetés 
mellett positiv nyilatkozatát is bír juk az egyháznak, mely 
határozottan ellenmond az Ertesitő állításának. A Syllabus 
55 ik tétele ugyanis korunk eme tévelyét „Ecclesia a Statu, 
Statusque ab Ecclesia, sejungendus est" elitéli. 1864 decz. 
8. óta pedig, midőn a „Quanta cura" encyclica a hozzá 
mellékelt Syllabussal megjelent, nem tudjuk, hogy az egy-
ház a fentebbi pontra nézve ítéletét visszavonta vagy csak 
módosította volna is, de ehhez nem is lehet reménye sen-
kinek. 

Az Ertesitő idézett szavait tehát ily formán véljük 
helyreigazíthatni : hogy a liberális iskola írói, bölcsészei 
és politikusai, felállították ugyan a társadalom legnagyobb 
veszedelmére az egyház elválasztásának elvét az államtól 
és azt erőszakosan, az egyházra nézve a legnagyobb inju-
riával bár, de mégis érvényre akar ják emelni ; azonban az 
egyház magasztos küldetésének öntudatában, a társadalom 
jólétének, a jog- és igazságnak érdekében, soha meg nem 
barátkozhatott és megbarátkozni nom foghat a liberalismus 
elvével, mert nem teheti, hogy a kereszténység elveinek 
kizárásába, akár az iskolából, akár a törvényhozás termé-
ből, akár mindkettőből, beleegyezzék. Az állam nem ugyan 
jogosan, de az erőszak hatalmával, ezt megteheti; de hogy 
ebbe valaha az egyház beleegyezzék, hogy vele megbarátkoz-
zék, azt soha el nem éri. Türi az egyház, csak azt lehet 
mondani, a jelen állapotot, időközönkint figyelmezteti a tár-
sadalmat az örvényre, mely felé halad ; de hogy ő ezen álla-
potot fentartani igyekeznék, hogy az emberiséget visszadön-
teni törekednék azon mélységbe, honnan ezredéves fárad-
sággal sikerült azt kiemelni, ezt az egyházról öntudatosan 
állítani a legnagyobb, hogy többet ne mondjunk, megbántás 
lenne. Óhaj t juk, hogy az Ertesitő ezeket tudomásul vegye. 

t t 

VEGYESEK. 
— Beküldetett : Az egyház és iskola, mulatságos el-

mefuttatások gyalog s lóháton, a modern népboldogítóknak 
különös figyelmébe ajánlja Besnyei Ferencz. Pozsony, ára 
30 k r . 

— Beküldetett : Weckstimmen I I Jhgg. 3 Heft. Wer 
sind unsere gefährlichsten Feinde ? Von E. W. Graf von 
Walderdorf. 

— Beküldetett : Előfizetési felhivás Lehmann „G-izela" 
czimü regényére, fordította a csanádi növendékpapság ma-
gyar gyakorló iskolája. Megjelenik a mü június végén, elő-
fizetési ára 1 ft. 20 kr. 8 példány után tiszteletpéldány. T. 
olvasóink pártfogásába ajánl juk ez iskolát müvével együtt. 

— A majlandi Osservatore Cattolico irja, hogy a Po-
rosz- és Francziaország között megkötött békének egy 
titkos pontja van, mely szerint Németország semlegességre 
kötelezte magát azon esetre, ha Francziaország maga vagy 
mások segítségével a pápa világi fejedelemségét visszaállí-
tani akarná. — Kezességet ez állításért nem vállalhatunk: 
annyi azonban kétségtelen, hogy az olasz katholikusok az 
u j franczia követet nagy ovátiókkal készülnek fogadni ; míg 
másrészt az olasz liberális lapok a béke megkötése óta kí-
gyót békát kiabálnak a szegény Francziaország ellon. Mi-
ért ? Talán tudomásuk van ezen titkos pontról avagy előér-
zik a bekövetkezendő eseményeket? Avagy így tüntetik ki 
hálájukat azon Francziaország iránt, melynek létüket kö-
szönhetik ? kideríti a jövő. 

— A szentatya a mult héten hü tisztviselőinek kül-
döttségét fogadta, kik hódolatukról biztosították őtet s hű-
ségükről. Nekik felelve mondá : Én fogoly vagyok, nem ugyan 
physice, mert kimehetnék a Vatikánból, de erkölcsileg, mert 
azoknak, mik Rómában most történnek, ki nem tehetem 
magamat. Fogoly maradok tehát mindaddig, míg az Ur, ki 
e csapást az egyházra mérte, azt el nem távolítja. S ez idő 
közéig. Imáitok siettetik. 

N y i l v á n o s n y u g t a . 97 frt . 35 krról, melyeket a 
szentatya javára ajánlott következő intentiók (dantis) fede-
zésére ft. Habaz L . úrtól egy rajnavidéki minorita zárdá-
ból küldött 35.4 kros stipendiumok fejében átvettem. 

A váczi kegyes- tan. rendi ház vállalt . 150 intent. 
Király Fer. székesfeh.vári papnöv. hittan. 50 „ 
Rajner Lajos primási levéltárnok . . 10v „ 
Pödör István ráczalmási pleb. . 35 „ 
Kiss György suuri kápl. a veszpr. e. m. 10 „ 
Galambos Kálmán nagysárói plb. eszt. e. m. 20 „ 

Esztergom, 1871. márcz. 22. 
Összesen 275 int. 

Káplár Mihály. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
szániára. 

Összeg az előbbi számból : 101 frt . 70 kr., 160 frank 
aranyban, 1 cs. k. arany, 1 db régi kétfrtos, 7 u j ezüst ftos, 
1 osztrák % forintos. 

Intentiókból 
Egy szegény asszony 
Vincze Eva 
Ribányi Rozália 
Kalkperner Ignácz 
Kalkperner Anna 
Géza 
Hadas Mária . 
N. N. 
F . J . 

97 ft, 35 kr. 
40 kr. 
20 kr . 
20 kr. 
20 k r . 
20 kr. 
10 kr . 
30 kr . 
30 kr. 
40 kr. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM. Morál és jog aquinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. — Katholikus congressus. — Egyházi tudósitá-
sok. — Vegyesek. 

Morál és jog aquinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. 

( F o l y t a t á s . * ) 

Ezek szerint tehát a természettörvény lényegé-
ben isteni, kötelező ereje egyetemes, mely az emberi 
szabadakarat visszaélései- és lázas szenvedélyeinek 
ostroma ellenében isteni szentesítéssel van felvértezve. 
Ezen szentesités, a mennyiben csak a természetes 
rend fentartására vonatkozik, magából az észből is 
nyilvánul, mint alább látandjuk. Továbbá, sz. Tamás 
szerint minden emberi törvények a természettör-
vénynyel solidaris kapcsolatban vannak s azért a 
tételes törvények részéről semminemu kötelezettség 
sem képzelhető, a mely legalább közvetve a termé-
szettörvényben nem sarkallanék s így végelemzésé-
ben isteni eredetű nem volna. Mivel pedig Isten, a 
legbölcsebb törvényhozó, önnönmagának ellen nem 
mondhat, semminemű positiv törvény, mely a ter-
mészettörvénynyel ellenkezik, kötelező erővel nem 
birhat. Ezen nagy s igaz elvekből folynak azután 
ama nagyfontosságú kérdések : „mi a jó, mi a rósz?" 
„mi az erény, mi a bűn?" „minő emberi cselekede-
tek méltók jutalomra vagy büntetésre?" Kérdések, 
melyeket az ész felvet, de melyek tökéletes meg-
oldásukat csak az isteni kinyilatkoztatás fényénél 
lelik. 

Sőt az emberi törvényhozást szabályozó termé-
szettörvény szent Tamás által szavakba öntött fo-
galmának valódiságát és isteni eredetét a bölcselkedő 
ész is képes magából felismerni; hiszen már a pogány 
Cicero mondá: „Haue igitur video sapientissimorum 
fuisse sententiam, legem neque hominum ingeniis 
excogitatam, nec scitum aliquod esse populorum, sed 
aeternum quiddam, quod universum mundum regeret 

*) L. Rel. 22. szám. 

imperandi prohibendique sapientia. Ita principem 
legem illám et ultimam, mentem esse dicebant omnia 
ratione aut cogentis aut vetantis dei : ex qua illa 
lex, quam dii humano generi dederunt, recte estlau-
data. . . Quamobrem lex vera atque princeps, apta 
ad iubendum et ad vetandum, ratio est recta summi 
Jovis."1) Hasonlóképen: „Lex recta et a numine 
deorum tracta ratio."2) Nemkülömben Cicero nyilván 
vallja, hogy az isteni természettörvénytől független 
emberi törvényeknek nem lehet kötelező erejük : 
„Jussa et verita populorum vim non habere ad recte 
facta vocandi et a peccatis avocandi: quae vis non 
modo senior est, quam aetas populorum et civitatum, 
sed aequalis illius coelum atque terras tuentis et 
regentis dei."3) 

A halhatatlan férfiúnak fenvázolt természetjogi 
elveit az úgynevezett scholasticusok mindnyájan ma-
gukévá tették. Be kell ugyan ismernünk, miszerint 
sem aquinói sz. Tamásnál, sem a későbbi scholasticu-
soknál a szorosabb értelemben vett természetjognak, a 
mely közegénél fogva észjognak is hivatik, külön-
leges tárgyalását nem találjuk vagyis hogy a termé-
szetes jogrendet mint külön szakmát rendszeres böl-
cseleti munkában fejtegették volna. Ezek inkább 
koruk túlnyomólag vallásos, mondhatni theokrati-
kus, irányzatánál fogva amaz elvek erkölcsi momen-
tumát helyezték első sorba. Ámde, ha a külömben 
nagytekintélyű Stahl4) azon kifogást teszi sz. Tamás 
ellen, hogy ennek figyelmét az erkölcs és jog közti 
külömbség, mikép ez leginkább a polgári törvény-
hozásban s a gyakorlati életben mutatkozik, egészen 
kikerülte : mi ezen kifogást az igazság érdekében 
nem tartjuk jogosultnak. Ugyanis sz. Tamás tiszta 
felfogása és világos előadása szerint5) épen a termé-
szetjog az, mely nemcsak a szorosabb értelemben 

' ) Cicero de legibus lib. I I . n. 4. 
2) Philippica I I . n. 12. 
3) De legibus loc. cit. 
4) Geschichte der Rechtsphilosophie. Heidelberg 1855. 

S. 59. 
B) Summa II . II. qu. 57—81. 
' 26 
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vett erkölcsi rendet, hanem az összes jogrendet egész 
' természetjogi kiterjedésében magában foglalja s a 

szükséges sanctióval körülbástyázza. 
A mélytudományúBalmes sz. Tamásnak sokévi 

tanulmányozása után e részben eképen itél felőle: 
„Miután aquinói sz. Tamás azon magasztos feladatot 
tűzte ki magának, hogy az egész embert, mint er-
kölcsi és társadalmi lényt, minden ilynemű vonat 
kozásaiban az Isten világalkotási tervezetének kere-
tébe beilleszsze, azt nemcsak az Isten mint törvény-
hozója és végczélja iránti alárendeltségében, hanem 
egyszersmind embertársai, mint hasonló erkölcsi és 
társadalmi természettel ékeskedő lények iránti jog-
viszonylataiban kellett tekintenie ; a törvényekről és a 
joggyakorlatról irt müvéből a jogelvek oly mély ala-
possága, a nézetek oly tiszta fensége s a társadalmi 
czélok oly bő ismerete, tűnik ki, hogy az az ujabb 
kor jogtudományi munkái között méltó helyet fog-
lal el."6) 

Dr. Surányi. 

(Foly. köv.) 

K a t l i o l i k n s cou g r o s sns. 
VI. P e r g e r János kassai püspök beszéde. A dis-

cussio folyama tanúsítja, hogy nehéz problémának megol-
dásához fogtunk, melynek megoldása azonban nem lehetet-
len. A kath. egyház fenállott 19 századokon keresztül auto-
nomia nélkül, a hivek odaadó szeretetére támaszkodva ; 
elterjedt az egész világon, meghódította a sziveket, az 
elméket — és a múltban és korunkban tapasztalható egyes 
rázkodtatások daczára meg nem fogyott erővel és termé-
kenységgel működik fenséges hivatásának körében — ma 
is, mint működött az ős keresztény századok elején. Üdvö-
zitőnk isteni igéretét birja ő, hogy a világ végezeteig fog 
fenállani. — Ha mindamellett a magyar episcopatus az 
autonomiát kezdeményezte, erre az 1848 iki hazai politikai 
helyzetünk folytán beállott változás kényszerítette, mely az 
egyház és az állam között létezett nyolczszázados viszonyt 
felbontotta. A törvényhozás kimondotta a vallásfelekezetek 
egyenjogúságát ; — ez intézkedés minket katholikusokat 
készületlenül talált és magának az államnak hatalmát felül-
multa az, hogy e törvény követelményei szerint ügyeinket 
velünk azonnal elrendezze. A húsz év, mely 1848-tól lefolyt, 
politikai okoknál fogva nem volt alkalmas az autonomiai 
szabad mozgalom megindítására ; nemzeti sebeinket gyógyí-
tottuk ez idő alatt, küzdöttünk elnyomott politikai szabad-
ságainkért , alkotmányunkért , melyeket visszaszerezvén, 
megnyertük a tért — autonomiai kérdésünket előtérbe 
hozni. 

Midőn közelébb a katholikus közvélemény erősen 
követelte, hogy vallásalapítványaink kiadassanak, hogy a 6) Balmes „II Protestantismo comparado al Catolicis-
mo III . lt. 71. fej. 

magyar kath. egyház önállása az 1848-iki törvényekben 
kimondott egyenlőség és viszonyosság alapján visszg,adassék, 
maga a megboldogult cultusininisztar báró Eötvös József 
mondá nekem : nézzetek körül, alkossatok autonomiai tes-
tületet, a melynek kezébe az állam mindez lcet átadhassa. 

A magyar episcopatus már 1848-ban belátta előre a 
politikai eseményekből fejlődő ama kényszerűséget, hogy a 
változott viszonyok között az állam eddigi támaszát, segé-
lyét, elveszitvén, azt most saját hiveinek támogatásában 
kell keresnie és velük a katholikus egyház világi vonatko-
zású ügyeire nézve érdekközösségbe lépni. Kimondotta 
tehát még 1848-ban autonomiai szervezkedésünk szüksé-
gességét. 

Eme lépésünk, minek titkoljuk el, tisztelt congressus, 
megdöbbentő figyelmet ébresztett külföldön még a nagy 
katholikus lángelmékben is. Azt kérdezték tőlünk: gondol-
játok* e, hogy ez institutiót a kath. egyház szervezetébe be 
fogjátok tudni illeszteni ? vagytok-e biztosak abban, hogy 
a mostani izgatott korban ezen autonomia — leendő műkö-
désében aberratiókba nem fog átcsapni? leszen-e elég erő-
tök, ha a túlkapások áttörnek a partokon, hogy a pusztitó 
áramlást a mederbe visszaszorítsátok? Mi nem tudtunk 
felelni e kérdésekre. Mi azt mondottuk, tennünk kell vala-
mit, mert a politikai helyzet kényszerit erre ; mondottuk, 
hogy kath. vagyonunk, ügyeink, most már incopetens köze-
gek által kezeltetnek; mondottuk végre, hogy Isten után 
bizunk apostoli fejedelmünkben, kinok főkegyuraságát fen-
tartani akar juk és bizunk saját hiveinkben is, kiknek a 
kath. egyházhoz való odaadásukat — sok fényes tett a 
múltban hirdeti. 

Az aggályokat nem oszlattuk el még ezen nyilatkoza-
tunk által sem és figyelmeztetve voltunk, miszerint roppant 
felelősség terhét vállaltuk magunkra, hogy tűzzel játszunk, 
a midőn az autonomiát életbe léptetni óhajtjuk, mely fele-
lősségünk nemcsak a magyar, de aa összes kath. világ irá-
nyában nyomni fog bennünket, melynek egyik nemes tagját 
képezzük. Megvallom, tisztelt congressus, hogy a bánatnak 
és fájdalomnak soha nagyobb súlya nem érhetné szivemet, 
mintha a magyar kath. egyház hiveinek érdekében tett eine 
kezdeményezésből valami végzetteljes események fejlőd-
nének ki, melyek egyházunk kárára inkább mint hasznára 
válnának. 

Hogy ezen aggályaink immár alaposak is, mutatja a 
discussio folyama, azon eszmék, azon követelmények, me-
lyek itten érvényre jutni óhajtanak. Nem esem azonban 
kétségbe ; én még reménylek, mondhatnám reménységem 
ellen. Jól van ; nyerjen utat minden panasz, öntse formába 
a megelégedetlenség a maga akaratát. Kivel állanak szem-
ben ? az egyházzal, mely anya, mely szeret és áld, ő meg 
fog hallgatni minden kérést és teljesíteni is, ha teljesíthető. 
És csak akkor fogja a végzetteljes „non possumust" kiej-
teni, ha a követelések, a kérelmek, kath. egyházunk isteni 
jellegét alterálnák. A főpásztorok készek minden áldozatra 
Krisztus egyházában a hívekért, de Istentől nyert hivatalos 
álláauk és kötelességeik ellen apostasiát nem fognak elkö-
vetni soha, nem fognak soha oly autonomiába beleegyezni, 
mely támasz helyett, melyet várunk tőle, annak bontó ele-
mévé váljék. 
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Es én meg vagyok győződve, e katholikus congres-
susban nincs senki, akár a kisebbséghez, akár a többséghez 
tartozzék, ki mathematical biztossággal kiszámítani képes 
volna, hol fognak a mi autonomicus mozgalmaink végered-
ményükben megállapodni. Fris jégre léptünk jobbról is, 
balról is — és csak tapogatjuk a fagykérget, nem fog-e az 
valahol leszakadni alattunk. Mi mindamellett megvetettük 
a hálót az Isten szent nevében. 

Nem szerencsés az időpont, a melyben ezen autonomiát 
beállítani akar juk. A mozgalmas idők lázas befolyása alatt 
állanak az elmék, a kedélyek, parázstűzzel van behintve az 
európai politikai és társadalmi tér, véres árnyak, sötét pon-
tok, emelkednek a láthatáron ; én legalább úgy tudom, hogy 
minden ember nyugtalansággal és aggodalommal néz a 
közeljövőbe. Do az episcopatusnak nem állott hatalmában 
más nyugalmasabb időt kiválasztani. A politikai események 
kényszerűsége szorította, hogy tegyen valamit és tett akkor 
és úgy, amint tehetett. Nem tartóztathattuk fel az események 
rohamos folyását. 

És ha mindezen nehézségek daczára megalkotjuk az 
autonomiát, áldani fogom érette a gondviselést, hogy irgal-
mában ránk tekintett ; ezen mti dicsérni fogja a magyar 
gyakorlati észt, hogy ily institutiót volt képes előteremteni, 
mely a terjedő itidifFerentismus élét letörni képes leszen és 
magát az autonomiát a lángész legfenségesebb conceptiójá-
nak, isteni inspiratiónak, fogom tekinteni, ha az. a régi szent 
századok vallásos buzgalmát újra feléleszteni hivatva leszen. 
De hogy mindez az autonomia által tettleg bekövetkezzék, 
annak egészen correct katholikus elveken kell felépülnie. 
Ez az egyetlen feltétel, mely nélkül közöttünk autonomia 
nem képzelhető. Mert lia ezen elvek mellőztével jönne az 
létre, a legfőbb tényezők nem működnének abban közre, 
minek folytán elsorvadna az és magától elenyésznék. Oly 
életerős fához hasonlítom én a kath. autonomiát, melynek 
dús lombozata, levelei, organicus összefüggésben vannak a 
törzszsel, a gyökerekkel, a honnan szivja fel az életerőt 
magába a lomb, a levél . . . És ez életnedv a katholika egy-
ház keblében letéteményezett Í3teni revelatiónak sommája. 

És kérdem most, olyanok-e ama nézetek, elvek, me-
lyeket itt a kisebbség részéről felállítani látunk ? 

Az apostoli magyar király főkegyúri jogait a magyar 
kath. egyházban senki kétségbe nera vonja ugyan. Azon 
nézet azonban töbszörösen nyert kifejezést, hogy az auto-
nomia e főkegyúri jogokat a jövőre mellőzze. Én kath. elv 
szempontjából e kérdést nem elemezem ; kétséget nem szen-
ved, lehet autonomiánk ezen főkegyúri jognak fentartása 
nélkül is, mort a katholikusok más országokban, ahol ily 
főkegyurasági viszonyok nem léteznek, kath. autonomiát 
mégis létesíthetnek. Nekünk azonban specialis magyar érde-
keink vannak, melyek miatt ezen főkegyúri jogok fentartá-
sát szükségesnek tartom. Itt hallottam a túloldalon többször 
felemlíttetni, hogy a többségi javaslat a magán patronusok 
jogát a lelkészek bemutatására nézve igen. megnyirbálta. 
I t t hallottam felhozatni, hogy a püspökségek, a káptalanok, 
dotátiója nagy részben a magyar királyoktól származott, 
mely adományozás szintúgy egyik alap arra, hogy az összes 
egyház irányában birják királyaink a főkegyúri jogot. Már 
ha más motívumunk nem volna annál, ami a magán kegy-

urak jogainak védelmére felhozatott, kérdem : miért akar ják 
a királynak főkegyúri jogait elvenni, ki az összes magyar 
püspökségek és káptalanok irányában, az adományok nagy-
ságát tekintve, csakugyan legnagyobb és főpatronus ? Ez 
azonban csak mellékes érv, melyet levontam a hallott észre-
vételekből. A főérv a magyar királyok főkegyúri joga mel-
lett az, hogy ezen jogtól nincs jogunk megfosztani a királyt. 
E főkegyúri jogot az egyház adta a magyar királynak, azért 
csakis az egyház vonhatná azt vissza. Minden patronatusi 
jog a canonjogon alapszik és még a magán patronátusoknak 
megadásánál is a püspök illetékes annak meghatározásá-
ban, ha váljon megadható-e a védúri jog valamely egyes-
nek, ki azt elvállalni akarja ? A canonszerűleg megállapított 
feltételek megbirálása — ezen kérdésben minden időben az 
egyházat illette A pápai széknek beleegyezése nélkül tehát 
az autonomia mitsem határozhat ezen főkegyúri jog szabá-
lyozására nézve. Do én, tisztelt congressus, nem is óhajtanám 
a felséges uralkodó és a kath. egyház között fenálló kapcso-
kat bontogatni. Az államot mindig erősebbnek képzelem és 
biztosítottabbnak annak jövőjét, ha a két főtényezők, az 
egyház és az államfő, barátságos egységben vannak. Hazárik 
múltja tanúsítja ezt, mely annyi hányattatások és a mostoha 
sorsnak annyi csapásai között hogy megőrzötte állami létét, 
azt a kath. egyházzal való szorosabb egyesülésének tudhat-
juk be. Eltávolítani kivánom tehát mindazt, ami az egysé-
get, a nyolczszázados szövetséget, gyengíteni képes volna. 
Van még más politikai okom erre, melyre csak ujhegygyel 
rámutatok és a melyet mindenki azonnal f. l fog ismerni, ha 
a hazánkban létező külömböző politikai nézetek irányát és 
annak nyugtalan elemeit megfigyeli. 

Nehéz helyzetbe hoztak minket több tisztelt szónokok 
a hit felőli nézeteik nyilvánításával. Csak fájdalommal hall-
gattam azokat végig, miután állításaik a kath. elvekbe 
ütköztek és könnyen odavetett mély vádakat rejtettek ma-
gukban a hierarchia ellen. 

Hogy az episcopatus öntudatának egész tisztaságá-
ban kezdeményezte az autonomiát, azt mindenki be fogja 
ismerni, mert külömben nem tettük vala e lépést. Arra 
azonban semmi esetre sem számolt, hogy midőn hiveit a 
magyar kath. egyház világi vonatkozású ügyeinek átvéte-
lére hivja fel, •— hogy akkor a szemrehányások záporával 
találkozzék, — hogy isteni eredetű hierarchiai állása alap-
jaiban feszegettessék , hogy a conciliumok működései bírá-
lat alá vétessenek, hogy a szentszéktőli függésünk sérelmeik 
tárgya legyen, hogy a pápai brevék, encyklikák, syllabusok, 
concordatumok, mint, a haladás akadályai feltüntettessenek, 
hogy dogmatikai elvek itten bonczoltassanak. Mindez, fájda-
lom, megtörtént a discuss io folyama alatt. 

Önök, u ra im, mint tegnap hallottuk, oly autonomiát 
kívánnak, — mely a szabadság legnagyobb mértékét bizto-
sítja. Nem volna a felállított tétel ellen kifogásom bizonyos 
értelemben ; kész vagyok a szabadság megadásában egész 
azon határig menni, a meddig az isteni revelatio megengedi. 
A katholikus püspöki kar egy „depositum fideit" vett át 
isteni mesterétől, melyet szeplőtelenül kell áthagyományoz-
nia. Az autonomia kedveért ezt meg nem sértheti, miért ? 
mert attól saját és hiveinelc lelki üdvössége függ, igen, ettől 
függ önök lelki üdvössége is, melyért számolnunk kell az 
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Isten előtt. De váljon keveslik-e önök a szabadságot, ama 
a keresztény kath. világban eddig nem ismert szabadabb 
mozgást, melylyel önöket tisztelettel megkínáljuk ? hol 
találják ennek mását a világban ? 

Önöknek e szabadság azonban nem elég, annak mér-
tékét keveslik. Mert hiszen ezek mondattak el a discussió 
folyamában. Több szabadság kell nekünk, mert a hierarchia 
túlkapásai miatt szenved a kath . egyház. Meg kell mente-
nünk az egyházat, mert erkölcseiben, szellemében, hanyatlik, 
elbutul a nép a hierarchia kormányzata alatt. Megkell törni 
a hierarchiai absolutismust, mely még a szabad Ameriká-
ban is egy zárkozott hatalmat képez, a missionáriusokét, a 
hivek irányában. Rámutattak a szegény irlandi népre, mely 
jó katholikus neve mellett saját hónában úgy, mint a sza-
bad Amerikában, a bűntények legnagyobb contingensét 
szolgáltatja. Be kell hozni a placetumot, hogy az állam 
érdekeit a római egyház túlkapásai ellen megvédjék. Meg 
kell alapítani a petitionalis jogot a hitkérdésekben is, mi-
szerint értse meg a kath. egyház feje, a conciliumok, mily 
reformokat kivánnak a hivek. Óva figyelmeztetnek bennün-
ket, ha most szabadelvű alapokon nem oldjuk meg a kér-
dést, majd jő az állam és hideg orvosi arczczal metszést fog 
tenni ra j tunk. Áll í t ják, hogy a hierarchia nein őseredetű, 
nem egykorú intézmény a kereszténységgel. Mondák, hogy 
több hitágazataink az idők, a századok, későbbi folyamában 
keletkeztek, mint a Szentháromság, a Krisztus istensége, 
az eucharistiának mysteriuma, a Mária-cultus és a képek 
tisztelete . . . Az intelligentiát sürgetik bevonatni az auto-
nómiába és vele óhajt ják a kor kívánalmait, a közvéleményt, 
figyelembe vétetni. Ajánlják nekünk a szabad egyházat a 
szabad államban. És végre azt kérdik tőlünk, ha mindeze-
ket az episcopatus nem adhatja meg, ha mi a pápai szék 
irányában függetlenek nem vagyunk, ha autonomiai szer-
vezkedésünket a római curia helybenhagyása alá kell ter-
jesztenünk, azt kérdik tőlünk : miért ülünk itten ? miért 
veszünk részt tanácskozásaikban? ha mindez lelkiismere-
tünkkel ellenkezik ? Es mindezeket mondják azon püspö-
köknek, kik bizalommal mentek hiveik elé, mondják kath. 
autonomiai képviselők, egy kath. autonomiai gyűlésben, 
melynek egészen más a feladata, mint a fenjelzett nagy 
egyházi és hittani kérdéseket tárgyalni, melynek csakis 
azon egy feladata van, hogy az 1848-iki 20 t. cz. által beál-
lott rendezetlen helyzettel szemben megtalálják a módot a 
magyar kath. egyháznak, hogy úgy mondjam, házi és csa-
ládi ügyeit rendezhetni. 

A kath. autonomia alkotásánál nem az a főszempont, 
melyik operatum biztosít a híveknek több szabadságot. Nem. 
A fénycsomó, mely minket ezen munkálkodásunkban kell, 
hogy vezessen, a Krisztus által megállapított egyháznak 
isteni szervezete. Én a kisebbség és a többség munkálatát 
csakis ezen szempont alá helyezhetem és annak vezérelvei 
szerint latolgatom. Engem itt a szabadság több vagy kisebb 
mértéke nem vezethet. És mit hallunk túlfelől mondatni ? 
Perczel Miklós tisztelt képviselő úr azt mondja, hogy a hie-
rarchia az ős kereszténységgel nem egykorú intézmény. 
Megdöbbentő e nyilatkozat egy katholikusokból álló gyü-
lekezetben. A hierarchiát Üdvözítőnk közvetlenül maga 
isteni személyében alapította meg a hierarchia legfelsőbb 

fejében, midőn Péter apostolhoz szólva mondá : Tu es Pe-
trus et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam. Ó 
maga isten személyében állapítá meg a püspöki kar egyházi 
hatalmát is a pápa főnöksége alatt, kikről a szentírásban e 
szavak állanak : Quos posuit Spiritus sanctus regere Eccle-
siam Dei. E tanokat a kath. traditio tisztán megőrizte, ezt 
a szentatyák hiven áthagyományozták ránk, ezt az összes 
keresztény kath. világ a földgömb minden elrejtett helyein 
egyenlően tanít ja , . . . ezt a képviselő úr szomorú vándor-
lásainak napjaiban, — melyet az Isten reá mért, akár az 
irlandi, akár az angol, akár az amerikai, akár az antipode-
seknél létező, katekismusokban megolvashatta volna, — ha 
a kath. iskolákat figyelmére méltatja vala . . . Mit gondol 
a képviselő úr, lehetséges-e oly neme a conspirationak a 
tévelygő eszmékre nézve és külömben egy földig lesújtott, 
megalázott, ősz pápa ellenében, ki most úgy, mint egykoron 
Üdvözítőnk, a hatalmasok előtt meggúnyolva és meghur-
czolva áll — védtelenül, lehetséges-e, hogy ily nagyfontos-
ságú lelki ügyben annyi lángelmék, annyi önálló és függet-
len gondolkodású emberek, a pápai szék fensőségét elismer-
jék , — ha az isteni akaraton nem alapulna? 

Nem, a kath. egyház u j dogmákat nem alkot. Sem a 
Krisztus istensége, sem a Szentháromság tana, sem az eucha-
ristia ti tkai, sem a Mária-cultus, sem a képak tisztelete, — 
mindezek nem a későbbi századok találmányai. A conci-
liumok határozatai csakis egyedül arra valók, hogy a fel-
merült tévely eket a kereszténységben, melyek a hivők sorai-
ban is terjedni kezdenek, megjelöljék, elítéljék; és ezek 
ellenében határozottan megállapítsák az igazi kath. hitága-
tot, mely az egyház öntudatában már élt, már benvolt, 
moly a traditióban már létezett, de amely a háborgó és 
nyugtalan elmék által megtámadtatott. A dogmák sorát 
Üdvözitőnk végezte be örökre, mi azokat csak őrizzük, 
valljuk azokat és ha kell, éltünk feláldozásával is védel-
mezzük. 

A pápai szék és a vele felbonthatlan egységben élő 
episcopatus, fájlalja amaz erkölcsi sülyedést, melyet elénk 
állítottak a tisztelt szónok u r a k , hanem egyúttal méltat-
lannak, igazságtalannak, ta r t ják ama nagy szemrehányást, 
mintha e sülyedésnek a hierarchia oka lett volna. Európá-
nak civilizatiója, a müvelts'ég és tudomány, annak minden 
ágazataiban, az egyháztól veszi eredetét. A kath. egyház 
többet tett e tekintetbon a civilizatio előbbvitelére a poli-
tikai szabadság kérdéseinek megoldásában is, mint amennyit 
a mai liberalismus valaha tenni képes. Protestáns törté-
netírók szolgáltattak ebben igazságot nekünk. Az egyete-
meket ő alkotta, melyek ma léteznek és részben a protes-
tantism us kezeibe jutottak, az academiákat, a lyceumokat, 
a közép és altanodákat, a népnek szánt iskolákat, ő hozta 
létre. Megérintsem-e még azt is, hogy Európa két nemes 
és legszabadabb nemzeteinek szabadságleveleit, a magyar 
arany bullát, az angolok magna chartáját , kath. főpapok 
szerkesztették, ők irták alá és a nemzetek politikai szabad-
ságait ők védették másfelé is. És az absolut és túlhatalmú 
amerikai hierarchia, melyet oly mostohán ecsetelt a szónok 
úr, ezen egyház akkor, midőn a négereket a szabadelvű 
amerikai a fehérbörüek templomába be nem fogadja, isko-
láiba a szegény néger gyermeket be nem bocsátja, egy 
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waggonban vele ülni és utazni nem akar, egy temetőbe 
temetkezni nem óhajt, — ezen amerikai egyház a kevés 
évekkel ezelőtt tartott baltimorei tartományi zsinaton, 
krisztusi szeretettől hevülve, a köztársasági liberalismusnak 
e páriáit anyai pártfogásába vette. 

Pártfogása alá vevé a tisztelt szónok úr az amerikai 
missionáriusokat is püspökjeiknek túlhatalma ellenében és 
kapcsolatban e mondásával megbélyegzé az irlandi kath. 
hivőkot erkölcsi életükben, kiket a hierarchia talán jó 
keresztényeknek nevelt, de nem nevelt jó embereknek. 
Fájó szivvel veszem őzen állításokat. Ahová az utasok el 
nem hatnak, ahová a kényelemszeretök előhaladni nem 
mertek, vad, pogány, szilajtermészetü, népek közé, oda 
megy a missionarius hittel szivében, elhatározással éle-
tét feláldozni — az evangéliotnért. Éret tünk is teszik ők 
ezt, mert mindnyájunk kötelessége terjeszteni az Isten or-
szágát és azért vérük érettünk is omlik. Ne higye a kép-
viselő úr, hogy ezen missionariusok állásuk nyomott hely-
zete miatt panaszkodnának ; ki oly munkára vállalkozik, 
melynek végjutalma legtöbb esetben a vértanúság, az nem 
fontolja a maga jogait, az nem vágyódik az autonomia után, 
az egyedül arra kéri naponként Istonét, hogy minél töb-
bet nyerjen a pogányságban élő népek leikeiből. És ez a 
püspöki kar volna zsarnok missionarius papjai irányában, 
— mely az egyház szertartásos szabályai szerint templomba 
ünnepélyesen vezeti be a missionariusokat, midőn nehéz 
út jukra küldi őket, mely püspöki kar koszorúkat teszen 
az é^yes missionariusok fejére az isteni tisztelet alatt, nem 
az örömnek, de a szenvedéseknek jeléül, — melyekben 
hasonlítani fognak a tövissel koszorúzott Megváltóhoz, 
mely püspöki k^r alázatosságában egyenkint, nyilvánosan, 
lábait csókolja meg a hivő nép előtt a missionariusnak, ama 
mondatot tartva szemei előtt: „beati pedesevangelisantium" 
és amely tettével egyúttal hódolatát tanúsítja ama nagy 
lelki erő előtt, ama bámulatos apostoli bátorság és már 
elhatározásában is fenséges tett előtt, — hogy Jézusért, a 
lelkek üdvösségeért, megvetve minden földi érdeket, több-
nyire bizonyos halálba mennek? A szónok úr igazságtalan 
volt a kath. irlandi nép iránt, mely a politikai zsarnokság 
és vallásos protestáns fanatismus szomorú áldozata lett. 
Azon népet bélyegezte meg erkölcstelenséggel, melynek 
több korszakokon át papjai halálra hurczoltattak, ha mi-
sézni men tek , mely jogaitól megfosztatott , birtokaiból, 
földjeiről, elűzetett, melynél ha esetleg a fiú a családban 
protestánssá lett, joga volt élő atyját birtokaiból kizavarni, 
melynek még ma is agrariai törvényei olyanok, hogy ha 
valamely bérleti földet véres verejtékével jó karba helyezett, 
a protestáns földesúr 300—400 lélekszámra menő szánandó 
bérlő családokat elkergethet bérleteikből és földönfutókká te-
heti az angol szabadelvű kormány karhatalmának segélyé-
vel. Ha már e nép lázong a hallatlan nyomás alatt, lázong, 
mert saját honában hontalanná lett; ha a nép, mert éhezik, 
enni kiván, mert él, tovább is élni óhajt és hiszi, hogy joga 
van élni az angol szabad alkotmány alatt és kitör, hogy bi-
lincseit széttörje : a politikai szűkkeblűség és a vallásos fa-
natismus ezen áldozatait fogja-e a tisztelt képviselő úr az 
angolországi börtönökben összeszámítani és az innen merí-
tett statistikai adatok nyomán az irlandi nép erkölcsi álla-

pota felett pálczát törni ? Minden irlandi, ki Amerikába 
hónából kivándorol, a boszú érzetével megy, pénzt gyűj t 
ott és küldi haza honfiainak, hogy az angol zsarnokság 
ellen küzdhessenok. . . Lehet, lesz idő, midőn egy más sta-
tistikus fel fogja számítani egy más vértanú nemes nemzet 
áldozatait, mely jelenben az éjszaki colossus lábai mellett 
haldoklik, melynek legnemesebb fiai ma a börtönökben és 
Sibéria jégmezein kétségbeeső szomorúság és szenvedések 
között halnak el egyenkint . Én sympathiát érzek az irlandi 
nép iránt, mely kath. vallásához hü maradt és amelynek 
gyarlóságai és biinei, ha oly nagyok is, mint azokat a szó-
nok festé, inkább politikai elnyomóinak lelkét terhelik. 

" Nem, a hierarchia nem butítja a népeket, az nevel 
keresztényeket és a keresztényekben jó embereket, az nevel 
feláldozó lelkeket. Nem a kath. egyház szerkezetéből tör ki 
a romboló elem, mely nyugtalanít ja az államokat, a társa-
dalmat ; nem a pápai szék túlkapásai, nem a hierarchiai 
absolut hatalom, okozza a szomorú sülyedést, mely ter jed 
közöttünk , egy egészen más ok az, mely ezeket előidézi ; 
ama liberális elv termi mindezeket, mely oly ős, oly régi, 
mint maga az emberiség, melyet az első lázadó bűvösen 
igéző szavaival mondott ki a paradicsomban: ne engedelmes-
kedjetek az Urnák, eritis sicut Dii. Korunk és minden kornak 
baja abban áll, hogy az emberi ész emancipálni aka r ja 
magát az Isten akara t ja alól, — a melytől eredetét veszi. 

Megtörténhetik, hogy mindaz, a mit nekünk a szónok 
urak szóltak, az egyház megrázkódtatása, be fog következni. 
Consilia Dai abyssus multa. A politikai viharok természete, 
hogy perzselő lánggal vonulnak végig minden fenálló ellen ; 
eleshetnek jogaink, elpusztulhatnak javaink, sok kath. szív 
hajótörést szenvedend hitében és mi ezen áldozatokat meg-
könnyezzük ; de ha a conflagratio lángjai lecsillapodnak, ha 
e zivatarok által felvert porfelleg leszáll, a bámuló világ e 
romok felett magasan kiemelkedve ott fogja látni régi, meg 
nem ingatott, positiójában a kath. egyházat fényleni, sebek-
kel bár megrakva, a mely sebek azonban győzedelmének 
nemes jelei lesznek, mely sebek rokonságban lesznek ama 
sebekkel, melyeket a Világmegváltó a kereszten szenvedett. 
Még mindig bebizonyult a történetekben, stat crux, dum 
volvitur orbis. 

Ne rettegjenek önök, uraim , a pápai széktől, melynek 
most nincs egy talpalatnyi földje és ebben hasonlít a Meg-
váltóhoz, míg a földön jár t . Még a Vatikán sem övé többé. 
A pápai szék, mely a török invásio ellen pénzzel és embe-
rekkel védte hazánkat a múltban, most is szereti a magyar 
nemzetet; nem fogja az jogainkat megtámadni, nem fog 
államunkban occupatiókat tenni, sem illetéktelenül jogait 
hazánkban kiterjeszteni. Az ősz pápa ma a szánakozó fiúi 
szeretetnek és részvétnek tárgya és nem a félelemé. Azon 
politika fosztotta meg birtokától, mely zászlajára e szavakat 
tüzé : szabad egyház a szabad államban , de a mely megta-
gadta, meghazudtolta, egyúttal ezen elvét, mert az egyház 
szabadságát saját államában letiporta. Az mondatott nekünk 
tegnap, hogy a püspökök, midőn az autonomia zászlaját ki-
tűzték, e mondatot ir ták volna r á : szabad egyház a szabad 
államban. Mi kibontottuk a zászlót, de nem e szavakat i r-
tuk r á ; nem, mi ezt nem irtuk arra. Mi ezt irtuk a zászlóra : 
„Krisztus isteni egyháza az ő sérthetlen szervezetében és 
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bizalom kath. híveink i rányában, kikkel az egyház világi 
vonatkozású ügyeit együtt kormányozni a k a r j u k . " Ez a mi 
programmunk. Ezen elv: szabad egyház a ezabad államban, 
Cavour által mondatott ki elsőbben ős tartozik azon banális 
phrasisok közé, melyek csattanós tar ta lma többnyire hazug-
ságot foglal magában. Óhajtom szivemből az egyház sza-
badságát és függetlenségét isteni hivatásának betöltésében ; 
de másrészről azon vincularis válópert, melyet ma az állam 
az egyház ellen indított, miként egyrészről kivihetlennek 
tar tom azon millió szálaknál fogva, melyekkel e két hata-
lom egymással összefügg, úgy másrészről magára az államra 
károsnak. Mióta ez elv kikiál tatott , az államok felekezet-
nélküliekké igyekeznek lenni, a törvényhozások pedig majd-
nem keresztényi jellegüket vetkőzik la. Hasztalan törekvés. 
A két hatalom, az egyházi és világi, úgy érintik egymást a 
közéletben, mint a két kör, mely egymásnak középpontján 
metszi át egymást ; oly viszonyban vannak egymás iránt, 
mint a lélek és a test, meiynek elválasztását csak a halál 
idézheti elő. E n mélyen szomorkodom azon, hogy az állam 
felmondotta a barátságot az egyháznak és ezt sajnálom fő-
képen a társadalom érdekében, mely még mindig kere-zté-
n y i , mivel ezen elválásnak köszönhetjük azon törvényeket 
is, melyek a külömbözö felekezetek lelkiismeretét egyenlően 
felháborí t ják, ilyenek, például, a közös iskolák törvénye, 
mely nem keil sem katholikusnak, sem protestánsnak, sem 
zsidónak; ilyen a polgári házasság törvényének kilátása a 
keresztény házasság helyébe, mely pedig mindig a legter-
mékenyebb szövetség volt az igazi Patriotismus ápolásában. 
Azon férfiú, ama családapa, ki a keresztény elveken nyugvó 
házasság terheit béketűréssel elviselni nem tudja , r i tka 
esetekben le.-zen képes hazájáér t nagy áldozatokat hozni. 
Hiába óvjuk a politikát a vallástól ; minden politikai kérdés, 
közelebbről-távolabbról, kisebb és nagyobb mértékben, a 
theologiával érintkezik és épen azért vál tak oly acu tus-
okká a jelenkor politikai kérdései, mert a keresztény elveken 
nyugvó jog helyett az önzés és erőszak joga lépett előtérbe. A 
keresztény elvek elvesztették túlsúlyukat a politika vezeté-
sében. Pedig csak egy van, a mi megmenthet minket és ezt 
nem én mondom, hanem az evangeliom : Veritas liberabit vos. 

Az intelligentiát, a közvéleményt, korunk civilizatió-
ját , a kath. egyház is nagyra becsüli. Hogy a magyar püs-
pöki kar az intelligentiával aka r járni , muta t ja e diszes 
gyűlés, melyet szellemi ér tékére és erkölcsi súlyára nézve, 
magamat szerényül kivévén, Európa bármely művelt nem-
zetének intelligentiájához állíthatom. É n az emberi ész fen-
séges műveit, miként egy hymnust t ek in tem, mely száll 
az ég felé Isten dicsőitésére. A kath. egyház, mely a tudo-
mányok és a civilizatio anyja , mint Saturnus saját gyerme-
keit nem emészti fel soha, szülöttjétől nem fordulhat el. Az 
egyház rokonszenvez, figyelemmel kiséri állandóan, a civili-
zatio vívmányait , az emberi lángész találmányait megáldja, 
felhasználja azokat czéljaira és a nem lényegesekb n min-
dig alkalmazza magát a korhoz, melyben működik. Az 
intelligentia, a korkivánat és a közvélemény, igazi értelme 
között azonban igen gyakran külömbséget kell tennünk. 
Hogy a mai civilizatio ezen factorai soha sem tévedtek volna, 
ki fogja ezt egész átalánosságban á l l í tha tni? Fog ja e azt 
valaki tagadni, hogy az intelligentia, a közvélemény, olykor 

nagy és végzetteljes alteratiókba nom sodortatott ? Tizen-
kilencz századdal ezelőtt, a keletnek egyik városában, nem 
a zsidó intelligentia és közvélemény feszítette-e fel az Isten-
embert és az evangeliom igazságainak terjedését gá to l ta? 
A római pogány intelligentia és közvélemény nem hurczol-
ta-e a Colosseumba vad állatok elé szenteinket, a hitnek 
vér tanúi t és a lictor az államfőnek ekként mutatá be őket : 
„Caesar, morituri te salutant ? !" Nem kellett e az egyház-
nak a századok folyamában küzdeni sokszor a félrevezetett 

v _ i 
intelligentiával ? E s higyék el uraim , hogy amit most az 
intelligentia e diszes körben is a sárba hurczolt syllabusok-
ból, encyclikákból, pápai iratokból, nem tud felfogni, meg-
érteni, meg fogja érteni később egy más intelligentia; sőt 
talán megértik már most is a pápai iratok egyik ama téte-
lét, mely a non interventio elvét elitélé, mint az evangeliumi 
szereteten nem alapuló elvet, melylyel talán megmentheté 
vala az európai nemzetek egyik nemesebbikét, mely most 
véresen földre verve vagyon. 

Hasonlóan nem fog az intelligentia és a közvélemény 
igazságosabb törvényszéke előtt a placetum joga is megáll-
hatni, melyet most a szabadelvű oldalról védeni látok. Az 
állam at t r ibútumai közé számlálják e jogot önök, hogy az 
magát megvédje az egyház túlkapásai ellen. A placetum a 
bizalmatlanság votuma az egyház ellen és ha e bizalmat-
lanságot maga a katholikus szavazza meg egyháza ellen, 
ez igen mélyen lesújtó tény . E felfogás vezethette egy-
koron a zsidó synedriont, midőn non piacetet mondott az 
evangeliuiiira, a pogány Nero és D.ocletián császárokat, 
k ik veszélyt lát tak a kereszténységben ; de a miként nem 
respectálta az első keresztény századokban az egyház ezen 
véres betűkkel irott non piaceteket, úgy uK>m veheti tekin-
tetbe azokat soha, főleg midőn isteni missiójának betöltésé-
ről vau szó. Ebben a szent hajdan nyomain kell járnia . Prius 
obadire Deo, dein hominibus. 

A kath. egyház a legidősebb corporatio E u r ó p á b m . Ô 
látta születni a keresztény államokat, ő adta azokra áldásá t 
és támogatta polgári rendeltetésükben és azért isteni h iva-
tásának körét, magas küldetését, az emberiség üdvének esz-
közlésében nem engedheti megszoríttatni. Mondjanak noke m 
önök uraim csak egy szabadelvű érvet, melylyel a place-
tumot védeni képesek ? Nincs egyéb érvük, mint az állam i 
opporiuuitásnak és az erőseb'onek joga a gyöngébb ellen. 
E s e bizalmatlanság akkor volna indokolt, ha az egyház az 
államnak tényleg romlására törne. Mondhatják-e azonban 
ezt azon egyház ellen, moly a nép gyermekét neveli, mely a 
családot megáldja és erkölcsének tisztasága felett őrködik , 
mely a családban a szülői tekintélyt védi és ebben az állam-
nak tekintélyét is, mely többet teszen a rend érdekében, 
mint a világ minden büntető codexei, az állami rendőrség , 
mely túlvilági dolgokkal foglalkozik, mely hirde:i a feleb i-
ráti szeretetet, mely imádkozik, áld és alamizsnát osztogat ? 
Egyet tudok, hogy a pogány é3 mohamadvallású államfők 
saját egyházuk iránt a piacet joggal nem élnek, hogy a pia-
cet jogot nem veszik igénybe a görög orthodox és protestáns 
fejedelmek saját egyházuk ellonébon és azért mélyen elszo-
morít, midőn valamely kath. államban a piacet jog behoza-
t ik .A Josephinismus korszakában nem volt szabad isteni tisz-
teletet rendezni, mielőtt az állam organumai az exequatur t 
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rá nem adták, meghatározták, hány gyertya égjen az oltá-
ron ; az egyes emberek érdekeiben jött római engedmények 
megvizsgáltattak előbb, mielőtt kiadattak ; a censura bírá-
lata elé vonták még az isteni tiszteletre meghivó nyomtatott 
jegyeket is. 

Hiába tagadná valaki , a piacet jogban mindenesetre 
nagy méltatlanság fekszik az egyház ellen az állam részé-
ről. Mart sokkal kevesebb ok van félni, hogy épen egy püs-
pök visszaéljen állásával akár főpásztori levelei által, a k á r 
pedig a sajtó útján. Naponkint olvassuk az esküdtszéki tár-
gyalásokat a sajtókihágások ügyeiben és váljon Angliában 
és Poroszországban, a hol piacet nincs, hallotta-e valaki, 
hogy a püspökök túlkapások miatt az esküdtszék olőtt ál-
lottak volna? Es a piacet ezenfelül még egy igen ferde po-
sitióba szorítja az egyházat. Ma mindenki blasphemiát irhát 
az Isten ellen, a Megváltó ellen, az egyház ellen, a néikül, 
hogy erre piacetje volna a hatóságok részéről. Sajtóbiroság 
elé idéztetik ugyan, de ott olykor még diadalt ül a gúnyo-
lódó, legalább a hallgatóság részéről. Bármily egylet körle-
veleket nyomathat, küldhet érdekének védelmére érdektár-
saihoz, de ha az egyház megtámadtatik legszentebb érde-
keiben, hitelveiben, ha pásztori levélben akar felelni a püs-
pök, az állam közbelép és megbírálja, kiadhatja e a főpász-
tor egyháza érdekéban emelt szózatát. És ezt teszik oly 
államok, melyek a praaventiv censurât eltörülték, melyek 
jogállamokká alakultak , melyek a felekezetek közötti 
egyenlőséget és viszonyosságot hirdetik és csak a kath. 
egyház irányában két mértékkel mérnek. Miért e bizalmat-
lanság napjainkban ? Az egyház korunkban politikai situa-
tiók és hatalom után nem törekszik, az egyház vagyoni te-
kintetben már az egész világon szegény ; kivéve Európának 
igen csekély részét, az exspoliatio már befejezte mindenütt 
munká j á t ; a kath. egyház ma csak a belső meggyőződés 
erejével működik és hatni kiván. 

De nincs a placetum indokolva hazánkban sem. A 
magyar főpapság és clerusa patriotismusát e teremben is 
hallottuk magasztaltatni. Az loyalis, az hü, az hazafias. A 
kath. egyház mély békében él a hazai többi vallásfelekeze-
tekkel is, jogaikat nem támadja meg, birtokaiknak jogczimét 
nem kutat ja , alapítványaikat nom tanulmányozza,nem keresi 
azokat és nem registrálja, bírhat ják azokat békén Debre-
czenben, Sáros-Patakon és Eayedan, vallási könyveiket nem 
ellenőrzi, örül az ő autonómiájuknak, az ő szabadságaiknak, 
sőt többet mondok, rokonszenvet érez irányukban, ha sza-
badságaikban megháboríttatnak. Erre példával szolgálha-
tunk a jelenkorból, midőn Bach alatt a protestánsok auto-
nómiája megtámadtatott. Katholikus főpapok és világi urak 
szólaltak fel érdekükben először azért, mert ezen beavatko-
zással a szabadságot látták megsértve, de másodszor és 
főleg azért, mivel a protestánsok autonómiájának megszorí-
tásában az 179°/, t. cz. látták megsértve, mely törvény-
czikk egyúttal a kath. magyar egyház jogainak is biztosi-
tékát foglalja magában. Közös alapunk volt tehát ez ügyben 
a védelemre és a felszólalásra. 

Mélyen tisztelt congressus! mie'őtt beszédemet bezár-
nám, reflectálnom kell Perczel képviselő úr némely kérdé-
sére. Ha a kath. püspöki kar oly függésben van a pápai 
szék irányában, ha nem nyugtathat ja meg lelkiismeretét 

azon elvekre nézve, melyek itt a discussió folyamában el-
mondattak, ha az autono'.niai szervezkedés eredményére a 
helybenhagyást Rómától v á r j a , kérdi a képviselő úr, miért 
ülünk i t t ? miért veszünk részt a tanácskozásokban ? Ma-
gyar nyíltsággal felelek a képviselő úrnak. Azért ülünk 
itten, hogy az általunk kezdeményezett autonomiát a kath. 
hivek javára életbeléptessük. Azért ülünk itt, hogy gondos-
kodjunk arról, miszerint ez autonomia katholikus correct 
elveken alapíttassék és építtessék fel. Azért ülünk itt, hogy 
oly autonomiát nyerjünk, mely midőn támaszfal gyanánt 
szándékoltatik felállíttatni, a hibás alkotás folytán az egy-
házra ne nehezedjék. És végre itt vagyunk azért, hogy a 
kisebbséget megkérjük, megnyerjük, miszerint segítségünk-
re lenna a magyar ka th . egyház híveinek részére közremű-
ködésükkel valódi kath. autonomiát életbe léptetni. Hiszen 
önök velünk együtt a szentek unokái, a vértanúk utódai , 
önök a kath. egyházat szerető hivek, nemes lelkek, fiai egy 
közösen szeretett anyának és azért lehetetlennek tartom, 
hogy az Isten kegyelme el ne vezessen discussióink folyamá-
ban odáig, hol az egységben és az egyetértésben találkozni 
fogunk. Én reménylem, hogy a közös anya támogatásában 
az Isten jósága össze fog minket hozni. 

Ha ez m reménységeim teljesedni fognak, áldani fogom 
a gondviselést, hogy irgalmában a magyar kath. egyházra 
rátekintett. Da ha ezen reménységünk füstbe megy, bánatos 
szívvel visszavonulunk a térről, elhagyjuk azt püspöki kö-
telességeink folytán és visszahúzódásunk közben két gondo-
lat fog kisérni bennünket híveink közé. Az első az : talán a 
gondviselé< oekonomiájába nem illett be ezen emberi terv 
egyházának megmentéséra és azért akadályokat tolt mun-
kálkodásunk elé, hogy azt be ne fejezhessük. A másik az : 
talán az Isten büntetése raj tunk, hogy a legválságosabb 
p^rczekben, midőn bizalommal mentünk híveink elé, nyúj-
tottuk azoknak kezeinket érdekeink megmentésére, ezen 
atyai és főpásztori szó meg ne hallgattassák, a mi saját 
romlásunkra. Azonban, következzék bármi, teljesedjenek bár 
be azon baljóslatok, melyek itten felhozattak, hogy nem-
alakulásunk esetében a törvényhozás matsző kése fog majd 
bensőnkben és kárunkra dulakodni avagy törjön bár ki a 
politikai vihar, mely mindenünket halomra dönteni képes, 
én megnyugszom az Isten végzésén, mert tudom, hogy az • 
egyház ezután is azt fogja tenni, a mit tett eddig minden 
confiagratiók alkalmával, hozzá fog újból az építéshez, az 
alkotáshoz, a romokat el fogja tisztítani, u j életet lehel, u j 
hitet önt a kihűlt szivekbe, oly bizalommal a jövőben, mint 
ama nápolyi teszen a Vesuv tövében, ki a láva tűzfolyam 
által elpusztított házát magából a kihűlt lávaanyagból 
újra felépíti és jövő so rsá t az Istenre bizza. 

e&yházi tudósítások. 
P E S T , márczius 23. É s z r e v é t e l e k a k a t h . 

c o n g r e s s u s b a n m o n d o t t a k r a é s n e m mon»-
d o t t a l t r a . Tartózkodtunk ez ideig a kath. congressus 
tanácskozmányába beavatkozni, nehogy Ítéletünk az átalá-
nos vitatkozás befejezése előtt időelőttinek és elhamarko-
dottnak tűnjék fel. De most, midőn a súlyos 8-napi tanács-
kozás után az átalános debatteok befejeztettek és a tanács-
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kozás tiszta átnézetével b i runk, minden akadály és veszély 
nélkül elmondhatjuk minden irányban nézetünket. Mielőtt 
azonban ki tűzött feladatunk megoldásához fognánk, tájé-
kozás végett szükségesnek ta r t juk megjegyezni 1-ör, hogy 
nézeteink kifejezésében, Ítéletünk nyilvánításában, nem a 
congressus előtt levő munkálatok, hanem a tanácskozások 
alat t nyilvánult elvek, óhajok és szellem, fognak irányadóul 
szolgálni, ezek birnak előttünk első és legfőbb súlylyal, 
mert, ha lehet azt mondanunk, ezek képezik a holt betűnek 
le lkét ; 2 or, hogy nekünk nem személyekkel, hanem ügygyei 
levén dolgunk, ha neveket itt-ott említünk, azt csak a ki-
mondott elvnek, a kitűzött czél birtokosának, közelebbi meg-
határozásául tesz8zük. 

H a a kath . congressus 8-napi tanácskozmánya alatt 
felmerült nyi latkozatokat tekintetbe veszszük, akarat lanul 
is el kell ismernünk, hogy valamint az autonomia létrehozá-
sára irányzott törekvés párat lan az egyházban: úgy pá ra t -
lan az egyház 19-százados történelmében azon esemény is, 
hogy kath. férfiak, kath. ügyben tanácskozandók, oly lelkü-
lettel lépjék át a tanácstermet, mely régen meghasonlott 
már az egyház összes taní tmányával , magával az egyházzal 
mint isteni intézménynyel , azért a helyett, hogy támogatá-
sára jönnének, inkább megdöntésére gyűlnek össze. Aki , 
nem tud juk elhatározni, szerencsés vagy szerencsétlen volt 
e gyűléseknek bár csak egyikén is megjelenhetni, vagy, a 
ki ka th . érzülettel telve a gyűlésen kivül a tanácskozások 
alatt előadott nézeteket olvasta, az lehetetlen, hogy Ítéletün-
ket e tekintetben helyesnek ne ta lá l ja ; annyi minden két-
séget kizár, hogy idegen ember, ki a gyűlés kath. jellegéről 
értesítve nem volt, bevezetve a tanácsterembe, megitélhette 
volna ugyan, hogy ott ka th . ügyek elintézéséről van szó, 
de azt határozottan tagadta volna, hogy mindazok, kik ez 
ügy elintézésébe befolynak, valóban katholikusok is ; ez 
szigorú, de igazságos itélet lett volna, bármennyire esküd-
j ék is Bartal György utolsó bsszédjében, hogy ő katholikus 
akar maradni, bármily erősen állítsa is Perczel Miklós, hogy 
ő jó katholikus. Ez nézetünk átalában a gyűlésről, melyet 
nem fictiókra, de tényekre, alapítva mondunk, saját igazo-
lásunkul a tényeket fogjuk röviden felsorolni. -j- -j-

(Folyt. köv.) 

VEGYESEK. 
— S z e m é l y z e t i : Ő felsége Pankovics István mun-

kácsi g. k . püspöknek az elsőosztályú vaskoronarendet díj-
mentesen adományozta. 

— H a l á l o z á s : Hollók Imre, a rozsnyói káptalan 
nagyprépostja, Szentlélekről nevezett monostori apát , böl-
csészettudor, a püspöki theologiai tanintézet al igazgatója, 
arany misés áldozár, márczius 18-án, életének 75-ik, áldozár-
ságának 53-ik évében, végelgyengülésben meghalt. — Az 
örök világosság fényeskedjék neki ! 
t 

— Hiteles tudósítás szerint Dupanloup 8 Darboi csak-
ugyan alávetették magokat az infallibilitásnak s ezt igen 

szép levelek kíséretében adták tudtára a szentatyának. A 
leghevesebb ellenzékiek Francziaországban tehát megha-
joltak az egyház tekintélye előtt s nem mondják, hogy a 
pápai csalatkozhatlanságról mindenki tar t son, a m i t a k a r . I ly 
igazlelkű katholikus főpapok Dupanloup, Darboi, Marét , 
David, saint-brieuci püspök. Ez utóbbinak levelére válaszolt 
a szentatya. Brevéje igen tanúságos, ezért ide i r juk : Vene-
rabilis F rá t e r salutem et apostolicam benedictionem ! Obse-
quii affectusque tui significationes, larga quoque stipe cumu-
latae, Venerabilis Frá ter , non mediocri certe nobis solatio 
fuerunt, cum in iis studii sive tui, sive cleri populique tibi 
crediti in nos et hanc Apostolicam Sedem indubia conspexe-
rimus pignora, protiosiora etiam facta a praesentibus Galli-
a rum aerumnis. Nova tarnen svavitate ea conspersit altera 
epistola tua, quae dum certiores Nos fecit toto te corde sim-
pliciterque adhaesisse dogmaticae Concilii oecumenici Con-
stitution! diei 18-ae Julii praeteriti, simul docuit, te, ante-
quain ipsa ederetur, monuisse, licet aliter tunc sentires, 
clerum populumque tuum, acquiescundum omnino e^se E c -
clesiae docenti, propriamque opinionem omnesque dubitati-
ones abjiciendas esse, vix ac ipsa fuisset locuta ; et praeterea 
te statim a reditu tuo palam déclarasse, v e l l e t e t u i s 
o m n i b u s o b e d i e n t i a p r a e s t a r e , s i c u t i u n i -
v e r s i s a u c t o r i t a t e p r a e s t a s . Nihil certe Nobis 
contingere poterat optatius hac declaratione, nihil, quod 
jucundius animum Nostrum tot oppressum angoribus recrea-
ret, potissimum, cum praecedentem ipsa prodiderit ingenii 
tui comparationem Nobis hactenus incompertam. Gratula-
mur itaque tibi et eo gratiore animo testimonia devotionis 
et amoris tui tuaeque dioecesis excepimus, quo acceptiora 
ilia Nobis facere studuisti. E t quoniam ejusmodi officia, 
quae non in istius S. Sedis duntaxat, sad in totius Ecclesiae 
honorem vergunt et in confirmationem atque illustrationem 
catholicae unitatis, nequeunt acceptissima non esse DJO : 
Ipsum rogamus, ut largam tibi Yicem reddat consolationis 
Nobis adhibitae, teque et populura tuum inter acerb : snmas 
patriae vestrae calamitates tueatur , erigat, soletur, omnibus-
que augeat gra t iae suae donis. Horum auspicem etr. Datum 
Romae apud S. Petrum, die 12 Decembr. 1870. Pius I X . 

— Az olasz lapok, minél tovább ta r t j a a kormány 
megszállva Rómát, annál dühösebbek ; a Nazione például 
marczius 14-én azt i r ja , hogy a „klerikálisok Olaszország-
nak ellen-égei s ezért a kormánynak kötelessége, nemcsak 
joga, minden erejének megfeszítésévelőket megsemmisíteni." 
Szegény olaszok ; övék a hatalom, az ország, az úgynevezett 
klerikálisok csak imádkoznak s egykét lapjuk védelmezi 
elveiket s az olaszok ret tegnek. A gonosztevőnek rosz a 
lelkiismerete s minden falevél mozzantára összeretten. í g y 
az olasz liberális hősök. De ők félhetnek is, mert veniet 
dies retributionis et ultionis. 

Szerctetadoinányok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 201 fr t . 35 kr., 160 f rank 
aranyban, 1 cs. k. arany, 1 db régi kétfr tos, 7 u j ezüst ftos, 
1 osztrák % forintos. 

Pongrácz György alesperes s k.-h.-váraljai plébá-
nos legmélyebb fiúi hódolattal . . 4 forint. 

A kraszna-horka-váral ja i plébániai hivek 9 forint. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM. Morál és jog aquinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. — Katholikus congressus. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Morál és jog aquinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. 

( F o l y t a t á s . ) 

A természettörvény továbbá az embert, mint 
eszes lényt, nemcsak serkenti, hogy szabadakaratá-
nak erkölcsös használata által Istentől számára ki-
tűzött fenséges czélját elérhesse, hanem ugyanazon 
észjog egyszersmind ama szabadság érvényesítésére 
szükséges, mások önkényétől független, tért, illetőleg 
bizonyos életkört, szab ki neki. Ez pedig nem egyéb, 
mint az ágynevezett természetes, tárgyilagos, jogkör 
avagy egyszerűen jog, melyet tudósunk az aethika 
egyik alkatrészének nevez és mint ilyent „de jure 
et justi t ia8 czimzett értekezésében hosszan tár-
gy^-1) 

Ime tehát a határvonal, ahol morál és jog egy-
mással találkoznak, hogy már ezentúl mint két 
ikertestvér egymással karöltve járjanak. Az ember-
nek, mint személynek, ugyanis joga van mindazon 
eszközök felhasználására, melyek Istentől eléje sza-
bott rendeltetésének valósítására szükségesek. E jog-
nak más emberek részéről hasonnemű kötelesség 
felel meg, hogy őtet hivatása betöltésében ne gátol-
ják, következésképen a jog sanctiójával együtt szel-
lemi életünktől és erkölcsi természetünktől elvál-
hatlan. 

A jogot a moráltól teljesen elválasztani csak 
ujabbkori rationalista jogtudósainknak Thomasiussal 
és Kanttal élükön jutott szomorú osztályrészül s a 
világ még manapság is siratja ezen az emberi társa-
dalom ellen elkövetett bűnös merényletet. 

Csak legújabb időben, nevezetesen Hugo2) óta? 

kezdik ismét belátni jogbölcsészeink a jogtudomány 

') Summ. II . I I . qu. 5 7 - 8 1 . 
J ) Lehrbuch des Naturrechtes. Berlin. 1809. 

realisabb alapjának szükségességét, mint amilyen 
Kant idealismusa volt ; azóta a jog a morálhoz mind-
inkább közeledik. 

Sőt egy az idealismusnak sok tekintetben hódoló 
széptudományú statusférfiú a morál és jog benső 
összefüggéséről eképen értekezik: „A tudomány a 
morált s jogot élesen elválasztja egymástól. És ez 
helyes. Minden nagyobb kérdésnél jó, ha több részre 
osztva minden egyesről külön szólunk; csakhogy 
midőn ezt teszszük, soha sem kellene elfelejtenünk, 
hogy az, amit tudományosan elválasztánk, azért 
mégis egy marad. Ki erre nem figyel s miután a 
a morálnak vagy a jognak szigorú értelmezését fel-
állitá, csak egyet tart szemei előtt s következéseit 
úgy vonja le, mintha ezen kivül más nem léteznék, 
az soha kielégítő eredményekhez nem juthat. Ha 
bonyolodott kérdést — s ilyenek mindazok, melyek 
kötelességeinket illetik, — egyoldalúlag fogunk fel, 
válaszunk egyszerűbb és világosabb lesz ; de nem 
minden, a mi világos, egyszersmind való, bár mi va-
lónak látszik is."3) 

A mi végre az erkölcsjogi elveknek a politikára 
vagyis az államéletre való alkalmazását illeti, aqui-
nói sz. Tamás, mint a középkori tudományosság fő-
képviselője, államjogi eszméit „De Regimine princi-
pum" czimű munkájában gyűjtötte össze. Külalakra 
Aristoteles bölcsészeti rendszerét követi, béltartal-
mát pedig egyrészt a ker. állameszméből meríti, a 
mennyiben t. i. ez az Istennek az emberiség körüli 
természetfeletti terveivel, következésképen az isteni 
üdvintézettel vagyis a ker. kath. anyaszentegyházzal 
szorosan összefügg, másrészt pedig az akkori socialis 
viszonyok sajátlagosságait sohasem téveszti szem elől. 
A tekintély elvét,nemkülömben a népek jogait, egy-
aránt hangsúlyozza, mindkettőt pedig a természet-
jog s az evangelium szentesitése alá helyezi. Egyéb 
középkori jogbölcsészek, pl. Dante, Andlói Péter, sz. 
Tamás alapnézeteitől nem térnek el lényegben. 

Ezen sz. Tamásból merített átalános s örökigaz-
ságú erkölcs- és jogelveknek futólagos megállapítása 

3) Gondolatok b. Eötvös József. Pest. 1864. 169. 1. 
27 
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után lássak már most korunk főtévelyének, a feltét-
len észelvűségnek, (absolut rationalismus, naturalis-
mus) miképen ez különösen Kant kriticismusa által 
kifejlesztetett, az erkölcs és jog mezején tett szánandó 
pusztításait; fogjuk pedig e kettős anyagot külön 
fejezetekben tárgyalni, hogy a világrend bölcs inté-
zőjétől kiszabott mentő eszközöket kellő világosságba 
helyezhessük. 

Dr. Surányi. 
(Foly. köv.) 

K a t h o l i k u s c o n g r e s s n s . 

VII. B. J ó s i k a Lajos. Az első kérdés , hogy az 
önkormányzat minő politikai rendszerre tekteti alapját ? 
A bizottmány a democraticus alaphoz ragaszkodik, mely 
nézethez szóló is csatlakozik, azon megjegyzéssel, hogy a 
democraticus elveket itt nem elég felkarolni, hanem ezeket 
okszerűn alkalmazni is kell. 

Egy állami élet példáját veszi fel a bizottmány itt 
mintául, minek némileg helye is lehet ; de mindenesetre 
figyelmezni kell arra, hogy az egyházi szövetség alap-
jára, feladatára, nézve külömbségekre találunk. Az állam-
élet gyökere a nép, az egyházi szövetség forrása az isteni 
kegyelem. Az államéletben a polgárok egyéni jogaik, anyagi 
érdekeik, oltalmát követelik ; az egyházi szövetségben a val-
lásos buzgalom nem egyéni jogok, nem anyagi érdekek, 
körül működik, hanem feladatának tart ja az egyház érdekét, 
a vallást, maga tisztaságában, — az egyház jogát, azt, hogy 
ehez hivei szabadon és bántalom nélkül járulhassanak, fen tar-
tani. Az államéletben az állam kötelezettségeik teljesítésére 
polgárait erőhatalommal is rászorítja. Az egyházi életben a 
valláshoz való ragaszkodás adja a kötelezettségeket, a val-
lásos buzgalom eszméit, a kényszer eszközökre. Azért az 
állam democratikus elvek terjesztésénél nem tekint politi-
kai véleményre, sem az államkormány iránt való sympa-
thiákra. A vallásos szövetség ellenben feladatának meg nem 
felelhet, ha k ö z ü g y e i n e k t e r é t o l y a n o k f o g l a l -
j á k e l , kik e h e z n e m r a g a s z k o d n a k és századok 
óta fenálló institutióit sarkaiban megrázni törekesznek. 

A második kérdés, melyre figyelmét fordítja, azon 
állás, melyet az egyházi rend az autonómiában elfoglal. 
Szerinte az egyházi rend a katholikus előtt egy hatalom, 
moly nemcsak a szentségek körül intézkedik, hanem mely 
hivatva van a dogma és hitágazatok azon titkai felett uta-
sítani, melyek megoldása az emberi ész fogalmán felül áll. 
S ha áll az, hogy senkit kárhoztatni nem lehet azér t , 
hogy meggyőződését követve ezen tant el nem ismeri : a 
katholicismust sem kell gúnyolni abban, ami előtte szent , 
bántaui azért, hogy a maga meggyőződését követi. Katho-
likus szempontból a vallás az emberi ész okoskodásának 
kifolyása nem lehet, hanem Isten szava, mely mindenkit 
egyformán kötelez, azért az emberi ész ingadozó hajlamai-
nak játéka nem lehet. Azért a katholikus egyháza központja 
körül seregei, hogy ennek lobogója alatt a száz meg száz 
millió hitsorsosai szivét egy hit, egy szeretet, egy remény-

ség lelkesítse Isten s ember iránt való kötelessége teljesí-
tésére. 

De ha az egyházi hatalmat in spiritualibus el is is-
meri, a többiekre nézve a világi elem jogos befolyását kí-
vánja. 

Az autonomia főfeladata az egyházi rend tekintélyét 
úgy állítani, hogy magasztos feladatának, a vallás szentsége 
megőrzésének, a vallási buzgóság fentartásának és gyara-
pításának, megfelelni képes legyen. 

A harmadik eszme, melyre figyelmét fordítja , a sza-
badság s midőn korlátjaira mutat, melyek közé az élet 
nyomorai és a társas élet szükségei szorítják, egy útnak 
követésére indít, mely szabadságra valő törekvésünknek 
engedi, hogy e korlátokat tiszteljük. És ez, az erkölcsi mű-
veltség. S minthogy ennek biztos forrása a vallás, felszó-
lítja v a l l á s o s s z ö v e t s é g ü n k a u t o n ó m i á j á n a k 
s z e r v e z ő i t , h o g y m i n d e n e k f e l e t t k e b e l ü k -
b e n a v a l l á s é r z é s t g y ö k e r e z t e t n i t ö r e k e d -
j e n e k , mert ez fogja emelni az erkölcsi műveltséget és ez 
által a szabadságot. 

O 11 e a n u János. En ezen nagy tekintü gyülekezetben 
azért jelentem meg, mert erre felhíva vagyok országunk 
herczegprimása által és pedig egy ő cs. és apóst. kir. felsége 
által hazai kormányunk felter jesztésére szentesített választási 
szabály alapján. 

2-or. Köteleztettem itt megjelenni egy a koronás apóst, 
királyunk által szentesített szabály által is, — melynek 
megfelelni tántoríthatatlan és feltétlen hűségem és engedel-
mességem érzülete késztet. 

3-or. Megjelentem azért, mert a jelenlegi congressus 
nemcsak kizárólagosan a római kath., — de az összes ma-
gyarországi katholikusok egyházi ügyeinek rendezésére és 
érdekeinek biztosítására hivattatott össze. 

4-er. Ide vezérelt engemet azon erős meggyőződés is, 
hogy valamint az isteni gondviselés az ezen országban lakó 
népeknek azon rendeltetést tűzte ki, hogy politikailag egy 
szoros és örökké tartó sz. frigyben éljenek, csak is egymás-
sal őszinte egyetértésbon lehetvén boldog jövőjük, egymás-
sal szemközt pedig mindnyájunkat közös veszély fenyeget-
vén : — úgy és sokkal inkább szorosabb egyetértésben és 
frigyben kell Lazánk összes katholikusainak élniök, ez nem-
csak szent hitünk intelme lévén, — de ezt sürgetősen igé-
nyelvén a legnehezebb próbáitatásoknak kitett közös egy-
házunknak érdeke is. 

5-ör. A gr. kath. román egyház, jelen viszonyai kö-
zött nevezetesen az én ujdonan felállított egyházmegyém, 
utalva van a magyar kath. összeség kiváló oltalmára és 
gyámolítására, mert azon üdvöt, melyet én szegény egy-
házmegyém részére létesíteni és biztosítani szent kötelessé-
gemnek tartok és melyért én magamat feláldozni is kész 
vagyok, — ezen oltalom nélkül még a legnehezebb harcz 
és szenvedések árán sem válthatom meg, mert a rám sulyó-
sodó feladat sokkal meghaladja erőmet és azért én bizalom-
teljesen jelentem meg itt, mint végső reményem horgonyá-
nál, — oltalmat és segítséget szerezvén és kérvén azokért, 
kiknek lelki üdve munkálkodásáért érdemtelenségemet a 
Mindenható véghetetlen irgalmaságában kirendelt. 
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6-or. Itt vagyok azért is, mert a gr. katholikusok 
részére mindeddig külön congressus még nem engedélyezte-
tett és mert ezen gyülekezetben a mi ügyeink felett is fog 
intézkedtetni és én óhajtom, hogy ne mondathassák az, hogy 
itt a gr. katholikusok contumaciáltattak a nélkül, hogy ki-
hallgattattak volna és végtére mert ezen mélyen tisztelt 
gyülekezet működésétől én egyházam részére veszélyt nem, 
hanem csak hitrokoni és üdvös eljárást reménylek. 

Báró W e n k h e i m László. Nem találom motiválva a 
világiak részéről az egyházi elem irányában tanúsított nagy 
féltékenységet akkor, midőn az autonómiában minden kép-
viseletnél, minden tanácskozásban és határozathozatalban, 
kétharmad részben van képviselve; én ebben oly n a g y 
t ú l s ú l y t l á t o k , hogy e féltékenységet semmi szin alatt 
indokoltnak nem találom. Méltóztassanak csak ezen szám-
arányt összehasonlítani a protestánsok önkormányzati szer-
vezetével, hol dualisticus alapra levén fektetve az autono-
mia, a gyűlések tagjainak fele pap, másik fele világi. 

Másik észrevételem az, hogy kivánatos, épen az auto-
nomia érdekében, tanácskozásaink körében a vallási discus-
siók mellőzése. 

Báró S e n n y e i Pál. Az egyház történelmében praece-
denst és analógiát autonómiánkra nem találunk; nem találunk 
oly gyülekezetre, melyben a suffrage universell alapján 
vá'asztott tagjainak kétharmad része a világi elemből véte-
tett volna, melynek elnöke a házrendszabályok által korlá-
toltatnék és a mely parlamentaris szabályok szerint több-
sége által határoz. Ily gyülekezetet egyházunk történelmé-
ben nem fogunk találni. 

Autonomicus'intézményünk katholikus ugyan, de nem 
csupán egyházi, hanem világi vonatkozású intézmény. K a -
tholikus és mint ilyen egyházunk szervezetét és törvényeit 
respectálni tartozik; igen, az egyházi jogkörrel szoros vo-
natkozásba és közel érintkezésbe jön ; de világi intézmény, 
mely nem egyházi, hanem világi törvényekre alapítja meg-
indításának eredetét, mely világi hatalom szentesítése kö-
vetkeztében gyűlt össze. 

Megszűnik az autonomia ott, hol az állam jogköre 
kezdődik és viszont. Es ezen elvet alkalmazva autonómiánk-
ra, úgy találom, hogy az egyházi és világi hatalom souvere-
nitásának jogköre szabja meg hatáskörünk netovábbját, 
melyen belül nekünk okvetlenül szükséges megmaradnunk. 

Egyházunk hierarchikus rendszerét megállapította 
Üdvözítőnk ; közigazgatási és politikai szempontból azt ha-
zánkban meghonosította monarchiánk alkotója, első k i rá -
lyunk. sz. István. 

Megkisérlették az államok és hatalmak, megkisérlet-
ték a forradalmak, ezen hierarchikus rendszer megdöntését ; 
de a történelem bizonyítja, hogy az nem sikerült soha és ha 
pillanatra sikerült is, csak akkor és ott sikerült, midőn az a 
katholikus vallásnak együttes elnyomásával já r t . 

A kérvényezési jog, melyet önök követelnek, az auto-
nómiába egy oly heterogen elemet állítana fel, mely az au-
tonomiát végkövetkezéseiben lehetetlenné tenné. 

Ha önök azt mondják , minden katholikusnak van 
joga akár ezen congressushoz, akár az egyházi felsőbbséghez, 
folyamodni, azt értem, annak az általunk készitett javaslat-
ban való kimondását, mint magától értendőt, nein tartom 

szükségesnek. De ha ezen kérvényezési jog közegeül, ha a 
lelki kételyek bírójául, méltóztatnak felállítani, akkor a kér-
dés nem oly ártatlan, nem oly egyszerű. 

Midőn önök a kérvényezés által a hitágazat és egy-
házkormányzat kérdéseiben initiativát kivánnak gyakorolni, 
midőn a placetum jogának gyakorlatát e testületre kivánják 
ruháztatni és ennélfogva a végeldöntésnél a veto jogát e 
testület számára kivánják fentartani : akkor egyszersmind a 
hitágazati kérdések eldöntésének súlypontját az autonomia 
központi képviselő testületére ruházták át. 

Uraim ! kérve kérem önöket, az egyház és állam közti 
viszonylatot zár juk ki autonomiánk köréből, ha azt akar-
juk, hogy béke uralkodjék közöttünk és autonomiánk kü-
lömben is igen tágterű magasztos feladatának megfeleljen. 
Azon kérdést, hogy mennyiben tartozunk a világi, mennyi-
ben az egyházi, törvényeknek engedelmeskedni, ne vonjuk 
e körbp, hanem zárjuk azt lelkiismeretünk szentélyébe. Ha 
így értelmeztetik a kérvényezési jog, ha az tűzetik annak 
czéljául, hogy általa az egyház és állam közti viszonylatok-
ban nekünk közbeeső szerep tulajdoníttassék : akkor azt 
lelkem mélyéből perhorrescálom. 

A vagyonkérdésre nézve elismerjük,hogy e javadalmak 
kath. tulajdonok,szükségkép el kell ismernünk,mert a magán-
jog és a história tanúsítja, hogy az adományozók és alapítók 
átalában kath. czélokra ugyan, de egyes javadalmaknak, 
egyes intézeteknek, adományoznák és kijelelt czélokra tették 
alapítványaikat. Ha saját jogunkat tiszteltetni akar juk , 
szükség, hogy ezen jogot magunk is tiszteletben tartsuk. 
Szükségesnek tartom , hogy nyoma legyen naplónkban 
annak, miszerint a többség munkálatának irányzata kizárja 
az expropriatiót, k izár ja a commassatiót. 

Commassaljuk a javaka t és elöltük az áldozatkészsé-
get csiráiban. Még az egyházi j avak eaecularisatiója sem 
fogna oly vészteljes következményekkel lenni az áldozat-
készség és buzgalom elölésére, mint ha mi adnók magunk 
annak példáját, hogy mi magunk sértjük meg az egyes 
alapítóknak jogait, rendelkezéseit, érdekeit. Lá t juk Bel-
giumban, ott a saecularisatio óta az egyház, nem az egyes 
javadalmasok, hatalmasabb, gazdagabb, mint annakelőtte és 
a hivek buzgósága és ügyessége talált módot magát az 
állam aspiratiói ellen, az állam részéről jöhető spoliatio ellen, 
megvédeni. 

Mi a placetum jogát illeti, — nem akarom mellőzni 
azon kijelentést, hogy én, nem mint az autonomia tagja, 
de mint honpolgár, a piacet jogot törvényeinkben gyöke-
rezőnek nem tartom s ha abban gyökereznék i s , mint 
honpolgár igyekezném azt abból kitörültetni , mert ana-
chronismus. — Ha a történelmet t ek in t jük , azt tapasz-
taljuk, hogy ezen placetum jognak gyakorlása igazságta-
lan volt, erőszak volt mindig, czélját tévesztette mindig. 
— Midőn a Nérók és Diocletiánok a bitófák és az amphi-
theatrumok kegyetlen kínzásainak formájában gyakorolták 
a piacet jogot, akkor terjedt leginkább keresztény hitünk. 
S midőn V. Károly és II. Fülöp azon ürügy alatt, hogy ők 
az egyházat és annak oltalmát hordják szivükön, egyrészről 
a placetumot mindakkorig hallatlan szigorral és beavatko-
zási viszketeggel kezelték, másrészről pedig az inquisitió és 

27 * 



212 

a hadjáratok fegyverével keltek szent hitünk oltalmára : 
akkor tette a reformatio legnagyobb hódításait. 

Es midőn végre a monarchiák centralisatiója megszülte 
a bureaucratismust, a modern államok ez á tkát , a bureau-
cratia fejlesztette, élesítette és idomította, a placetum gya-
korlata körüli eljárásokat, mert egyedül a bureaucratiának 
sajátsága az, hogy csak praeventiv eszközök által tudja 
megóvni a jövőben lehető veszélyeket. — Uraim, midőn a 
kanczelláriánál voltam, egy hivatalnok, kit másra kevésbbé 
lehetett alkalmazni, irta a bullákra és főpásztori levelekre 
az exequaturt. Tudnék nevezni Olaszországban egy várost, 
hol egy 13-éves gyermek gyakorolja az exequatura jogát, 
ő irja a főpásztori levelekre s encyclikákra az exequaturt. 
Valóságos bureaucraticus találmány ez. 

Mi volt ez állapotnak következése nemcsak a katho 
likus egyházban, de az egész kereszténység hitéletében ? 
a mindinkább elharapódzó tespedés és scepticismus. 

Ismétlem tehát, a placetum igaztalan, kegyetlen, volt 
mindig és czélját tévesztette mindig. Es ha a mult századok 
barbar szelleme, ha a legközelebb mult századok beavatko-
zási viszÉetege, azon képzelt oltalom, melyet ezáltal az 
egyháznak kivántak tulajdonítani, a placetumot menthetővé 
tette akkor : ma a szabad sa j tó , a szellemek magneticus 
érintkezése, korszakában e jog gyakorlata anachronis-
mus. A főpapok, mint minden polgár, az országok törvényei 
alatt állanak. H a olyant hirdetnek, mi az állam biztonsá-
gával, az állam törvényeivel, meg nem egyez, ott van a tör-
vény sújtó hatalma. És váljon csak főpapjaink irányában 
gyakoroltassék-e a praeventio e neme, mely czélra nem ve-
zet soha? Egy t. tagtársunk e jogot maga is képtelenségnek 
jelezte s e képtelenséget az által gondolta kiegyenlíthetőnok, 
hogy azon jog gyakorlását az autonomia képviselőire kí-
vánta ruházni ; attól tartok, hogy ilykép az általa ilyennek 
felismert képtelenség csak fokozva lesz. 

Ha az állam biztonsága megkívánja e jogot, érteni 
ugyan nem tudom azt, de hazám biztonságáért áldozatot 
hozni képes vagyok ; do hogy lelkiismeretem szabadságát e 
testület majoritásának rendeljem alá, azt nem tehetném, 
nem tűrhetném soha. Es hogy felekezet gyakorolja a veto-
jogot az egyház legfőbb kormányzata irányában, az, mi 
előttem helytelen. 

S a m a s s a József. Engedjék őszintén kifejeznem 
meggyőződésemet; én nem fogom elhitethetni magammal 
soha, hogy önök a magy. kath. autonomiát örököséül kíván-
nák tenni azon kormányoknak, melyek az egyházzal szem-
ben a jogbitorlás terén álltak ; — én, uraim, lehetlennek 
tartom, hogy a josephinismusi rendszert újból feltámasztani 
óhajtanák a kath. autonómiának csábító a lakjában, mely 
rendszer ellen Montalembert dicsőült szelleme ésDupanloup 
lángesze egyiránt t i l takoztak. 

Es ép azért lelkem mélyében meg vagyok győződve, 
hogy a kath. autonomia nem fogja felmutatni szükségét 
annak soha, miszerint vele szemben a kath. egyház valaha 
kényszerítve legyen azon szavakat használni, melyekkel a 
poitiersi püspök sz. Hilarius a zsinatot határozathozatalban 
erőszakoló Constantius ellen kelt ki, mondván : „Pugnamus 
contra persecutorem fallentem, contra hostem blandientem, 
qui Christum confitetur, ut neget, unitatem provocat, ne 

pax sit, haereses comprimit, ne Christian! sint, sacerdotes 
honorât, ne Episcopi sint, ecclesiae tecta struit, ut fidem 
destruat." Önök az egyház védelmére vannak felfegyve-
rezve. Ámde az egyház legjobban védelmeztetik, ha isteni 
alapittatása s szent szelleme sértetlenül marad. 

Ami ügyünk elég magasztos, hogy minket felmentsen 
akárkinek segédeszközévé vagy udvarlójává lenni. Nem csu-
pán a trónok árnyékában forog veszélyben a religio fényét é3 
tisztaságát elveszteni ; az utczaszögletek és clubbok gőze ép 
oly ártalmas neki, mint az udvarok légköre. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , márczius 23. É s z r e v é t e l e k a k a t h . 

c o n g r e s s u s b a n m o n d o t t a k r a é s n e m m o n -
d o t t a k r a . (Folytatás.) Mondatott és pedig nem egyszer, 
nem is phrasisként, hanem hangsúlyozva, hogy az autono-
miát oly czélból kell megalakítani és olymódon, "hogyáltala 
a római szentszék és a hierarchia hatalma, terjeszkedési 
vágya, megtöressék, meghiúsíttassék, mert ez egyedüli ve-
szedelme az egyháznak. Mondatott, hogy a hierarchia nem 
egykorú intézmény a kereszténységgel; az autonomia tehát 
a helyett, hogy az egyház isteni szervezetét elfogadná, azt 
tagadja, ahelyett, hogy az Üdvözítő által letett alapra fek-
tetné működését, a helyett, hogy saját működésével a leg-
főbb egyházi hatalom gyakorlatát megkönnyíteni igyekez-
nék, mint az kath. testülettől megvárható lenne, magát az 
egyházi hatalmat támadja meg, azt akar ja rabbilincsekbe 
verni és pedig azon hatalommal, melyet ha nyer, nem más-
tól, mint egyedül Rómától, nyerhet. Róma megerősítése 
nélkül az egész autonomiai épület kár tyavár , mely önma-
gától összedől, semmi érvénynyol nem bir, járuljon hozzá 
bár az országgyűlés é3 fensőbb szentesítés is, mert az egy-
házban az országgyűlés semmi, a pápa az úr. Ezen előleges 
nyilatkozatnál jellemzőbb semmi sem lehet. Már most törnek 
az egyház ellen. Mit tennének, ha majd a hatalom csak-
ugyan kezükben lenne ? Hatalmat óhajtanak adatni az egy-
ház által önmaguknak, hogy a nyert hatalommal az egyház 
hatalma ellen törjenek ; kölcsönözni akarnak a birtokostól 
erőt, hogy azt ellene fordítsák és pedig oly naiv ürügy alatt, 
mert az egyházra saját hatalma veszedelmes. Kijelentik 
előre, mily veszély fenyegetné az egyházat, ha az autonomia 
kezébe hatalom adatnék és mégis azt mondják, hogy az 
egyházra a veszedelem ott rejlik, mert hatalmát még kezé-
ben tart ja. Ha van az egyházra veszedelem, az csak azon 
szellemben rejlik, mely ily nyilatkozatokat sugall. Mond-
hat juk, e czélra nem ügyetlenül volt kiválasztva a placetumi 
jog (?) gyakorlás követelése. Ha Róma oly ügyetlen volna, 
hogy egyházi hatalmának megtörésére a t. autonomiát fel-
ruházná hatalommal és pedig a többi között placetummal 
ia, majd lenne az autonómiának reá gondja, hogy a magyar-
honi katholikusoknak mihamarébb ő maga legyen pápája. 
Ez t a fentebbi külömben kath. (?) óhajtás után bátran ki-
mondhatjuk. Kik Róma iránt oly ellenséges indulatot tanu-
sitottak, mint az a gyűlés alatt nyilvánult, azok szivükben 
régen szakítottak Rómával és készek a tettleges szakításra 
s nemzeti egyház létesítésére bármely pillanatban, melyet 
kedvezőnek felismernek ; de mint mondatott egy értekezle-
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ten,bogy még erre nem látják elérkezettnek az időt. Da csudál-
kozzunk-e ily magatartás felett ? Nem, ha van csudálkozn1 

valónk és hogy még van, nem tudunk elég hálát adni az 
isteni gondviselésnek, az azon tény, hogy a nyilt szakadás 
még e perczig be nem következett. Ki tudná ugyanis meg-
mondani, mily mérvben működtek ez irányban közre azon 
éretlen kifakadások Róma ellen, melyek a lefolyt sz. zsinat 
óta hazánkban szerte hangzot tak? sőt még napjainkban 
is hangzanak? Nem lazitották-e meg sokakban, papokban 
úgy, mint világiakban, a Rómához való ragaszkodást a ka-
tholikus és nem katholikus lapok (exempla sunt odiosa) 
naponkinti támadásaikkal ? És nem volt senki, ki az elvek 
hatását megfontolva, a jövő veszélyre előre gondolva, határt 
szabott volna, nehogy a kezdetleges rothadás az egész testen 
elterjedjen ! Csakugyan azon gondolkodás kifolyása lett 
volna-e ezen soha ki nem menthető engedély, mert, mint 
állítják, tekintélyes helyen mondatott, hogy „ e z e k é a 
j ö v ő ? " Ismételjük, hogy a Róma iránti ragaszkodás nagy-
ban, igen nagyban, meglazult; hogy a szakadási hajlam 
kath. gyűlésben is nyilatkozik, azok után, miket hallottunk, 
láttunk, nem csudálkozunk. Bátran alkalmazhatjuk itt az 
Üdvözítő szavait : Necesse est, ut veniant scandala ; de hozzá 
tette még : Vae tamen homini illi, per quem scandalum venit. 
A fájdalmas botrány megvan, szerzői nézzenek sziveikbe és 
mondják el benső bánattal : „Pater, peccavi in eoelum et 
coram Te." 

(Folyt, köv.) 

P E S T . A S z . - I s t v á n - t á r s u l a t m á r c z i u s 19. 
t a r t o t t k ö z g y ű l é s e . Alig volt még a társulatnak 
ennél fényesebb és látogatottabb közgyűlése. Jelen volt 
majdnem teljes számmal a nm. magyar püspöki kar, jelen 
a kath. autonomia egyházi és világi képviselőinek igen nagy 
száma, azonfelül a világi főurak, tanári karok, írók és áta-
lán a kath. intelligentia igen számos képviselője. 

Az egyetemi templomban tartott isteni szolgálat után 
a közönség a papnövelde nagy éttermébe vonult, hol a társu-
latnak érdemekben gazdag elnöke, gróf Cziráky János ő 
nmga, lelkes szavakban üdvözölte a gyűlést, mély sajnálko-
zását fejezte ki afelett, hogy gróf Károlyi István, társ. elnök, 
(kinek neve említésekor a jelenlevők lelkes éljenekbe törtek 
ki) betegeskedése miatt akadályozva van a gyűlésen va-
ló megjelenésben ; az ezen ok miatt távollevő grófelnök 
őszinte sajnálatát kéri kijelentetni afelett, hogy a mai köz-
gyűlésben, melynek üdvözletét küldi, részt nem vehet. Más-
részt Cziráky gróf ő exja öröméi fejezte ki afelett, hogy e 
közgyűlésben maga társulatunk fővédnöke, a nm. herczeg-
primás, fog elnökölni, kinek tiszteletteljes meghívására Pauer 
János pü?pök elnöklete alatt küldöttséget nevezett ki, mely 
a következő tagokból állott : gróf Györy László, báró Wenck-
heim László, Huszár Ferencz, Tárkányi Béla, Piry Cirjék, 
Lonkay Antal, Bartha Béla és Rudnyánszky Ferencz urak. 

A nemsokára megérkezett fm. harczegprimás hosszan-
tartó éljenekkel fogadtatván, elfoglalta elnöki székét és a neki 
sajátos zamatos ékesszólással a közgyűlést nagyhatású 
beszéddel nyitotta meg, melyben kegyeletesen megemlékezett 
a társulat jelenvolt alapítójáról, nm. Fogarassy Mihály er-
délyi püspökről, a lelkes grófelnökökről, kik valamint áta-

lán minden katholikus ügynek, úgy különösen a társulatnak 
bölcseségükkel, tekintélyükkel, évek hosszú során át buzgó 
támaszul szolgáltak ; továbbá a társulat lankadatlan buzgal-
mú alelnökéről, Ipolyi Arnold ő nagyságáról, kinek egyik fő-
érdeme van abban, hogy a társ. irodalmi munkássága mindig 
nagyobb arányokat öl t ; végül egyházunk szorongatott feje, 
a pápa iránti tántoríthatlan ragaszkodásunknak, hüségünk-
és szeretetünknek adott meleg kifejezést, mire a közgyűlést 
megnyítottnak nyilvánította. 

Ő herczegsége megnyitó beszéde után a katholicismus 
egyik világi hü bajnoka, Wenckhaim László úr, emelt szót. 
Beszédének kiinduló pontja volt a primási beszéd záradéka, 
melyben az egyház feje iránti ragaszkodásunknak adott 
kifejezést. A nemes b í ró szive teljéből óhajt ja a fm. her-
czegprimásnak IX. Pius szentatyánk iránt kifejezett hűségi 
érzelmét, sőt óhajt ja és indítványozza, hogy a közgyűlés a 
szentatyához feliratot intézzen, melyben a herczegprimás 
által kifejezett és az egész közgyűlés egyhangú tetszésével 
találkozott kegyelet és hűség tolmácsoltassék. 

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatván, a fm. her-
czegprimás határozatképen kimondotta, hogy a közgyűlés-
ből ő szentségéhez hűségi felirat fog intéztetni, ennek szer-
kesztése az igazgató-választmányra bizatik ; ő herczegsége 
pedig szives közvetítését Ígérte arra nézve, hogy ezen felirat 
mielőbb ő szentségéhez eljuttassék. 

Erre a megállapított programm szerint Ipolyi Arnold 
társ. alelnök úr tartotta előadását, mely három főrészből 
állott. Az elsőben hü képét adta a társ. eljárásának a ház 
vételére nézve; a másodikban kimeritőleg előadta mindazt, 
mit a kath. elemi tankönyvek kiadására nézve a társulat 
eddig tett és még ezután tenni fog; a harmadikban részletes 
programmot terjesztett elő az úgynevezett tagilletmények 
miképi kiadására és szétküldésére nézve. E kitűnő előadás 
nagyobb terjedelme mellett is mindvégig a nagy közönség 
feszült figyelmével találkozott s annak hatása alatt mélt. 
Huszár Ferencz udv. tanácsos úr indíttatva érezte magát , 
hogy Ipolyi ő ngnak a közgyűlés nevében remek alőadása-
ért forró köszönetet mondjon , amely köszönetnyilvánitásba 
való beleegyezését a közgyűlés azzal is bebizonyította, hogy 
az alelnök ő ngát ismételten lelkesen megéljenezte. 

Szabó Imre püspök, hogy ha az alelnöki beszédben 
foglalt javaslatok elvül fogadtatnak, a tárgyhoz ő is hozzá 
kívánna szólani. 

A közgyűlés az alelnöki előadásban foglalt javaslatot 
elvben elfogadván, a szombathelyi püspök kijelenti, hogy a 
kath. elemi tankönyveknek a szombathelyi egyházmegye 
több vidékén dívó vend nyelvre való átdolgozását illetőleg 
gondoskodott szakférfiakról, kik, mint alaposan reményli, a 
bennök helyezett bizalomnak meg fognak felelni, sőt a társ. 
alelnök úr felszólítására igéri, hogy az elkészítendő vend 
tankönyveket megbiráltatja, egyházilag megcensuráltatja 
s kinyomatásra a társulatnak megküldi a statisztikai ada-
tokkal együtt, melyekből a társulat tá jékozhatja magát, 
hogy egyházmegyéjében a vend tankönyvek minő kelendő-
ségére számíthatni. 

Továbbá felszólalt még aziránt is, hogy miután kívá-
natos, hogy a káték megjelenj enek azon a hazában divó 
külön nyelveken is, melyeken eddig a káték fordításait nem 
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bir juk, a társulat pedig azok fordíttatásába addig bajosan 
bocsátkozhatik, míg Magyarországon kétféle káté fog hasz-
náltatni : sokak óhajának ad kifejezést, midőn kéri, hogy a 
káték egységesítése mielőbb eszközöltessék. 

A káték ügyében ugyanily értelemben nyilatkozott 
Göndöcs Benedek apát is, kérvén a fm. berczegprimást, 
miszerint a nm. főpásztorokkal egyetértve intézkedni mél-
tóztatnék, hogy az egész haza katholikusai számára egysé-
ges káté dolgoztassék ki és bocsáttassék közre. 

A fm. herczegprimás biztosította a közgyűlést, hogy 
a káték ügye állandó gondjainak tárgyát képezi ; az általa 
kinevezett bizottság a káté szövegének megállapításával 
foglalkozik ; de a tárgy magában oly nagyfontosságú, annyi 
ovatosságot igénylő, bogy az elhamarkodás csak hát rányára 
volna azon czélnak, melyet elérni akarunk. A társ. alelnök 
előadásában foglalt javaslatokra vonatkozólag határozatké-
pon kimondja, hogy a kath. elemi tankönyveknek nem csu-
pán magyar, hanem a többi e hazában divó nyelveken való 
kiadása elvileg elfogadtatik s e kiadás eszközlésére a Sz.-
István-társulat felkéretik, illetőleg az igazgató-választmány 
ezzel megbizatik. 

Az Encyclopaediára nézve határozatba ment, hogy az 
1868-ki közgyűlés azon határozata, mely az Encyclopaediát 
szűkebb keretbe szoríttatni elrendelte, szigorún foganato-
síttassák. 

Úgyszintén a folyamatban levő Szentek Élete rövi-
debben szerkesztessék. 

Ily módon, ha azon tárgyak, melyek az Encyclopae-
diában 50 iven adattak, 25 — 30 ivre szoríttatnak össze s a r t 
Szentek Elete mellett évenkint szintén néhány ivet meg-
gazdálkodunk, a többi tagilletményekre felmarad legalább 
50 iv. Ezen rendelkezésre álló 50 ivre nézve elfogadtatott 
a társ. alelnök úr azon javaslata, hogy a középosztályok 
számára hasznos ismereteket terjesztő és szivnemesítö olvas-
mányokat tartalmazó családi könyvtár adassék ki 8—10-
ives diszes füzetekben s a javaslat kivitele iránti részletes 
intézkedés az igazgató-választmányra bizatik. 

Göndöcs Benedek apát a házügyre vonatkozólag in-
dítványozza : határozzon a közgyűlés afelett, hogy azon 
törlesztésen felül, melyet a társulat azonnal teljesíteni tar-
tozott, fenmaradt 10,000 frtból zálogintézeti levelek vétes-
senek-e, melyekkel, ha a társulat 34-évi részletekre felosz-
tott tartozását részben törleszti, jelentékenyen kisebb teher 
marad raj ta vagy pedig a társ. házra ezen pénzből egy 
második emelet emeltessék, melynek jövedelme a részlettar-
tozás törlesztésére fordíttassék ? A közgyűlés e kérdés be-
ható tárgyalását és eldöntését az igazgató-választmányra 
bizta. 

Fogarassy Mihály erdélyi püspök érdekes visszapil-
lantást tett az általa nehéz időkben megalapított társulat 
kezdetére s fokozatos gyarapodására. A jelenlevők közt kü-
lönösen felemlíté Zalka János és Szabó Imre püspököket, kik 
a társulat zsenge állapotában a legnagyobb önzéstelenséggel, 
sőt feláldozással, hü segédei valának. 

Azután átment a közgyűlés a tisztviselők választására 
és a részint halálozás, részint távozás, által hézagossá lett 
igazgató-választmány kiegészítésére. 

Lejárván a 6 év, melyekre a társ. tisztviselők megvá-

lasztattak, u j választás lett szükségessé. S midőn erre a fm. 
herczegprimás a közgyűlést felhívta, mélt. Huszár Ferencz 
udv. tanácsos úr meleg szavakkal megemlékezvén a tisztvi-
selőknek eddig tanúsított buzgalmáról, indítványozta, hogy 
a volt tisztviselők közfölkiáltás útján újra megválasztassa-
nak. A közgyűlés ezen indítványba való beleegyezésének 
azzal adott kifejezést, hogy azt éljennel fogadta, mire a fm. 
herczegprimás kimondotta, hogy a társulat tisztviselői köz-
felkiáltás ú t j án megválasztattak. 

Szabó Imre püspök a maga részéről szintén hozzájá-
rul a mostani tisztviselők közfelkiáltás útján való megvá-
lasztásához ; a választási jog megőrzése tekintetéből azonban 
a jegyzőkönyvbe belététetni kivánja, hogy a tisztviselők 
újra megválasztattak, mit a közgyűlés is elfogadott. 

Az igazgató-választmány kiegészítéséül a következő 
tagok választattak mog : gr. Apponyi Albert, Bartha Béla, 
dr. Bellaagh József, Braun Ferencz, Breznay Béla, Csaplár 
Benedek, Czibulka Nándor, Fuchs János, gróf Győry László^ 
Horváth Cyrill, báró Jósika Kálmán, Kanovics Mór, Klinger 
István, Mdtényi Mihály, Molnár László, Nagy Alajos, Re-
ményi Antal, Rónay Jáczint , Somhegyi József, Stanczel 
Ferencz, Szabóky Adolf, Szilágyi Virgil és Való József. 

Göndöcs Benedek apát indítványozta, hogy a Szent-
István-társulat terme számára sz. István király képo készít-
tessék adakozás útján. Ha a begyülendő pénzből, mint 
reményli, tetemes összeg maradna fen, azon IX. Pius pápa 
diszes képe szereztessék meg. Részéről a költségek fedezé-
sére az adakozást 50 fttal nyit ja meg. Az adomány köszö-
nettel fogadtatott ; a képekre nézve azonban a társ. alelnök 
úr azon felvilágosítással szolgált, hogy ő szentsége diszes 
képét a társulat birja már ; sz. István király képére pedig 
választmányi határozat folytán intézkedett, hogy az a tár-
sulat terme számára egy kitűnő festészünk által elkészít-
tessék. 

Az idő már nagyon előhaladván, az igazgatói, pénz-
tárnoki, t i tkári és ügynöki, jelentések, minthogy a társulati 
jegyzőkönyvben úgyis egész terjedelemben ki fognak nyo-
matni, felolvasottakul tekintettek. 

A társ. t i tkár jelentette, hogy miután a magyarok 
történelmének megírására a kihirdetett pályázatnak kivánt 
eredménye nem volt, a választmány e munka elkészítésére 
ft . dr. Franki Vilmos urat k érte fel, ki a megbízást el is 
fogadta. 

A jelen közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
Ipolyi Arnold alelnök elnöklete alatt felkérettek Göndöcs 
Benedek, Török János, Bernolák Károly és Szilágyi Vir-
gil urak. 

Végül a közgyűlés ő herczegsége áldásában részesül-
vén, délutáni l 1 / , órakor szétoszlott. 

ESZTERGOM, martius 15. P á p a i l e i r a t ; a h e r -
c z e g p r i m á s b ő k e z ű s é g e . Azon hallatlan merény, 
melyet az olaszok elkövettek, elrabolván a kath. világ fő-
városát, az örök Rómát, elvevén szentséges a tyánk világi 
birtokát és kifosztván őt mindenéből, átalános borzalmat és 
felháborodást keltett minden egyházát híven szerető kath. 
kebelben. A kormányok ugyan mitsem tesznek, hogy vissza-
adják a pápának függetlenségét, visszaszerezzék ősi birto-
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kát , söt közönynyel nézik a sérelmeket, melyek ismét és 
ú j r a elkövettetnek egyházunk fején ; azonban a kath. hivek 
milliói sem nyugosznak és részint imáikkal ostromolják az 
eget, részint pedig részvétnyilatkozataikkal igyekeznek ra-
gaszkodásukat és rendületlen hűségüket a szentszék i ránt 
tanúsí tani . Ily részvétfeliratot olvastam a „Religio" m. é. 
dec. 24-én kelt 57-ik számában az esztergomi főkáptalan 
részéről, mely megható és kenetteljos tar talmánál fogva 
méltó Írójának, ngos és ft. Dankó József apátkanonok ú rnak , 
nevére. Adja az ég, hogy a fentisztelt nagynevű iró nem-
sokára azon nyilatkozatot is szerkeszthesse, melyben örömét 
fogja majd kifejezni a főkáptalan a pápai állam visszanyer-
te felett . 

Az említett részvétnyilatkozatra következő leirat ér-
kezett ő szentségétől a főkáptalanhoz : Pius P P . IX . Dilecti 
Filii Salutem et Apostolicam Benedictionem. Luctuosam 
malorum seriem, quam videre et perpeti cogimur, tam vere 
et graphice in litteris vestris descriptam reperimus, ut pöene 
in re praesenti versati esse videamini. Quare opus non est, 
ut ea commemoremus, quae iam probe tenetis ac potius 
significabimus vobis gra tum animum, quem vestra merentur 
officia, debitasque vobis tribuemus laudes propter impensum 
Studium, quod erga hanc sedem Apostolicam ostenditis. Cum 
vero adversus potestatem tenebrarum lato gras3antem nulla 
vis nisi divina sie praevalere possit, ut tantis animarum 
corporumque malis medeatur : prudenter pieque consilium 
inivistis adeundi preeibus summum misericordiarum Patrem, 
qui in se sperantes non deserit, hostesque Ecclesiae suae 
prosternit et conterit. Quod quum a vobis indesinenter fieri 
in epistola vestra tostemini, seitote vosopt ime de Nobis me-
reri et voluntatem Nostram coetui vestro propensam magis 
magisque conciliare. I luius autem benevolentiae pignus 
indubium ac testem esse volumus Apostolicam Benedictionem, 
quam vobis singulis universis poramanter impertimus. Da-
tum Romae apud Sanctum Pet rum die 22. Feb rua r i i 1871. 
Pontificatus Nostri anno vicesimo quinto Pius P . I X . Dilectis 
Filiis Canonicis Capituli M. Strigonien. 

Ez alkalommal egyszersmind Ígéretemhez képest u jabb 
adatokkal szolgálok szeretett főpásztorunk, Magyarország 
herczegrimásának, bőkezűségéről. 

Legújabban pompás kiállítású missalét szerzett Pustet 
regensburgi könyvkereskedőtől a székesegyház számára. 
Továbbá azon csinos casulát, melyet M. Terézia ajándéko-
zott volt gr. Csáky hgprimásnak, ki VI I . Miklós neve alat t 
1751—1757-ig kormányozta az érseki főmegyét, nagy költ-
séggel k i javí t ta t ta s így ez érdekes ereklyét az enyészettől 
megóvta. Nem külömben ismét uj ezüstszövetü teljes mise-
mondó ruhakészletet ajándékozott a bazi l ikának, a r any 
virágos hímzéssel és tiszta selyemmel bélelve, mely áll egy 
kasulából, 4 dalmatica-, 3 pluviale- és 1 gremialéból. Nagy 
műizléssel kiállított 2 thur ibulumot , egy szenteltvíztartót a 
hozzá való aspergillummal, készíttetett t iszta ezüstből és a 
székesegyháznak adományozta. 

De nemcsak a templom felszerelésére fordí t ja gondját 
lángbuzgalmú főpapunk, hanem azon van, hogy mielőbb 
teljesen bevégeztessenek az építkezések és készen álljon a 
századokra szóló mű. A templom párkányza tán erősen foly-
nak a munká la tok ; u j tető fog készíttettni és a Duna felé 

eső részen u j szobrok fognak alkalmaztatni a régiek he lye t t , 
mi ismét tetemes költségekkel j á rand . Végül folynak az 
alkudozások a meghalt Gregoletti jeles festő által megkez-
dett sz. Istvánt ábrázoló kép ügyében is és így nemsokára 
ott fogjuk látni diszleni a sz. kereîz t oltárával szemközt. 

Kinek ne ju tnának itt eszébe a zsoltáros eme szavai : 
„Domine dilexi decorem domus tuae et locum habitat ionis 
gloriae t u a e ? " Adji lnk hálát az égnek, hogy ily lelkes fő-
pásztorral áldotta meg megyénket , hazánkat és k é r j ü k a 
jó Istent, tar tsa meg öt nekünk igen soká. 

R. 0 . 

GRAZ. H i t f e l e k e z e t n é l k ü l i i s k o l a i k ö n y -
v e k . Ez az ú jkor egyik jellemző vívmánya. Az itteni „Gra-
zer Volksblat t" e tekinte tben nem régen egy igen jeles 
czikket hozott, a mennyiben valaki ottan azon l egú jabb 
olvasó könyvet ismertet te , melyet bizonyos Bins to r fe r , 
Deinhardt és Jessen u rak szerkesztettek s mely az „Allge-
meiner oesterreichischer Lehrer tag" óta (1869) már három 
kiadást ért . Szerző ezen ismertetésben ezeket í r j a : 

„Mindenekelőtt constatálora, hogy e könyvet igen sok 
tanitó használja, s ezt előrebocsátva azt állítom, bogy e 
könyvben nyoma sincs a positiv kereszténységnek s hogy 
keresztény szempontból erkölcstelen ; de még csak átalános 
humaniszt ikus szempontból is nagyon sekély, némely r é -
szeiben pedig épenséggel értelmetlen. A kereszténységnek, 
ismétlem, nyoma sincs az egész könyvben s érdemes lenne 
pályadíjat tűzni ki annak számára, ki kép í s volna e könyv-
ben csak két mondatot találni, melyek positiv kathol ikus 
színezetet muta tnak . Istenről ugyan itt ott szó van, de mit 
ér az oly iskolában, melyben a felvilágosult hitfelekezet-
nélküli tanitó nagy kedvteléssel declamáltat ja mindig a 
gyermekekkel , hogy : 

„Christen, Türk und Hottentott, 
Verehren kindlich e i n e n Gott." 

Nem kell azonban -hinni, mintha az Isten e könyben 
nagyon is előtérbe tolatnék, mert ellenkezőleg á l l í tha t juk , 
hogy róla a 164 olvasmány közül tüzetesen csak egyetlen-
egyben van szó, melynek czime : „Az Isten jósága, a meny-
nyiben az egyes évszakoknak adományaiban muta tkoz ik" 
s még ebben is az Isten neve csak úgy fordul elő, mint ha 
mi a közbeszédben azt mondjuk : „ó Istenem Istenem !" néha 
j a jga tva , legtöbbnyire pedig semmit sem gondolva. Isten 
lényéről, tulajdonairól, alig négyszer van szó az egész 
könyvben. Három bibliai olvasmány is van, de az ó szövet-
ségből, mert há t ezt zsidó uraimék olvashatják a nélkül, 
hogy ez által meggyőződéseikre bármi nyomás gyakoroltat-
nék. Ezen olvasmányok a következők : Sámsonnak halála, 
Dániel az oroszlánok közt, Dávid s Goliáth ; csakhogy leg-
messzebbről se kelljen egyik másik keresztény dogmát érin-
teni avagy az ó szövetség veres fonalát, a Megváltó eszméjét, 
említeni. Ily okosak ezen urak . Van még egy negyedik 
ószövetségi olvasmány is, de a regék közt s ez : Noah hollója. 
Krisztusról szó sincs az egész könyvben, de még alkalom 
sincs arra , hogy a tanitó csak úgy mellesleg is szólhatna 
róla; minélfogva az, ha csak nem aka r rosz paedagogus 
lenni, az egész éven át a vallást vagy valami va l lás ikérdés t 
nem is érinthet, mert nincs rá sem ok, sem alkalom. 
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Azt kérdi talán a azivea olvasó: mire való a k á p l á n y ? 
hadd tanítsa ő a vallást. Igen ám, de hát épen az a ba j , 
hogy a szegény káplány az egész rendszerbe úgy illik, mint 
a fekete téntafolt a fehér selyemruhára, mely foltot eddig 
is csak azért tűr ik a szabadelvűek, hogy a szegény népet 
egy ideig csalják s az átmenetet kissé könnyebbé tegyék. 
H a a nép ezt a mostani állapotot már egyszer megszokta, 
akko r következik egy még szabadelvűbb s akkor végo lesz 
a káplány ideiglenes tani tásának is. Minek is volna az utó-
végre ; ha Vogtnak igaza van, akkor a kis majomból amúgy 
is lesz nagy majom." 

VEGYESEK. 
Személyzetiek. Ó felsége a sopronyi társas káptalan-

nál Voidt József őrkanonoknak az éneklőkanonokságra leen-
dő fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ez által megürült 
őrkanonokságra Jakovics Antal bánfalvi plébánost, esperest 
kinevezte s neki a szent Péter és Pál apostolokról nevezett 
ta ta i czimzetes apátságot díjmentesen adományozta ; — 
továbbá Cserkuti János bu ják i plébánost, esperest és Thier 
András alsónémedi plébánost a váczi székesegyház tisztelet-
beli kanonokaivá kinevezte. 

— A pisai szabadgondolkodók következő felhivást 
bocsájtottak közre márczius 15-én : S ta tu tumunk értelmé-
ben azon napon, melyen a ka th . egyház alapitója halálának 
emlékét ta r t ja , mindazok, k ik társulatunkhoz tar toznak, 
barátságos lakomára gyülekeznek össze, hogy elveikben 
egymást kölcsönösen megerősítsék s ezekről nyilvánosan 
vallást tegyenek. Ennek alapján, ismerve elveit, bátorkod-
nak alolirottak önt a lakomára meghíni stb. Alá i rva : D. J . 
Montorgi. L . Taddei. T . Parrini . C. Nardini . O. G. Luti . 
Egy teriték ára 5 lira. íme, mennyire képes az az úgy ne-
vezett intelligentia elvetemülni ! Hisz egyetek, igyatok csak, 
a vicisti GaLleae el nem marad, erről biztosak lehettek. 

— Sponde Henr k Baronius Annaleseinek folytatásá-
ban 1302-ről azt mondja, hogy VII I . Bonifácz pápa egy 
franczia küldöttséghez Francziaországra s az egyházra 
nézve azt mondotta: quod Deus conjunxit , homo non separet. 
Ezen házasság pedig megköttetet t akkor , midőn szent Re-
migius Chlodoveus királyt megkeresztelte, mert a k k o r azt 
jövendölte Francziaországnak, hogy mindaddig boldog lesz, 
míg az egyházzal tar t ; de mihelyt az egyháztól elválik, 
romba dől. Innen e régi vers is : 

P a x erit et toto florebit Gallia mundo, 
Donee adhaerebunt Lilia Pontifici. 

P a x erit et puro fulgebit Gallia flore, 
Dum claves cingent Lilia Pontificis. 

Lám, hogy beteljesült e jóslat. Amint Francziaország a pá-
pát elhagyta, nyomorba sülyedt. Tanulhatna legalább ! 

— Madridban egy a királyhoz intézendő felirat ker ing 
aláirás végett , melyben a hivek kérik a ki rá lyt , hogy a pápa 
visszahelyezése ügyében az európai nagyhata lmak közt 
Brüsselben tar tandó congressust indítványozzon, illetőleg 
lép jen fel a pápa ügyében mint kezdeményező. Ugyan jóhoz 
fordultak a szegény madridiak. Amadeus király inkább saját 
ügyének biztosításával foglalkozik, mely pedig, ha a spa-
nyol mozgalmakat tekint jük, desperata causa. Egyébiránt 
ha a felséges néptől származta t ja valaki hatalmát, mint tette 
ezt Amadeus a pápához irt levelében, az nem veheti zokon, 

ha a felséges nép a hozanna után crucifiget kiál t s a király 
u ra t elkergeti. E z az u j jog, a plebiscitum ; Napoleon keser-
vesen tapasztalta, de talán többen is fognak még e keserű 
almába beleharapni , qui sunt coeci duces coecorum. 

— Olaszországban a liberalismus uralkodása óta az 
U r n á k napjá t , a vasárnapot, nem ta r t j ák az emberek, mire 
maga a kormány adott példát. S ezen megszentségtelenítése 
a vasárnapnak annyira megy, hogy a még becsületes olaszok 
társaságokba állnak, melyeknek feladata az Ur napjának 
megülését fentartani s terjeszteni. I ly társulat már több 
olasz városban lé tez ik , legújabban Cremonában alakult . 
Mindenesetre szomorú jelenség, hogy meg Isten törvényei 
megtartását is mellékeszközökkel kell támogatni. Egyéb-
iránt a milyen a jó nap, olyan lesz a fogadj Is ten; ezt F ran-
cziaország kegyetlenül tapasztalta s adja Isten, hogy mi 
Magyarországban is ne tapaszta l juk , mert bizony nálunk, 
legalább Pesten, az Úr napjá t nem ülik meg az emberek, 
hanem ehelyett a szombatot és hétfőt. 

— Förster boroszlói herczegpüspök az ottani kath . 
gymnasium néhány tanárát , k ik a vat ikáni egyetemes zsi-
nat határozatainak magokat alávetni megtagadták, hivata-
laiktól felfüggesztette. Ezen jó urak most a püspök ellen a 
kormányhoz appelláltak, mely azt felelte, hogy a püspöknek 
joga van ugyan a kath . gymnasium tanárai felett jogható-
ságot gyakorolni s miután a boroszlói gymnasium kath. tan-
intézet , tehát ennek tanárai felett is ; de a jelen esetben a 
tanárok ellen a püspök fel nem léphet, mert ők azon ka th . 
alapon állanak, melyen a katholicismus állott akkor , midőn 
az intézet alakult . Tehá t a tanár u rak állomásaikon meg-
maradnak. Igy a berlini minisztérium. Ezen tudós tanár 
u rak azonfelül az A. A. Ztgban folyton i rnak a püspök ellen, 
őt sértegetik. Ezen bántalmak ellen már káptalana is felszó-
lalt, sőt a hivek felirattal tisztelték meg ötet, melyben ra-
gaszkodásukról biztosí t ják. — A porosz minisztérium a 
bonni t a n á r o k ügyében hasonlóképen j á r t el a kölni érsek 
ellenében. Külömben dr. Dieringer már alávetette magát 
teljesen. 

Szeretetadoinányok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 214 f r t . 35 kr., 160 f rank 
aranyban, 1 cs. k. arany, 1 db régi kétfrtos, 7 u j ezüst ftos, 
1 osztrák y4 forintos. 

Németh József mesztegnyei plébános 
1 régi koronás tallér. 

N. Mária kisasszony 3 db régi húszas. 

Szerkesztői üzenetek. 
D. J. Tarany. Legyen szives, kérik pesti tisztelői, a congressuson 

elmondott beszédét közlés végett beküldeni, miután a már megszűnt 
Értesitő nem hozta. 

B. K. Miért nem adjuk legalább kivonatban azon fó'pásztori leve-
leket, melyekkel a zsinati határozatok Székesfehérvárt stb. kihirdettet-
tek ? Mert nem voltunk szerencsések azokat nemcsak megkapni, de még 
látni sem. 

B. Â küldeményt megkaptuk, köszönjük, de a közléssel azért ké-
sünk, mert, miként tetszik látni, terünk nincs. Az események annyira 
összetólulnak, hogy bár mindennap kétszer jelennék meg lapunk, közleni 
való mindig volna. Patientia. 

K. L. Pécs. A póstán oda minden szám 4 krba kerül, tehát elég. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 



Megjelenik e lap he-
tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben s póstakül-

déssel 5 f. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, április 8-án. «8. 

Előfizethetni minden k. 
póstahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kics i 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sar.), 9. sz. 

I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Morál és jog aquinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. — Ima a szentatyáért. — Katholikus congressus. 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Morál és jog apinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. 

( F o l y t a t á s . ) 

A v a l l á s t ó l f ü g g e t l e n m o r á l v a g y i s 
K a n t e r k ö l c s b ö l c s é s z e t e . 

Kant Emmanuel, a hires königsbergi bölcsész, 
épen azon időben élt, (1724—1804) midőn Hugo 
Gr o ti us által tudományos alakba öntött természetjog, ') 
nemkülömben Locke érzéki észrevevésre fektetett 
tapasztalás-elvisége (sensualis empirismus) és Descar-
tes eszme-elvisége (idealismus) körül leghevesebben 
folyt a vita. A bölcsészetet e nyomasztó helyzetéből 
kiemelni és rendületlen állásba hozni netáni megtá-
madtatásokkal szemközt a lángeszű férfiú tűzte ki 
magának legközelebbi feladatául. E körülményből 
magyarázható meg, hogy, a külömben az elméleti 
abstractiónak hódoló férfiú határozottan a gyakor-
lati bölcsészet mezejére lépett. Az éleselméjtí férfiú 
a két perlekedő fél közé békebiróul lépett, kimutat-
ván az igazi középutat, mely mind az észnek, mind 
a tapasztalásnak, igényeit kielégíti. Legelsőbben a ta-
pasztalást erősíté meg tisztében, kijelentvén neki az 
ismerő tehetség nevében, hogy az emberi tudás ter-
mében kezdeményi (initiativ) joggal bir, de a tanács-
kozásban és végzéshozásban kell hogy kezet fogjon 
az észszel. Kimondá azután az észnek, hogy ha va-
lóságos tudásra szert akar tenni, a tapasztalás közre-
munkálását el nem mellőzheti ; mindazáltal törvény-
hozói és igazgatói hatalma biztosítva van ; mindezek-
ről az ismerő tehetségnek eredeti alkotása kezeskedik. 
Erre nézve Kaut az ismerő tehetséget vagyis a tág 
érteményben vett észt vette birálat alá s azért böl-
cselete kritikainak neveztetett, mely uj korszakot 

alkot a bölcsészet történetében és Kant bölcsészeté-
nek a criticismus nevet kölcsönözte.2) 

Az ily birálat kétségkivül igen hasznos lett 
volna, ha Kant a régi bölcsészek ismerettanának 
(metaphysica) változhatatlan elvei szerint az észt 
alaposan és elfogulatlanul megbirálta volna. 

Ámde Kant a Descartes által tört dualisticus 
(nominalismus és realismus) pályán tovább haladott, 
mi természetesen a criticismust vagyis azon meddő 
és nemleges elvet eredményezte, mely szerint isme-
retünk a jeleneteken túl nem terjed.3) 

A kétkedésben gyakorolt angol Hume e téren 
már nagy előmenetelt tett. Kant, hogy kikerülje a 
scylláfc, chary bdisba esett. A kérdésre: mit tudhat az 
emberi ész? Kant azt mondja: Ismereteinket nem a 
tárgyak határozzák meg, hanem inkább a tárgyak 
ismerő tehetségünk természetéhez szabva jelentkez-
nek. Az ész pedig nélkülözvén a tárgyilagos valósá-
got, nem egyéb, mint a tapasztalati ismeretek sza-
bályozója. (regulativ) A tapasztalati tudás pedig ér-
zéki észrevevésünk előleges fogalmainak, (tér és idő) 
nemkülömben értelmünk eredeti szemlélésmódjainak, 
(categoriae) eredménye. 

Tárgyi lag való ismeretek tehát Kant szerint 
nem léteznek s az előleges synthetikaiismeretalapitó 
Ítéletek, miképen ő az észismereteket nevezi, bár 
mennyiségtani, természettani vagy metaphysikai 
igazságok legyenek azok, csak formális azaz alanyi 
értékkel birnak.4) 

A bölcselkedő ész számára az Isten, az ember s a 
világ körüli tárgyilagos igazságok helyett azoknak 
csak eredeti szemlélésmódjaik kritikai birálata ma-
radt meg. Ily meddő, a mély vizsgálódást sehogy -
sem jutalmazó, eredményre az ismerő tehetségnek 
egyoldalú és fonák értelmezése vezetett, valamint 
azon szánandó igyekezet az ismerő tehetséget nemcsak 
az isteni és emberi tekintélytől, mely annyi százado-

') Hugo Grotius „de Jure belli ac pacis" Parisiis 1625. 

4) Kritik der reinen Vernunft. Riga 1781. 1—10. lap. 
3) Prolegomena. Bd. III . S. 167. Leipzig 1838. 
4) Kritik der reinen Vernunft. Bd. I I . S. 35. Prolego-

mena Bd. III . S. 193 u, 195 Leipzig 1838. 
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kon keresztül a ker. bölcsészeknek mint jótékony 
vezércsillag világított, hanem egyszersmind minden 
tapasztalati elemtől, ha lehetne, hermetice elzárni. 
És ezt Kant „tiszta észnek" nevezi. Valóban ép oly 
tiszta látérzékünk is, ha azt minden külső fénysugár-
tól gondosan elzárjuk. 

Ámde Kant önálló jelleménél fogva sem Hume 
scepticismusának, sem Condillao sensualismusának 
nem hódolván, a „tiszta ész" hiányainak fedezése 
végett a gyakorlati ész bírálatához folyamodott. 

A gyakorlati ész kétféle feladatot tűzött ki ma-
ga elé, t. i. közvetlenül az erkölcsi észtörvényt., köz-
vetve azon főeszméket, megalapítani, melyeknek va-
lóságát a tiszta ész nem képes igazolni. 

A gyakorlati ész önkényünket az erkölcsiség és 
jogosság törvényei által korlátozza s meghatározza, 
mit tartozik az ember cselekedni. 

Kiindulási pontul Kant az észnek öntörvény-
hozását, — Autonomie der Vernunft, — tüzé ki, 
ezen alapra fekteté az erkölcsi törvényt. Az erkölcsi 
törvény, mond Kant,5) nem lehet egyéni és tapasz-
talati szabály, Maxime, mert az ily szabály az ön-
kényt nem fékezi. Az igazi erkölcsi törvénynek 
egyetemileg érvényes és tisztán észleges elvnek kell 
lennie, mely egyedül az akaratnak elhatározásmód ját 
szabja meg. Az egyéni szabályok meghasonlást okoz-
nak az emberek között, ellenben az egyetemileg érvé-
nyes gyakorlati törvények összhangzást szülnek mind 
az egyes személynek cselekedetei, mind maguk a sze-
mélyek között. 

Az erkölcsiség és szabadság csak úgy van biz-
tosítva, ha függetlenül minden külső indoktól, Motiv, 
egyedül azon gondolat vezérli akarati elhatározásun-
kat, hogy így és nem máskép tartozunk cselekedni. 
Az erkölcsiség főelvét ekép lehet kifejezni : Ugy cse-
lekedjél, hogy akaratodnak egyéni szabálya, Maxime, 
mindenkor egyetemes törvényhozásnak elvéül szol-
gáljon azaz egyetemileg érvényes elvet képezzen. 
Ezen elv igazán feltétlen parancs, — kategorischer 
Imperativ, — melyet az ész önmagától szab az aka-
ratnak, miáltal valóban öntörvényhozói tisztet tel-
jesít. 

A gyakorlati észből azután Kant az erkölcsi 
szabadságot, a lélek halhatatlanságát s az Isten léte-
lét, egymásután csudálatra méltó elmeéllel szár-
maztatja le, — Postulat der praktischen Vernunft, 
— mely fényes eredményre a tiszta ész birálata nem 
vezethetett. 

5) Kritik der praktischen Vernunft Bd. IV. S 50 — 100 
Leipzig. 1838. 

Mindezekből világos, hogy az úgynevezett fel-
tétlen parancs azon sarkpont, mely körül Kant böl-
csészeti rendszere mozog. Vezérszavának tulajdoni-
tan dók azon nagymérvű hódítások, melyeket nem-
csak prot., de kath. körökben is tett a morál terén a 
rationalismus. A következmény mutatta, hogy ezen 
elv leginkább a nemesebben gondolkodó elmékre 
hatott csábitólag, mivel az élvvágy és önérdek helyett 
különösen az ész és akaratszabadeág méltó-ágát 
hangsúlyozta. De elválasztván a morált az Istentől 
és a vallástól, (a természetest sem zárva ki) Grrotius 
által a természetjogra alkalmazott eszmét, miszerint 
a jog és jogtalanság közötti külömbség azon feltétel 
alatt is, hogy Isten nem létezik, érvényességét meg-
tartja, az erkölcstanra s mindennemű törvényhozásra 
kiterjesztette, mivel t. i. Kant nemcsak az erkölcsi 
törvényt, hanem a jogot is az észnek öntörvényho-
zásából származtatta le, miáltal mind az erkölcsben, 
mind pedig a jogtudományban az észelvuséget meg-
honosította, illetőleg annak épületét véglegesen be-
tetőzte. 

A feltétlen parancs segítségével Kant az emberi 
észt feltétlen törvényhozási joggal ruházta fel, mely 
a szükséges szentesítést is önnönmagában hordja, 
melynek Ítéletei egyetemesek, minden eszes lényre 
nézve egyaránt kötelezők. Cselekvéseinknek egyedüli 
indító oka tárgyilag az észtörvény, alanyilag pedig, 
kizárva minden jutalomra és büntetésre, sőt magára 
az Istenre való tekintetet is, ama törvény iránti tisz-
telet, — czéljuk pedig az erkölcsi erény.6) 

Dr. Surányi. 

(Foly. köv.) 

I m a a s z e n t a t y á é r t . 
P r o c è s 

ad implorandam pro salute et incolumitate Suinmi Pontificis 

divinae rniserationis opem 

propositae 

a pia Societate sub iuvocatione S. Michaelis in Convictu 
Oenipontano ad S. Nicolaum instituta. 

índulgentiae hisce precibus annexae in ImporioAus-
tro Hungarico, in Germania et in Helvetia: 

I. índulgentiae 300 dierum semel singulis diebus lu-
crandae. 

II . índulgentiae plenariae semel singulis mensibas, die 
pro lubitu eligendo, lucrandae ab iis, qui preces quotidie 

6) Kant erkölcsphilosophiájának ezen alapelveit lásd 
bővebben : „Autonomie der Vernunft." „Krit ik der prakt . 
Vernunft." „Metaphys. Anfangsgründe der Tugendlehre." 
„Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" stb. Leipzig. 
1838. 
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recitaverint, si modo confessi et sacra communione refecti 
ad consujtos Ecclesiae fines debito modo oraverint . 

I I I . Quae indulgentiae animabus in purgatorio deten-
tis per modum suffragii applicari possunt. 

Praesentibus durante actualium circumstantiarum tem-
pore valituris. 

(SS. D. N. P I U S P P . IX. d. 16. Decemb. 1870 et 10 
Febr . 1871.) 

P i e c e s p r o S u m m o P o n t i f i e e. 

A n t. Pe t rus quidem servabatur in carcere. Oratio 
autem fiebat sine intermissione ab Ecclesia ad Deum pro eo. 

P s a l m . Domine, quid multiplicati aunt, qui tr ibulant 
m e ? multi insurgunt adversum me. 

Multi dicunt animae ineae : non est salus ipsi in Deo 
ejus. 

T u autem, Domine, susceptor meus es; gloria mea et 
exal tant caput meu ii. 

Voce mea ad Dominum clamavi ; et exaudivit me de 
monte sancto suo. 

Ego dormivi et soporatus sum et exsurrexi, quia Do-
minus suscepit me. 

Non timebo millia populi circumdantis me : exsurge, 
Domine, salvum me fac Deus meua. 

Quoniam tu percussisti omnes adversantes mihi sine 
causa : dentes peccatorum contrivisti. 

Domini est salus : et super populum tuum benedic-
tio tua . 

Gloria Patr i . 
Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix, 

nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, 
sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et 
benedicta, Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nos-
tra, tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo 
Filio nos repraeaenta. 

V. Ora pro nobis aancta Dei Geni t r ix ; 
R. Ut digni effieiamur promissionibus Christi. 

O r e m u s. 

Omnipotena sempiterne Deua, miserere famulo tuo 
Pontifici nostro P I O et dirige eum secundum tuam clemen-
tiam in viam salutis aeternae : ut te donante tibi placita 
cupiat et tota virtute perficiat. 

0 dulcissime Jesu, per quem et in quo orant omnes 
fideles tui, excipe has preces in sacrario Cordis tui, easque 
cum infinitis meritis tuis Pa t r i aeterno tamquam mediator 
bonus repraosenta, qui vivis et régnas in saecula saeculorum 
Amen. 

Imprimatur . 
Brixinae die 28 Febr . 1871. 

-f- V i n c e n t i u s 
iL. S.) Eppus. Brixinen. 

K a t i i o l i k n s c o n g r e s s n s . 

VIII . Dr . B e r t h a János . Mint első igazságot azt 
vallom, hogy az autonomiai congressus az egyház hittani, 
fegyelmi s l i turgikai ügyeibe nem avatkozhatik, az egység 
lévén az egyháznak főjelleme, melyről széles e világon ráis-

merni lehet ; mindezekben, mind papnöveldéiben, megóvandó 
az egyház önrendelkezési joga. Eleget sinlődött az egyház 
a Febronianismus és Josephinismus alat t , eleget küzdöt t fe-
jedelmi s állami beavatkozások ellen s küzdeni fog, nem 
törődve a netán azért veszendőbe menő népszerűséggel. 

A kisebbségi munkálat a liturgikai ügyekre s a neve-
lés ellenőrzésére befolyást követel; de a l i turgikának része 
a nyelv ügye is, ebben pedig határozni kizárólagos joga az 
egyháznak. Méltóztatott 2 év előtt, olvasni, hogy a horvát-
szlavon megyékben a szláv l i turgikát behozni szándékolták ; 
ha már most a Rómába ment küldöttség ezt elérte vol-
na, váljon ez a magyar nemzetiség igényeinek hasznára 
leendett-e ? S ha így szétbontjuk az egyháznak egységét, 
nem fogunk-e maholnap nemzeti egyházakra felébredni ? s 
nem kellend-e a kath. egyház megtört egységének foszlá-
nyait a nemzeti egyházakban felkeresni? 

Ezen beavatkozás ellen méltóztassanak megengedni, 
hogy a természetjog a közszabadság fogalmából egy bírósági 
Ítéletet felhozzak, mely önöket, mint részint birákat, részint 
jogászokat, inkább érdekelni fogja. Amerikában az altonai 
püspök St. Louis környékén a k . vagyon, iakolák, temetők, 
ügyében híveivel minden községben kormányzási tanácsot 
szervezett „Trustees" czirn alatt , melynek egyik t ag ja a köz-
ségi lelkész is. Tör tén t a mult év végén, hogy ezen tanács a 
l i turgiába beavatkozván, a harangozás , orgonálás s isteni 
szolgálat nyelve s ideje felett rendelkezni a k a r t ; a perlekedés 
éles szint öltött, a püspök az elkeseredett vitát kiegyenlíteni 
nem birván, tanác3lá a lelkésznek, hogy vigye az ügyet a 
köztársasági biróság elé, mely, az amerikai ál lamnak más 
vallási törvénye nem lévén, mint az, hogy aemmi vallásba 
mint ilyenbe nem avatkozik, így tehát a természetjog 8 köz-
azabadság fogalma szerint j á r el a per elintézésében ; az 
Ítélet így szólott: „a világi Trusteesek a jogosulatlan be-
avatkozás tényében elmarasztal tatnak." 

Most méltóztassanak megengedni, hogy az általam is 
igen tisztelt Bar ta l képviselő úr magasröptű beszédére né-
hány megjegyzést tegyek. Szerinte az autonomiát szabad-
elvű alapra kell fektetni és mégis az autonomia számára „a 
placetum-jog" gyakorlatá t követeli. Ez nem más, mint ma-
gának e szabadelvüségnek legflagransabb megsértése, mert 
szabadelvüség-e, hogy m időn az állam a mindenütt szervezett 
titkos s titkolódzó társaságok szabályait felkérni sem 
meri, akkor az autonomia a 19-százados életű egyház elle-
nében, moly ezerek előtt hirdeti tanait , „a tetszvényjogot" 
gyakorolni merje ? s ezt tenni mernék az egyháznak saját 
fiai, kiket ő a keresztség vizén övéinek fogadott , nevelt s 
őket s családjaikat anyai malasztjával folytonosan ápol ja? Ha 
ezt a vérszopó Nero s Domitián császárok követelnék, ér-
telme volna ; de oly férfiak követelik ezt, k ik tud ják , hogy 
az absolutismus legutóbbi gyászos ideje alatt magának a 
hazának alkotmányos 1000-éves joga sehol biztosabb men-
helyet s szószólót nem talált , mint a ka th . egyház püspökei-
nél s követelik akkor, midőn az intoleráns protestáns porosz, 
svéd, azon svéd kormány, mely a ka th . hi tre való át térést 
száműzetéssel s jószágelkobzással bünteti s dán kormányok 
magok ezt már eltörülték. Magok azon cislajtháni minisz-
terek, k ik az osztrák ka th . egyházat annyira bántalmazták, 
annyi igazságtalanságot ellene elkövettek, kik az osztrák 

28 * 



220 

püspököket a proletárokkal egy sorba helyezték s annak 
egyik tag já t a j u r y elé erőszakolták, a szabadelvüség nevé-
ben követelik a placetum-jogDak eltörlését. — Ugyanis a 
hivatalos kormánylap 1870. évi julius 25-én közli a cultus-
miniszter Stremayer felterjesztését ő felségéhez, melyben 
szóról szóra ez á l l : „a placetumot, a birodalom alkot-
mányos államéletének alapelveivel, a polgári, egyéni, vallási, 
sajtó- és levelezési, szabadsággal ellenkező, a vallás szentsé-
gét s méltóságát sértő, az egyházat saját önkormányzatától 
megfosztó, államintéz étté lealacsonyító, rendszabá lynak , 
privilégium odiosumnak, nyilvánít ja, kárhozta t ja és ennek 
foganatosítását annál határozottabban ellenzi, minthogy ily 
gyámkodási rendszabály beülhetett talán a mult századok 
politialis államrendszerébe, de nem engedhető meg korunk 
jogállamaiban s különösen visszás dolog lenne e korlátozó 
rendszabály a k . egyház iránt , melyhoz felséged alattvalói-
nak túlnyomó része tartozik, míg egyéb hitfelekezeteknek 
szabad mozgási s közlekedési joga fen ta r ta tnék ." 

De a „tetszvényjog" gyakorla t i lag is kivihetetlen, 
mert a mit a távsodronyok naponta a világ minden a ránya 
felé hirdetnek, arról csak nem hallgathat egymaga az egy-
ház ; kün az utczán, a kávéházban, felolvassák a tömeg 
előtt az egyház határozatai t s ben az egyház hallgasson ? 
I ly jogtalan beavatkozások ellen az egyház legnemesebb 
férfiai küzdöttek ; a porosz kormány Droste Kelement, a 
kölni érseket, elfogatta s tömlöczbe hurczolta, de ez által a 
kormány önmagát megbecstelenítette, raert ezen hitvallónak 
szenvedéseiből k i fakad t a ra jna- tar tományi katholikusok 
szabadságának virága. Nincs az a fenkelt szellemű magyar 
püspök, ki a „Place tum" zsarnoksága előtt fejet tudna haj-
tani ; a felvilágosult m a g y a r ka th . közvélemény maga magá-
nak fogna utat törni a vallás szabad gyakor la tá ra . 

Tetszett még Bar ta l Gy. képviselő úrnak említeni „a 
római szentszék folytonos terjeszkedéseinek áramlatá t 
ezen vád már tegnap lön a kalocsai érsek által egy oldalról 
megczáfolva ; de sejteni lehet, hogy a tiszt, képviselő talán 
az egyház fejének gyakori felszólalásait is érthette. Midőn 
az állam az if jú nemzedék szemei elől elrántja a keresztény 
cultura jelvényét, mit a biblia nevez : „ l u m e n a d r e v e -
l a t i o n e m g e n t i u m , " az iskolákat közösíti, a nevelést 
monopolizálja, a szülők természet adta jogá t gyermekeik 
első elemi nevelésére tagadja , a házasságot polgárosítani, 
ezáltal a családot, a társadalom alapját, megingatni akar ja , 
ha tehát ily hallatlan törekvések ellen az egyetemes kath. 
egyház feje, Krisztus helytartója e földön, Encyclicáiban 
felemeli szavát s magasztos hangon inti a fejedelmeket, a 
népeket s isteni küldetésének nyomán, kötelességszerüleg, 
őket a kereszténység ú t já ra tereli, gondolom, hogy ezt sem 
lehet „a római szentszék folytonos terjeszkedéseinek" ne-
vezni. 

Ugyan annyit nyom Hatala paptársam érve Szilágyi 
Virgil ellenében, hogy nem a kisebbségi, hanem a többségi 
munkálat gyengíti az egyházat azért , mert az intelligentia 
k i nem elégíttetik. 

Krisztus u r u n k is megtagadta a Zebedaeus gyermekek 
any jának a kívánságot, hogy fiai mennyországban az ő jobb-
ján ülhessenek, ha mindjár t vele szenvedni tudnak is. Ha az 
egyház, a püspöki kar , a kisebbség vágyait ki nem elégít-

hetvén, isteni jogaiból talpalatnyi tért sem engedhet s azért 
tán szenvedések bekövetkeznének, legyenek meggyőződve, 
hogy az egész magyar- s erdélyországi clerus, csekély kivé-
tellel, velük együt t a szenvedés poharát, ha keilend, csor-
dult ig kiüríteni kész leend. 

Hata la képviselő társamnak a kérvényezési jog 
indokául kár volt az apostoli őskorig előmenni, hiszen az 
antiochiai község, a „circumcisio" ügyében az apostolokhoz 
fordulván, csakug yan nem volt congressus, hanem kérvény-
zett, mint az én falusi községem s mások kérvényezni 
szoktak. 

Továbbá mindkét munkálat elismeri az egyház birto-
kosságát . 

De itt is lényeges külömbség van e két munkála t közt ; 
a kisebbség 4. 16. 22. §§-aiban oly szavak olvashatók, 
melyek az autonomia részéről bekövetkező erőszakai jelez-
nek. A tulajdonjog nem jöhet többé kérdés alá, csak a bir-
toknak meg kell maradni annál, kinek az adományoztatot t . 
Ha a birtoknak jelenlegi tulajdonosát, a javadalmat s jelen-
legi hitbizományszerü élvezőjét, a telekkönyvből k i törül jük 
s helyébe átalán a kath. egyházat mint kizárólagos tulaj-
donost ig ta t juk, ez nem más, mint commassatio. 

I t t szabad legyen Kállai képviselő úr beszédére át-
térni, ki azt állította, „hogy a vallási s tanulmányi a lapok 
nem mind katholikusok kérem őt, méltóztassék elolvasni 
1-ső Ferencz királyunk 1793. évi jul. 4-én a helytartóta-
nácshoz menesztett levelét, melyben rendelkezik, hogy ezen 
kath . a lapí tványok helyes kezelése szerveztessék s hivat-
kozik az 1791. 26. t.-czikkre, mely szerint azok mind ka th . 
alapok s az 1791. 21. t .-czikknek említett közalapokkal semmi 
közük, hivatkozva főkegyúri jogára megtiltja, hogy azok 
közalapoknak neveztessenek, hanem rendeltetésükhöz hiven 
mint katholikus alapok kezeltessenek ; pedig mind a magyar 
cancellaria, mind a magyar helytartótanács, jól tudta , mert 
kezükben voltak az okmányok, hogy minő természetűek 
ezen alapok. Ezen magyar katholikus köztulajdon világos 
értelmének s rendeltetésének ellenére mégis a m. oktatás-
ügyi miniszter a költségvetés tárgyalásakor ezen ka th . ala-
pokat „közalapok" czim alat t letette a ház asztalára. Mé-
lyen fáj lal juk, hogy kath. képviselőink, k ik odahaza meg-
választatásukkor megígérik, hogy a ka th . egyház jogait az 
országgyűlésen védeni fogják, tömegesen fel nem szólaltak 
az országgyűlésnek illetéktelen beavatkozása ellen ; tegye 
ezt az országgyűlés a sárospataki s debreczeni alapítványok-
kal s leend országos lárma. 

Emlí te t te t. képviselő úr , hogy a „király által adomá-
nyozott j a v a k nem magán katholikus javak, hanem az ösz-
szes magyar keresz tények közjavai." Gr . Dessewffy Aurel. 
X . Y. Z. czimü könyvének 93. lapján ez á l l : „Az egyházi 
j avak nálunk kétféle eredetűek vagy kir. levelek vagy ma-
gános személyek adakozásai által jutot tak a kath . egyháziak 
bi r tokába. Ha a koronás fejedelem alkotmányos jogánál 
fogva magánosoknak adta volna a kérdéses j avaka t , azok a 
nemzetség magvaszakadtával visszaszállottak volna a koro-
nára ; az egyháznak szentelt adománylevelekben az adomány 
rendeltetése, t. i. a ka th . vallás s isteni tisztelet fentar tása , 
egyenesen ki van fejezve. 
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Míg tehát a kimondott czél betöltése lehetséges, addig 
az adományt attól elidegeníteni nem lehet, mert a sajátsági 
jog azon épül : volt-e joga adni az adakozónak ? s az, ki 
kapta, képes-e elfogadni az a jándékot? s mihelyt a két 
kérdésre igenleges a felelet, a kérdés el van döntve. így a 
kath. egyháznak szentelt javak jogszerűtlenség és törvény-
rontás nélkül más czélokra nem fordí t ta thatnak." 

Továbbá, a felséges m. király vagy 7 év előtt sopronyi 
protestáns atyánkfiainak ágyúkat ajándékozott, hogy azok-
ból harangokat öntethessenek s mivel az ágyúk bizonyá-
ra államjavak voltak, Kállay képviselő szerint már most 
ezen harangok nem a sopronyi protestánsok harangjai, ha-
nem az összes magy. ker. felekezetek államharangjai ; ugyan 
kiharangoznák azt Sopronyból, ki ily üdvözlettel hozzájuk 
beköszöntene. 

Óhajtotta volna említettem képviselő, hogy a saecu-
larisatio elhárítása czéljából a magy. kath . javadalmasok 
birtokuk egy harmadát önkényt odaadnák. Legyen szives 
ezen tanácsot az erdélyi protestánsoknak is adni, hogy ők 
is azon birtoknak, melyet Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
az államjavakból nekik ajándékozott, egy harmadát szegé-
nyebb sorsú erdélyi unitáriusok oltárán letegyék. Bizony a 
protestánsok közt nincs oly jószivű férfiú, ki az ezernyi ezer 
kath. szegény árva gyermekek neveltetésére, iskoláknak s 
egyházaknak, szánt vagyont ezektől elvenni, másnak adni 
tudná. 

Továbbá, van mindkét munkálatban valami, mi ellen, 
mint Győrmegye érdemes papságának egyik képviselője, 
határozottan felszólalok, értem az ott tervezett s a plébáno-
sokra vonatkozó választási módot. Ez vezsélyezteti a lel-
készek szabadságát és függetlenségét, a püspököket megil-
lető szükséges befolyást, a nép szent érdekeit, a kegyúr 
jogait, nem következik az autonomia fogalmából, sem a 
protestáns autonomia analógiájából azt származtatni nem 
lehet. 

Kész vagyok annyi befolyást a népnek engedni, mennyi 
épen neki szükséges. 

Mindkét munkálat továbbá a szerzetesekre nézve két 
elvet biztosít : 1-ső, hogy a szabad államban a szerzetesnek 
oly joga vagyon létezni, mint más polgárnak ; 2- ik , hogy a 
szegényebb sorsú szerzetesek segélyeztetni fognak; ez által 
kilátásba helyeztetik, hogy a gyűlöletes koldulás meg fog 
szüntettetni. A szerzetes élet Krisztus evangéliomának ki-
folyása; mely államban legtöbb biztosítók van a szabad-
ságra nézve, ott legtöbb a szerzetes, péld. Amerikában s 
Belgiumban. Amerikának két év előtti elnöke, Johnson 
Andor, protestáns létére saját fiát jezsuita szerzetes colle-
giumban iskoláztatta. 

Uraim ! önök, a kath. egyetemesség s a haza érdeke 
kivánja az autonomia létesülését ; ellenben mind az alsó, 
mind a főpapság vállaira nagy teher súlyósodik, melyet 
csak a haza s kath. közügy miatt elvállalánk. Csak katho-
likus oldalon lehet feltalálni a helyes nemzeti politika alkotó 
elemeit ; a nemzet érdekeinek minden más felekezet közt a 
katholicismus ád legerőteljesebb kifejezést. Oldalunkon van 
a főnemesség s birtokos osztály nagyobbrésze, itt a tetemes 
egyházi vagyon; a nemzet érdeke az, hogy ez kath . kezek-
ben maradván, a nemzet számára kamatozzék, nem pedig 

hogy idegen bankárok gazdagodására elprédáltassék ; itt a 
nagyszámú kath. papság, mely Isten s a haza iránti szere-
tettől áthatva, községeiben, iskoláiban, az ifjú nemzedék 
szivét Isten s a haza iránti szeretettel betölti. 

Daczára az eltérő nézeteknek, ezek az általunk t isz-
telt hitsorsosaink nézetei s így a kath. család belkérdése lévén, 
szabadjon reménylenem, hogy azért édes anyaszentegyházuk 
keblétől megválni nem fognak. 

S c h o p p e r György. Az indítványoztatik, hogy a 
püspöki székek betöltésénél a püspöki karnak , az egyház-
megyei gyűlésnek, meghallgatása s az igazgató tanács jelen-
tése folytán az országgyűlés terjeszsze a hármas kijelölést 
ő felsége elé. A püspökválasztás három, helyesebben négy, 
izzó retortán inditványoztatik keresztülvezettetni. Ezen ter-
vezet szerint a megválasztott a tűzi próbát valósággal ki-

áltaná. 
A mérvadó befolyás tehát azon térről, hova legköze-

lebb tartozik, leszorít tátik és oly térre vitetik át, melyet 
egyházilag meg nem illet. 

Sz. Ágostonnal tartok, ki azt mondja: in rebus Dei 
Dominum audiamus, non conjecturas suspicionesque mor-
talium. Hogy az apostoli utódok küldetése ad res Dei tar -
tozik, ugy hiszem e magas körben senki sem fogja tagadni. 
Dominum autem audimus, midőn az egyházat hallgatjuk. 

Ha tehát a történelem fonalán visszahatolunk az ős 
egyházba, mit annál szükségesebbnek tartok, mivel bizonyos 
helyről'az ujabbköri, nemkülömben a középkori, canoni jog-
nak sem ismertetik el tekintélye, ha kérdezzük: mint gon-
doskodott az ős egyház a püspöki székek mindenkori betöl-
téséről? azt tapasztaljuk, hogy erről kozdettől fogva min-
denkor magok az apostolok utódjai rendelkeztek. 

Az apostolokra és ezek közvetlen utódjaira, magára a 
sz. Írásra, nem lesz szükséges, hogy hivatkozzam. 

Mellőzve az egyház véres üldöztetésének három első 
századait, az első azaz nicaeai közzsinat 4-ik canonjára 
hivatkozom, mely azt rendelte, hogy a püspököt az egybe-
gyűlt megyés püspökök válaszszák. Ezen gyakorlatot bizo-
nyítja vercellii sz. Özséb megválasztatása is, melyről ezeket 
olvassuk : nam quem nunquam ante constituti electores 
cognoverant, simul ut viderunt, probaverunt. 

Sz. Cyprián, kire egyházi demokratáink oly szivesen 
hivatkoznak, már egy századdal majdnem előbb ugyanezt 
rendeli mondván : ut ad ordinationes rite celebrandas ad 
eam plebem, cui praepositus ordinatur, episcopi ejusdem pro-
vinciáé proximi quique conveniant et eppus deligatur plebe 
praesente, quae singulorum vitam optime novit. 

A nicaeai zsinat után sz. Vazul ezeket irja 194-ik le-
velében a nicopoli polgárokhoz : officio functos episcopos, 
qui eppum eis dedissent, jam ipsorum esse, ut suscipiant ; 
quod eppos concernebat, impletumest; ad vos spectat, ut da-
tum episcopum ex aniino complactamini. 

A nicaeai zsinathoz legközelebb álló zsinatok, úgymint 
a laodicaeai zsinat 13-ik és a 2-ik bracarai zsinat 1-ső ca-
nonjában a világiak a választástól szinte határozottan kizá-
ratnak , sőt különféle visszaélések miatt még maga a clerus 
is ki lett rekesztve a püspökválasztásból, mint ezt sz. Vazul-
nak a körpüspökökhez irt levele bizonyítja. 
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Coelestin pápa az apuliai és calabriai püspökökhez 
ez ügyre vonatkozólag azt irja : docendus est populus, non 
sequendus. 

Forgassuk bárhol az ős egyház történetkönyveit, csak 
azt fogjuk találni, hogy praesente populo a tartományi püs-
pökök választottak. A jelenlevő nép a megválasztandó érde-
mességéről, szentségéről, tanúskodott. 

Hogy ez volt valójában az ős egyháznak fegyelme, 
ezt a pogány Alexander Severus császár szavai és tettei 
kétségen kivül helyezik. Életirója, Lampridius, t. i. ezeket 
mondja róla, hogy midőn a tartományoknak kormányzókat 
vagy elöljárókat rendelt, a kinevezendőknek neveit a tarto-
mánynyal közölte, felszólítván a népet, hogy ha a kine-
vezendők valamely bűntényéről valakinek tudomása volna, 
azt jelentse be ; ha pedig a vádakat nem volnának képesek 
bebizonyítani, fejeikkel lakolnának. — Eljárását követke-
zőleg indokolta : grave esse, cum id etiam Judaei facerent 
in sacerdotibus suis praedicandis, qui ordinandi sunt, non 
fieri in provinciarum rectoribus, quibus et fortunae hominum 
committerentur et capita. Vagy talán ezt is népválasztásnak 
méltóztatnak tartani ? 

De még ezen tanúskodás 3em találkozott az összes 
egyház helyeslésével, legalább sz. Jeromos erre vonatkozólag 
így ír Jovinian ellen : nonnunquam errat plebis vulgique 
judicium et in sacerdotibus comprobandis unusquisque suis 
moribus farét , ut non tam bonum, quam sui similem quaerat 
praepositum. 

Ismeretes előttem sz. Ambrusnak rendkivüli megvá-
lasztatása ; de erre nézve már egy tudós egyházi iró a kö-
vetkezőket vélte megjegyzendőknek : episcoporum fuit judi-
care, an quae ex Ambrosii episcopatu redundatura in ecclam 
erat utilitas, satis compensare posse et resarcire disciplinae 
labom ex irregulari ordinatione erupturam . 

De maga ezen sz. Ambrus a népnek szerepét a válasz-
tásnál ekkép jelzi : clamabat : dignus est, justus est. 

Nem tagadom, hogy a történelem oly eseteket is említ, 
melyekben a nép közvetlenül befolyt a püspök választásába. 
De mit kellessék az ily esetekről tartanunk, igen sötét szín-
ben tünteti fel előttünk nagy Leo pápa 12-dik levelében, 
mondván : mirantes tantum apud vos per occasionem tem-
poris impacati, aut ambientium praesumtionem, aut tumul-
tum valuisse populorum, ut indignis quibusque et longe extra 
sacerdotale meritum constitutis pastorale fastigium et gu-
bernatio ecclesiao crederetur. Non est hoc consulere populis, 
sed nocere. 

Nem hiszem, hogy valamely egyházi törvény idézhető 
volna, mely a világiakat ezen választási joggal felruházza. 
Ezen joggyakorlatot tehát, mely a nyilvános egyházi ren-
deletekkel ellenkezett, az egyház csak tűrte. De midőn 
ezen elnézésnek az ogyházi életre való igen káros következ-
ményeit sajnálattal tapasztalta volna, tekintélyének egész 
súlyával közbelépett és midőn a középkorban a fejedelmek 
és világi hatalmasok, mint a nép fejei, ezen választási jogot 
bitorolni kezdették, a nyolczadik közzsinat canonjában eze-
ket határozta : promotiones atque consecrationes epporum, 
concordanter prioribus conciliis,election© ac decreto episcopo-
rum fieri sancta haec et universalis synodus définit et statuit, 
atque jure promulgat: neminem Iaicorum principum vel 

potentum semet iuserere electionivel promotioni Patr iarchae 
vel Metropolitae, aut cujuslibet episcopi ; . . quisquis autem 
saecularium principum et poientum vel alterius dignitatis 
laicus ad versus communem et consonanterö atque canonicam 
electionem ecclesiastici ordinis agere tentaverit, anathe-
ma sit. 

Ez egy 9-ik századbeli keleti zsinat nyilatkozata. 
Ezek voltak az ős egyház rendeletei és úgy hiszem, midőn 
jogot kivánunk számunkra megállapítani, nem a törvény-
szegésre, hanem a törvényre, nem a kivételekre, hanem a 
szabályokra vagy a legitim hatóság által megszüntetett par-
t iculars szokásokra, szükséges hivatkoznunk. 

Már most kérdem , helyesen jár-e el a kisebbségi mó-
dosítvány, midőn ignorálva az egyháznak minden időbeli 
rendeleteit, melyek bizonyosan nem ok nélkül a püspökvá-
lasztási jogot szűk korlátok közé szorították, a püspökök 
meghallgatása mellett, kik az egyházi törvények értelmében 
egyedül illetékesek ez ügyben, oly tágas alapra kívánja 
fektetni és a püspökjelölteket az egyházmegyei tanács, az 
egyházmegyei gyűl és, az országos egyházi tanács és az or-
szágos gyűlés forumjain kívánja kert sztül hurczoltatni ? En 
nem hiszem, hogy vag yon kinevezési ügy bárhol, m^ly ily 
szövevényes úton elintézt essék. A kinevezési ügyek sehol 
sem tartoznak a törvényhozás, hanem a végrehajtó hatalom 
körébe. A magyar törvényhozás egy pár hivatalra nézve 
tesz ebben kivételt, de a püspök nem esik e kivétel szem-
pontja alá. A mi tehát semmiféle más téren sem szükséges-
nek, sem hasznosnak, nem mutatkozik, miért helyeztessék az 
be egyházunk önkormányzata keretébe? 

Ugy hiszem, hogy egyházunk javát óhaj t juk mindnyá-
jan előmozdítani ; de, bocsánatot kérek, a bemutatott módo-
sitvány útján csak annak vesztét mozdítanók elő. Mert a 
népnek és a nép hatalmasainak az egyházi választásokba való 
túláradozó befolyásának szomorú következményeit az egy-
háztörténelem irói, a mint mondani szokták, atro colore 
notarunt. 

De az mondatik talán, hogy az országos egyházi ta-
nácsban, melyre a 27-es javaslat a hármas kijelölésnek felter-
jesztését bizza, nem lehet bízni. De méltóztassanak megbo-
csátani, hogy én ezen állításban némi ellenmondást látok , 
minthogy az országos tanács az országos gyűlés bizalmának 
kifolyása. Én azt tartom, hogy az országos gyűlésen min 
denki saját legjobb meggyőződése szerint oly tanácsosra 
fog szavazni, kiben tökéletesen meg lehessen nyugodni ; 
ennek ellenkezőjét fel sem tehetem, mert jellemtelenséget 
kellene feltennem ; különös bizalmi férfiak volnának azok, 
kikben meg nem lehetn e bizni. Hozzájárul még az is, hogy 
minden egyes cselekményeikért a congressusnak felelősek. 
És úgy hiszem, a titkolódzás az önkormányzat semminemű 
fokán nem fog tűretni . 

A szavazással egybek ötött ajánlat indokolandó is 
lesz és combinativ műveletet tételez fel, melynek eszköz-
lésére a nyilt ülések épen nem alkalmasak. Mert midőn 
valakit ajánlani akarunk, hogy önmagunkat ne compro-
mittáljuk, latba kell vetnünk az ajánlandónak nemcsak 
fény-, de árnyoldalait is, — mert ki nem bir ezekkel ? — 
nem élhetünk azon a rendőrség által rendelt elnézéssel, 
melynél fogva még azon cselédnek is tartozunk hű szol-
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gálatárói bizonyítványt kiállítani, kit véletlenül hűtlenségen 
ér tünk. 

Mily épületes jelenetekre fogna ez magában az ülésben 
alkalmat szolgál tatni , — mily journalist ikai botrányoknak 
nézhetnénk mindig elébe minden püspök jelölésénél, ha a 
három jelölt nem volna véletlenül mindenkinek Ínyére! — 
Mennyire vetemedett napja inkban a féktelen napi irodalom, 
mely egyházunk legérdemesebb egyházi és világi férfiait, 
minden alap nélkül, kiméletlenül sárba hurczolja, nem szük-
séges ecsetelnem, tanácskozásaink folyama alatt naponta 
tapasztal juk. A papi chronique scandaleuse ezen körülmé-
nyek között a botrányszomjas lapokban állandó rovatot 
fogna képezni. Kivánatos-e, üdvös-e, ily állapot . egyhá-
zunkra nézve ? 

Nem vélem mellőzendőnek továbbá azon körülménye-
ket sem, hogy az országos gyűlés évunkint csak egyszor 
terveztetik ta r tandónak és úgy hiszem, egy püspöki szék 
betöltését nem fogja a kath. egyetem oly fontosnak tartani , 
hogy e miatt országos rendkivüli congressus behívását vélné 
szükségesnek ; hányszor fog már talán megtörténni, hogy a 
gyűlés t a r tama alatt vagy annak berekesztése után az egyes 
püspöki székek megürülnek, molyok folytán aztán az egyes 
székek talán hosszabb időig is püspök nélkül maradnának, 
mintsem kívánatos volna. Azt fogja ugyan valaki mondani , 
evvel az autonomia mit sem veszít, az intorcalaris jövedelmek 
az autonomiai czélok előmozdítására fordí t ta tandnak ; de az 
egyház életében a főtekintet a szellemiekre és nem az anya-
giakra fordítandó. Hogy mily káros következményű a püs-
pöki székek hosszasan tartó üressége, — legalább az egyhá-
ziak e'őtt nem leend szükséges bizonyítgatnom. 

De a benyújtot t módosítványt nem tartom teljeson 
rnegegyeztetbetőnek az első szakaszban átalánosan elismert 
azon főelvvel, hogy az apostoli k i rá ly főkegyúri joga ép-
ségben tar ta t ik , minthogy ezen módosítvány azt, legalább 
csekély nézetem szerint, sok tekintetben korlátozni tö rek-
szik és a nyilvánosság által nyomást szándékozik gyako-
rolni a főkegyúrra ; ez nem áll ha ta lmunkban, ezt csak az 
adományozó szentszék t ehe t i ; a főkegyúr sem az egyház-
megyei, s >m az országos gyűlés a jánlatá t nem tartozik res-
pectálni, legalább nem hiszem, hogy a kinevezésekre vonat-
kozó határozataink által főkegyúri jogaiban magát korlá-
toztatni engedné. Es e tekintetből fölöslegesnek is tartom azon 
nehézkes tervezetet, melyet a püspökök választását illetőleg 
az önkormányzat keretébe beilleszteni törekszik. 

Legyen szabad azon alázatos kérést még intézni a 
tisztelt gyűléshez, hogy óvakodjunk attól, hogy midőn a 
magyar kath. egyházat a hierarchia képzelt rablánczaitól 
felszabadítjuk, azt a zajongó és pártoskodó hivek rabszol-
gájává aljasítsuk. — Csak a vak gyűlölet vetheti oda Krisz-
tus egyházát a kontárkodó politikusok önkényének. 

Nehogy tehát szervezetünkről is elmondathassák az, 
mit szt. Leo pápából idéztem : non est hoc consulere popu-
lis, sed nocere, a 27-tes szerkezetet elfogadtatni kérem. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , márczius 23. É s z r e v é t e l e k a k a t h . 

c o n g r e s s u s b a n m o n d o t t a k r a é s n e m m o n -
d o t t a k r a . (Folytatás.) Mondatot t a kath. congressuson, 
hogy a Szentháromság tana , a Mária-cultus, Krisztus isten-
sége, az eucharistia t i tka, a képek tisztelete, az egyházi 
hierarchia stb., későbbi eredetűek, a későbbi századok talál-
mányai. Tehá t e tanok nem Krisztustól származnak, nem 
isteni kijelentésen alapszanak, tehát emberi commontumok, 
fictiók, de nom is emberi találmányok, hanem ördögi be- ' 
csempészések Krisztus igazi t a n á b a ; — és a kath. egyház 
mégis úgy adja elő azokat, mint isteni kijelentést, mint az 
apostoloktól átvett hitbeli depositum ágazatai t és — horren-
duui — ezen tanok elfogadását híveitől az örök üdvösség 
elvesztésének terhe a 'a t t követeli ! Nem ámításról, nem csa-
lásról, nem ördögi gonoszságról, vádoltatik itt a kath . egy-
ház ? azon intézet, melyet Krisztus alapított, melylyel a 
Világ végéig lenni kegyesen megígérte, mely azért indefecti-
bilis, csalhatat lan, mely az apostol szerint columna et firma-
mentum ver i ta t is? És ki veti az egyháznak szemére, hogy 
ámít, hogy csal ? Egy ka th . congressusi tag, ki magát jó ka-
tholikusnak mondja. A kath. congressuson, kath. férfiak hal-
latára, ka th . főpapok jelenlétében, kath. férfiak tetszésnyil-
vánításai kíséretében. Valóban itt az idő, hogy vocabula suis 
rebus resti tuantur. Quid est Veritas, kérdezte Pilátus ; ki a 
katholikus, kérdezzük mi. Es erre nem szükség bebaran-
golni az egész egyháztörténelmet, hogy kider í tsük, mi a 
katholikum, ki a katholikus, ott a kis katekizmus, mely 
megmondja, hogy csak az kathol ikus, ki meg van keresz-
telve — ez ráill ik ily és hasonló nyi la tkozatok tulajdono-
saira, — ki a ka th . hitet hiszi, valja, — ezt önmaguk sem 
fogadják el, mert csak azt hiszik, mit aka rnak ós szerintük 
ez katholikum — s a római pápának engedelmeskednek, — 
no ezt plane el nem fogadják. 

Nem haeresificáljuk mi az úgy nevezett kisebbséget, 
miként nern canonizáljuk a többséget; de azt joggal ál l í t-
juk , hogy azok, kik ily nyi la tkozatokat tesznek, kik ily 
nyilatkozatok felett tetszésük t nyi lvání t ják, tehát velük 
egyetértenek, de facto nem katholikusok és ha a makacs 
megátalkodottság hozzájárul, eretnekekké lesznek. És ilye-
neknek nincs helyük egy kath . congressuson vagy ha ilye-
nek tanácskoznak és határoznak egy congressuson kath. 
dolgok felett , ezen congressus nem ka th . congres-us. 

Ismételve mondjuk , mi nem haeresificálunk senkit, 
de gyanús előttünk oly congressusnak határozata, melybon 
ilyvallású férfiak szerepelnek mint factorok. És ezen szigorú 
Ítéletünket annál határozottabban hangsúlyozzuk, mert ily 
nyilatkozatok tételére sem ok, sem idő, sem körülmény, 
nem szolgáltatot t alkalmat, hanem kitörtek inopportune 
vagy talán nagyon opportune. E x abundantia cordis os 
loquebatur. A zsidó congressuson botrányig ment a dolog, 
midőn a reformált zsidók az orthodoxokat és viszont hitbeli 
dolgokban megtámadták. A kath. congressuson szabadon 
mondat tak el mind ily sértések. Már hisz episcopatuson 
keservesebb sértés nem követtetett el, mint a mi főpapjain-
kon, midőn indirecte ámitóknak, csalóknak, neveztettek 
szemtől szembe. 
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Hogy ily körülmények között a római pápa, a vati-
káni egyetemes zsinat, a pápai csalatkozhatlanság, szinte 
meghurczoltattak, az igen előrelátható volt. Mindez ugyan 
a congressusra nem tartozott, de azért elmondatott ; miután 
elmondatott, a visszautasítás, a refutatio, szinte a congres-
suson lett volna helyén, de ez elmaradt. A pápai csalatkoz-
hatlanságról ugyan csillapitólag az mondatott, hogy ez ide 
nem tartozik, hogy arról tartson mindenki, amit akar, hogy 
hisz úgyis mindenki tudja, mit kell róla tartani. Ez mon-
datott, de a kiadott beszédekben ezen állításoknak nyoma 
sincs, a tollban maradtak. Egyátalán hunczut akust ikája 
van azon teremnek ; oly dolgokat hallott ott az ember, me-
lyeket a későbben nyomtatásban megjelent beszédekben 
hiába keresünk. Mondják, hogy a gyorsírói jegyzetek után 
a nyomtatás előtt az illető szónoknak átadatik a beszéd, 
hogy ez javítson raj ta . Ha ez így van, mit állítani nem me-
rünk, de elfogadjuk, akkor a csalatkozhatlanságról tett állí-
tásoknak kitörlése által szónok maga mondotta ki felettük 
az ítéletet, mert a critika elől elvonta. S azért mi is hallga-
tunk, mert a kitörlés által az állításokat visszavonottaknak 
tekint jük. f . f . 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— H a l á l o z á s . Gózony György sz. feh. vári székes-

egyházi káptalan idősb mester- és a megyéspüspök úr ő 
méltósága oldalkanonokja, a fehérmegyei iskolai tanács biz-
tosa és a püspöki szentszék ülnöke, marcz. 30-án meghalt. 
Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

— Beküldetett: Schematismus Gleri A-Dioecesis Co-
locensis et Bacsiensis ad annum 1871. Van az érsekségben 
4 suffraganeus ; a megyének van 10 valóságos és 8 czimze-
tes kanonoksága, 8 czimzetes apátsága, 10 czimz. prépost-
sága, 12 szentszéki ülnöke, 8 aranymisés áldozára, 3 archi-
diaconatusa , 16 alesperesi kerülete, 109 parochiája , 48 
kápolnája, 164 fiókegyháza, 85 plébánosa, 23 plebánoshe-
lyettese, egy administratora in spiritualibus, 79 káplányja, 
52 növendékpapja, 11 nyugalmazott, összesen 280 papja, 103 
szerzetese, 60 apáczája s 701,580 lelke. 

— Beküldetett : Számadó jelentés a győregyházmegyei 
kath. tanítók nyugdí j - és segélyintézetének bevételeiről s 
kiadásairól 1868 — 1870 évekről. - - B e v é t e l e k : I az egy-
házmegyei tanitók, mint rendes tagtársak, általi befizetések 
tesznek 3707 f t . 56 kr ; II. a nagylelkű alapítók s kegyes 
pártolók adakozásai készpénzben 3350 frt . 13 kr ; III. a 
kiadott tőkék és államkötvények utáni kamatok 495 ft. 68 
kr., összesen 7553 ft. 37 kr. Kiadás : 7467 ft. Pénztári ma-
radék 86 ft. 37 kr. Az intézetnek törzsvagyona 7467 f. pénz-
ben és 7200 ft. kötvényekben, összesen 14667 ft., a pénztári 
maradékkal 14753 ft. 37 kr. 

— Victor Emmanuel király marcz. 4-én kelt rendele-
tével Rómában a következő 8 zárdát foglalta el, mit ők 
kisajátításnak neveznek. 1) A Santa Maria in Vallicella 
zárdát, mely a nérei Fülöpről nevezett oratoriánusoké. 2) 
A tizenkét apostolhoz czimzet zárdát, mely a minoritáké. 3) 
A clarissáknak Santi Silvestro e Stefano in Capito czimzett 
zárdáját . 4) A hitküldérek házát, San Silvestro a Monte 

Cavallo. 5) Az Agoston-apáczák Santa Maria delle Vergini 
zárdáját . 6) A teatinusok Sant' Andrea Apostolo detto della 
Valle házát. 7) A domonkosok Santa Maria sopra Minerva 
zárdáját . 8) Az ágostoniak Sant' Agostino házát. — Eddig 
elég ennyi. Fog következni a többi is, mert a kormánynak 
helyiségekre van szüksége. 

— A modern műveltségnek s haladásnak, melyet a 
liberalismus fennen hirdet, egyik mellőzhetlen követelménye 
a szabadsajtó s ennek korunkban főága a torzképgyártás. 
Elundorodik az ember, ha azon gyalázatos carricaturákat 
látja, melyekkel koronás fők, miniszterek, főpapok, a pápa, 
a nép gúny tárgyává tétetnek. Mit nyerünk ezzel, keservesen 
meg fog tanítani a jövő. Igy van ez magában Rómában is. 
A szentatya személye a leggyalázatosabb torzalakokban 
árultatik s a magas olasz kormány, mely a pápa személyének 
sérthetlenségét papiron garantirozza, ezt elnézi, talán elő-
mozdítja. 

' — Minő a személybiztonság jelenleg Rómában, tanú-
sítja a következő eset. Van den Brandt belga pap a Quiri-
nal előtti téren ment, midőn egyszerre egy nemz-etőrségi 
tizedes őt megrúgja. A pap előveszi belga cocárdáját s mu-
tatja e hősnek, ki erre még jobban szidalmazza s fenyegeti. 
A pap bemegy a Quir inalba, panaszt emel, hivatik a tize-
des s ez ott ismétli gyalázkodásait. Nem kapván elégtételt, 
Pycke báró belga követhez ment s ez vele a királyi biztos-
hoz. Ez a szerencsétlen maga kezdett panaszkodni, hogy 
nem tud mit csinálni a sok panasz miatt. — Az angol kö-
vetnél legújabban panaszt emelt több britt alattvaló, kik a 
Gesu templombani botrány alkalmával bántalmaztattak. 
Eredménye alkalmasint az lesz, minő a többi tiltakozásoké. 

— Beküldetett : Elnöki jelentés 1870-re az esztergomi 
kisdedovodáról. Védnöke a társulatnak a herczegprimás, 
elnöke Majer István apátkanonok és Maiina János. Van a 
társulatnak 59 alapitó s 237 rendes tagja. Ö sszes bevétel 
1870-ben 2120 ft. 91 kr. a különféle természetbeli adomá-
nyokon kivül. Kiadás 1650 ft. 23 kr. Pénztári maradék 470 
ft. 68 kr. A társulat összes vagyona 11,900 ft. 68 kr. 

— Beküldetett : IV. Értesités az esztergomi jótékony 
egylet 1870-iki működéséről. Az egylet védnöke a herczeg-
primás, olnöke Majer István apátkanonok. Van 105 rendes 
tagja. Összes bevétel 1,928 ft. 48 kr. Kiadás 464 frt . 69 kr . 
Pénztári maradék 1463 ft. 82 kr. 

— Döllinger hosszú levélben felelt az érseknek s a 
zsinati határozatoknak magát alá nem vetette. Levelére 
megteszszük észrevételeinket. Dr. Schulte, a hires prágai 
jog tanár , kinek az infallibilitást megtámadó röpiratára 
Feszler püspök felelt, most Döllingernél van Münchenben s 
együtt tanácskoznak. Dr. Pichler, a hires apostata s a zsi-
nat elleni támadásokban Döllingernek s Friedrichnek baj -
társa, Szent Pétervárott elfogatott, mert a cs. könyvtárból 
75 ezer rubelre menő drága könyveket ellopott. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból: 214 frt . 35 kr., 16.0 frank 
aranyban, 1 cs. k. arany, 1 régi koronás tallér. 1 db régi 
kétfrtos, 7 u j ezüst forintos, 3 db régi húszas, 1 osztrák % 
forintos. 

Trémel Miklós rimaszombati plébános „Papae 
„CrVX Da CrVCe" PIo nono AthLetae 
Magno" . . . . . . 4 forint. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 



Megjelenik e lap he-
tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben s póstakül-

déssel 5 f. 
RELIGIO. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
póstaliivatalnál ; Pmten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kjes i 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunabor 

sar.), 9. sz. 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, április 12-én. I. Félév. 1871. 

.A. szentatyának a „^Religio" szerkesztőjéhez intézett 
legkegyelmesebb b révéje. 

Dtlecto Filio Ferclinando Csélka, Presbytero Archi-Dioecesis Strigoniensis, Hectori ephemeridis, cui titulus 

„ Religio, " Pestinum. 

P I U S P. P. IX. 
Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Benedictionem. Officia tua, Dilecte Fili, eo iucundiora et 

acceptiora Nobis contingunt, quo studiosius devotionem tuam huic Sanctae Sedi propagare conaris. Nam 

quisquis istam Petri Cathedram diligit, quisquis infallibile veritatis magisterium in ea constitutum ag-

noscit, quisquis dispergere credit, qui cum eadem non colligit : nequit proculcata ipsius jura non dolere, 

propriumque jus suum laesum non animadvertere in intercepta illius libertate, adeoque prece et opera 

non niti, ut haec restituatur. Qui vero ita sit affectus, jam coit cum universo catbolico orbe et osoribus 

Ecclesiaeillamopponitunitatem, quae machinationeseorumseriusociusdisiiciat certamque paret victoriam. 

Grratulamur itaque tibi, quod catholicum hune spiritum confirmare ac fovere nitaris in hac ré-

gióné antiquae fidei suae laude nobilissima ; et huic populo gratulamur, qui non obscure demonstrat se 

tecum sentire pronasque tibi praebere aures, dum ultro ephemeridi tuae stipem committit adhibendam in 

causam a te propugnatam. Id earn facit gratissimam nobis, qui non proprias dolemus aerumnas, sed reli-

gionis et Ecclesiae, quibus delendis, si fieri posset, hoc unitatis centrum fuit impetitum. Perge itaque 

alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem fove, unitati promovendae 

et arctius compingendae adlabora, mercede enim non destitueris iis promissa, qui pro justitia decertant. 

Nos interim tibi studiisque tuis omnia adpraecamur auxilia coelestia, divinique favoris auspicem et grati 

animi Nostri ac paternae benevolentiae pignus tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedic-

tionein peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 27 Mártii Anno 1871. 

Pontificatus Nostri Anno Vicesimoquinto 

Pius P. P. IX. 
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TARTALOM. Morál és jog aquinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. — Katholikus congressus. — Egyházi tudósítások. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

lorá l és jog aquinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. 

( F o l y t a t á s . ) 

Alig kell valakinek bölcsésznek lennie és azon-
nal be fogja látni, hogy Kant az egyedül Istent meg-
illető törvényhozói jogart az autonom észnek szol-
gáltatja át. Azért az isteni jogok reudíthetlen védője 
ünnepélyesen emeli fel szavát, hogy a fenhéjázó észt 
természetes korlátaira utalja, kárhoztatván a Sylla-
bus LVI. tételét: „Az erkölcsi törvények nélkülöz-
hetik az isteni szentesítést." Tekintsük közelebbről 
Kant erkölcsphilosophiájának főtévelyét. 

Mindenekelőtt azon kérdést koczkáztatjuk Kant-
hoz: váljon mi tulajdonképen ama souverain feltét-
len parancs? Erre ő persze nagy bölcsen azt vála-
szolja: eléggé megmondtam már, hogy a feltétlen 
parancs mind létokát, mind a kötelező erőt és a szen-
tesítést, önnönmagában hordja, ezen függetlenségben 
rejlik minden méltósága, mely miatt neki önkényte-
lenül hódolni tartozunk. 

Ámde valamint a gyermekek, úgy a bölcsészek 
is kifogyhatatlanok a kérdésekben s azért nem tehe-
tünk róla, hogy még egy miérttel alkalmatlanko-
dunk. Kant erre is felel, lássuk mi módon ? „Nem 
vagyunk ugyan képesek, — így szól ő, — felfogni 
az erkölcsi parancsnak, moralischer Imperativ, gya-
korlati feltétlen szükségességét, de mindenesetre fel-
fogjuk annak felfoghatatlanságát és ez úgy hiszem 
minden, mit oly bölcsészettől méltányosan követelni 
lehet, mely az emberi tudás véghatáráig szerencsésen 
eljutott."1) 

Köszönjük az őszinte vallomást. De hogy egy 
ismeretlen valaminek, melynek sem eredetét, sem 
czélját, nem ismerjük, melyről egyebet sem tudunk, 
mint felfoghatatlanságát, hogy, mondom, ezt ismerjük 
el legfőbb törvényhozóul, parancsszavának feltétle-
nül engedelmeskedjünk, mi több, legszentebb érde-
keinket hozzuk áldozatul, ez legalább is naiv köve-
telés és egy Kanttól merőben nem érthető. 

') Kant „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten." 
Leipzig. 1838. IV. k. 93. 1. 

Midőn sz. Tamás s a többi scholasticusok a szó-
ban forgó követelést az absolut isteni észnek, illető-
leg Isten örök akaratának, melynek feltétlen mérv-
vesszeje az isteni ész, tulajdonítják: akkor ugyan-
csak valamivel többet fogunk fel, mint ama Kantféle 
parancsnak felfoghatatlanságát ; ez esetben mi fel-
fogjuk a fenérintett követelésnek eredetét, czélját és 
szükségességét. Ugyanis mind a józan ész, mind 
pedig a lelkiismeret, szavánál fogva egészen a maga 
rendjén találjuk, hogy a teremtett akarat a Teremtő 
örök akaratának feltétlenül engedelmeskedjék s a 
nélkül, hogy ezáltal személyes szabadságunk s em-
beri méltóságunk a legkisebb csorbát szenvedné; mi 
inkább a legszentebb Isten törvénye iránti hódola-
tunk által vele a legbensőbben egyesülünk, az isteni 
életközösség fenséges trónjára emeltetünk.2) „Deo 
servire regnare est."3) 

Kant erkölcstanában csak az marad egyedül 
megfoghatatlan, hogyan volt ő képes azon feltevésre, 
miszerint ama névtelen valaminek, melynek semmi 
alapja nincsen, tehát tulajdonképen a semminek, 
engedelmeskedjünk, még pedig személyes szabadsá-
gunk s emberi méltóságunk érdekében. Valóban kü-
lönös felfogása ez az emberi szabadságnak és méltó-
ságnak. Függetlenné akarja tenni az embert Alkotó-
jától, felszabadítani kinyilatkoztatott akaratja alól 
és nem látja be, hogy épen ez által önnönmagá-
nak s ádáz szenvedélyeinek rabszolgájává alacso-
nyítja le. 

A Kant értelmében vett autonom észnek feltét-
len parancsa eddigelé két, ikertévelyt szült : a fata-
lismust és pantheismust. Az első valami vak és kér-
lelhetetlen sors,fatum, iránti végzetteljes önmegadásra 
készteti az embert, szabadságának és méltóságának 
megsemmisítése, a lélek szellemiségének tagadása, 
kétségbeesés ; a második az emberi észnek istenítése, 
de csak látszólag emeli az embert, azt isteni fény-
körrel sugározván körül, mivel Istent a természet-
feletti szellemek birodalmából az anyagvilágba le-
rántván, vele együtt az emberi szellemet is az anyag-
elviség mocsárjában sülyeszti el.4) 

Dr. Surányi. 
(Foly. köv.) 

2) S. Thom. Sum. theol. I. II. qu. 3. art. 5. qu. 4. a. 3. 
qu. 62. a. 1. qu. 64. a. 1. 

3) S. August, lib. med. cap. 32. 
4) Hettinger „Apologie de3 Christenthums" I. 1. Abth. 

S. 208. Freiburg. 1865. ezeket mondja : „Der Pantheismus 
ist zumeist nur ein Ubergangszustand zum Theismus . . . 
oder mit nothwendiger Consequenz in den Sumpf des Ma-
terialismus führend." 
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K a t h o l i k o s c o n g r e s s u s . 

IX. Kérvény a magyarországi katholikus egyház-önkor-
mányzati szervező gyűléshez. 

Azon bizalom, melylyel a magyarországi katholikus 
egyház önkormányzatának tárgyában ő felsége apostoli 
királyunk által szentesített alapszabályok szerint egybehí-
vott szervező gyülekezetet az összes katholikus közönség 
üdvözlé, őszinte indulattal s teljes reménynyel osztaték a 
magyarországi káptalanok által azon meggyőződés miatt, 
hogy egyházunk és hazánk ezen ősrégi intézményei, me-
lyeknek üdvös befolyását, valamint az átalános egyház 
világterén, úgy hazánk békés és viharos korszakaiban is, 
maga az ellenséges elfogultság sem tagadhatja, amaz önkor-
mányzati szervezetből régi s úgy egyházi mint hazai tör-
vények erején nyugvó jogaikat és igényeiket az igazság és 
méltányos elismerés kedvező fénykörében látandják uj erő-
vel megszilárdulni. 

Annál nagyobb vala tehát a magyarországi katholikus 
egyház összes káptalanjainak fájdalmas meglepetése, midőn 
az előkészítő s legfelsőbb helyről is megerősített szabályok 
értelmében nekik képviseletükre adott négy, aránylag igen 
csekélyszámú, szavazatuktól is egyszerre elüttetve láták 
magukat azon szervezeti javaslatban, melyet a magyaror-
fzági katholikus egyház önkormányzatának mimódoni el-
rendezésére egybehivott gyülekezet elé terjesztendőnek vélt 
ama huszonhetes bizottmány, melyet a fenjelelt önkormány-
zati teljes gyűlés e végre kebeléből kiküldött s mely mun-
kálatának második fejezetében felszámolván az országos 
katholikus gyűlés, úgyszinte a 69. §. alatt az egyházmegyei 
tanács, tagjait, a káptalanok saját képviseltetését mindkét 
helyen hallgatagon mellőzi, holott a szerzetes rendeknek 
legalább négy főbb águkban a 9. §. b) szakaszában külön-
külön képviseleti jogot méltányosan tulajdonít. 

Ezen dmellőzés fájdalmas aggodalommal töltvén el 
a káptalanokat, menthetlen kötelességnek tartották képvi-
seletileg e tárgyban értekezletre egybegyűlni, hol is megvi-
tatván ezen kérdést, midőn egy részről e mellőztetés alapos 
okát felfedezni nem tudták, más részről jogosultságuknak, 
az egyházi törvényekben mélyen elágazó létezésüknek és az 
azokban gyökerező jogaiknak önérzetére, nemkülömben 
ezen jogaiknak eskü által is parancsolt védelmére, serkenté 
őket e mellőztetés, mely egyszersmiud kötelmükké teszi 
maguk és utódaik érdekében az országos katholikus gyű-
lésnek, reményük szerint, minden igazságos kérelmet mél-
tányolva pártoló körében orvoslást keresni, meg nem fogyott 
bizalommal kérve a mélyen tisztelt gyülekezetet, miszerint 
kedvező tekintetbe vévén azt, hogy 

a magyarországi káptalanok az egyház ősi szerkeze-
tébe mélyen beoltott önálló testületek, melyeknek rendelte-
tése a püspökök legközelebbi tanácsát képezni s ezt oly 
mérvben, miként véleményüket, illetőleg beleegyezésüket, 
az egyházi törvényekben meghatározott esetekben a püspö-
kök sem mellőzhetik, ha intézkedéseiket jogérvénycsség 
erejével ellátni óhaj t ják ; 

hogy továbbá a káptalanok ki nem halható testületek 
lévén, egyházi s hazai törvényeink szerint állandó őrei és 
védei mindazon alapítványoknak, intézeteknek és jogczi-

meknek, melyeket az áhitat és kegyelet hagyományozott 
és rendelt az egyház vagy annak hivői j a v á r a ; 

hogy továbbá mint ilyenek részesei s közegei az egy-
ház joghatóságának, mely a püspöki szék megüresedésével 
reájok háramlik át és hogy e testületeket az egyház fel-fel-
merült népválasztási villongások elhárítására a püspökök 
megválasztásával már a régi korban ruházott fel és mint ily 
előjoggal kitüntetett testületet kiválóan megilleti a külön 
szavazati jog a püspöki, kanonoki s hasonló javadalmaknak 
az önkormányzati szerkezetben tervezett betöltési módjánál 
s mindazon kérdéseknél, melyek úgy az országos katholikus 
gyűlés, mint az egyházmegyei tanács, teendői körében felso-
roltatnak ; 

végre, hogy az elősorolt indokok felett a mélyen tisz-
telt országos katholikus szervező gyűlés, hajlandó figyelemre 
méltatva a katholikus egyház és hazánk történetében fel-
jegyzett azon üdvös befolyást, áldozatokat és kegyeleteket, 
melyek a káptalanok intézetét nálunk jelezik, elhatározni 
méltóztassék, hogy a káptalanok, mint az egyházi és hazai 
törvények által biztosított önálló testületek, az országos ka-
tholikus gyűlésben, nemkülömben mint az egyházmegyei 
mélybehatású tanác?okban, önkeblükből kellőleg képviselve 
legyenek. 

Mely jogos, méltányos és indokolt, kérelmét a magyar-
országi káptalani testületek értekezlete a mélyen tisztele 
országos katholikus szervező gyűlés figyelmébe azon re-
ménynyel ajánlja, hogy ezen ősrégi katholikus intézmény 
igazságos, mert egyházi törvényekben gyökerező, kérelmét 
a katholikus szervező gyűlés kellőleg méltányolni fogja. 
Pest márcz. 8-án 1871. 

A magyarországi káptalanok nevében 
S c h i r g l E n d r e , 

esztergomi kanonok, értekezleti elnök. 
Z a j n a y J á n o s , 

nagyváradi 1. sz. kanonok, értekezleti jegyző. 

D e v i c s József beszéde. Az átalános discussiók alkal-
mával, noha a szólni kivánók között a tizenharmadik valék, 
praetereáltatván, ezennel igénybe veszem a felszólalás jogát. 

A fenforgó tárgyat szem előtt tartva csakis arra bá-
torkodom néhány reflexiót tenni, miként a t. kisebbség főleg 
azért akar ja az autonomia számára vindicálni még a vallás-
tanítás, a papi és zárdai nevelés, feletti ellenőrködést is, hogy 
tervezett autonomikus közegeink a placetum kijátszását 
megakadályozhassák, azon placetumét, mely épenséggel 
nem gyökerezik a magyar király apostoli kiváltságaiban. 

Mélyen t. congressus ! Placetum és szabad egyház két 
egymást kizáró, két egymást tökéletesen paralysáló, fogalom. 
Placetum és szabad egyház contradictio in adjecto. 

Valóban, ha autonomiánk még a placetumra is befo-
lyást gyakorolna, ez által a rendőrállam közegévé és egy-
házunk börtönőrévé proclamálná önmagát és feláldozná 
saját létjogát. 

A placetumot az alkotmányosság mintahazájának 
tartott Belgium már régesrégen, 1833-ban, eltörlé; hasonló-
lag tőn a frankfurt i német parlament is 1848-ban. 

Nincs placetum a protestáns Angliában, nincs place-
tum Törökországban, nincs placetum Éjszak-Amerikában. 

29 * 
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Mi több, még azon országban sincs placitum, mely a vér- és 
vaspolitika szörnyemberének, Bismarcknak, szülőföldje. 

A placetum égrekiáltó kortévesztés a k k o r , midőn 
mindegyre halljuk, hogy a sírba szállott rendőrállam helyébe 
a jogállam lépett és midőn mindegyre verdesi füleinket a 
felkapott és oly gyakorta hallható, de még gyakortabb ha-
zugnak bizonyuló, ezen szólam : „szabad egyház a szabad 
államban." 

Tudvalevőleg I I . József császár az, ki a placetumot a 
legszélesebb dimensióban és a legirgalmatlanabb szigorral 
vevé alkalmazásba, megteremtvén ez által a saját nevéről 
elnevezett azon Josephinismust, melyet még a radicális, de 
legalább következetes, protestáns jogászok és államférfiak is 
régesrégen elitéltek. 

Es ime I I . József korában, a mindenható illám exclu-
siv ellenőrködése mellett és placetum egyeduralma alatt, az 
osztrák örökös tartományokbeli iskolákban, sőt fájdalom, 
papnöveldékben is, szabadkőműves tanárok és elöljárók 
nyervén alkalmazást, azon tanintézetekben Jézus Krisztus 
istensége, a gyónás isteni eredete és anyaszentegyházunk 
törvényhozó hatalma, nyiltan és szabadon tapodtattak. A 
szentségek, isteni vallásunk e kegyszerei, csakis merő kül-
szertartásoknak állít tattak. 

Ezen destructiv irányú közoktatás és depraváló neve-
lés meg is tevé hatását. A tanuló ifjúság teljesen elerkölcs-
telenedett. Ennek láttára egy élezés férfiú igen találólag 
alkalmazá a megromlott tanulókra a királyi zsoltáros im-
ezen szavait: „Corrupti sunt et abominabiles facti sunt in 
studiis suis." 

Ugyan II . József császár a placetum plenipotentiájánál 
fogva szigorúan megtiltá a püspököknek egyházmegyéiknek 
visitálását az ő engedélye nélkül, a püspökök által az egy-
házi szószékről letiltott rationalista hitszónokokat ismét re-
habilitálta, de még a böjtöléstől is ő dispensáigatott. Mi több, 
a breviáriumban, a papok ezime könyvében is, önkényüleg 
változtatgatásokat eszközölt- A katecheták , hitelemzők, 
proh pudor ! mily meszégyenitő ! csakhogy approbatiót nyer-
jenek, áldozárlétükre világi tanitók előtt kényszerülének 
exament tenni, a vizsgát kiállani. A császár rendelé el azt 
is, hogy minő tankönyvek szerint tartassanak előadások 
még a papnöveldékben is ; egyátalán pedig protestáns tan-
könyvek erőszakoltattak a katholikuä iskolákra. De még a 
processiókat, a katholikus hitélet e nyilvánulatait, sem szen-
vedheté, ugyanezért betiltá, a szivemelő nagyhéti ajtatossá-
got is beszünteté, sőt még azt is megparancsolá, hogy csakis 
a nagyoltároknál szabad misézni. 

Mindezek elvitázhatatlan tények. 
Ugyhiszem, mélyen t. congressus, miként nem kell 

ahhoz több commentár, hogy, — bár a t. kisebbség szándéka 
ellenére, — de bizonyára szintén ily zűrzavart és inconve-
nientiákat fogna előidézni az is, ha az autonomia még a 
vallástanítás, a papi és zárdai nevelés, feletti ellenőrködést 
és a placetum gyakorlatára való befolyást is magához ra-
gadná. 

Dicső őseink, áldottak legyenek hamvaikban is, mesz-
szelátó államférfiúi bölcseségükben jól tudván azt, hogy 
nincs egyhamarjában áldástalanabb, sőt kárhozatosabb, va-
lami, mint ha a szerepek felcseréltetnek, a legnagyobb ma-

gyar, gróf Széchenyi István, is mindig roszalá a szerepcse-
ré t ,— ennélfogva a mi okulásunkra a corpus jur isba is beig-
taták ezen megfontolásul eléggé nem ajánlható nagy mon-
datot : „Confuso ordine ecclesiastico, necesse est caeteros 
quoquo ordines confundi." 

Archimedes örökké mindig egy pontot keresett a föld-
tekén kivül, melyre gépét felállítva, a világot sarkaiból ki-
emelje. Kísérlete meghiúsult, terve dugába dőlt Mi, mélyen 
t. congressus, soha se keressünk oly pontot, minélfogva a 
magyarországi katholikus egyházat a világegyházzali hit 
és legfőbb kormányzati egység kapcsolatából kiforgatni 
megkisérelhetnők. 

A t. kisebbség módosítványa ellen szavazok. 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , márczius 23. É s z r e v é t e l e k a k a t h . 

c o n g r e s s u s b a n m o n d o t t a k r a é s n e m m o n -
d o t t a k r a . (Folytatás.) Róma, illetőleg azon lelki hatalom, 
mely Rómában székel, az egyház feje, központja, a hit for-
rása, tanítója, őre, szinte kikapta a magáét amúgy Isten 
igazában. Akármely protestáns tractusnak gyűlésére beil-
lettek volna a Róma iránti gyűl ilet ezen kifakadásai. DJ 
hisz ezek már oly mindennapiak nálunk, hogy tökéletes 
apathiával fogadjuk őket. Most csak azt az egyet bátorko-
dunk felemlíteni, hogy hiszen ha az a Róma, illetőleg a pápa, 
oly borzasztó zsarnok, mely ellen minden kitelhető módon 
kell magunkat körülsinczolnunk, ha bitorlásai ellenében 
alig van kigondolható eszköz, ha ő fenyegeti hitünket, bir-
tokunkat, lelkiismeretünket, szóval mindent, ami csak szent 
lehet a magyarok előtt: akkor mit komédiáznak az urak, 
miért nem mond ják ki, hogy tőle elszakadnak ? Iíisz ha 
Krisztus intézménye a pápaság, akkor az tökéletes a maga 
nemében, attól pedig a mi tökéletes, félni nincs ok, mert 
megfelel azon czélnak, melyért Krisztus rendelte, e czél padig 
üdvös és szent. Ha tökéletlen, ha nem felel meg czéljának, 
ha tőle félni, ovakodni, kell, nehogy rontson befolyása : akkor 
nem lehet Krisztus intézménye, akkor apaga. Bátorság uraim 
amott a szabadelvűség táborában. Szegények. Ők akarnak 
katholicismust pápa nélkül, védik, óvják, körülsánczolják, a 
katbolicismust a pápa ellen. Ne ott keresd tehát a tiszta 
katholicismust, ahol a pápa van, hanem a magyar nemzeti 
muzeum dísztermében szónokló liberális katholikusok kebe-
lében. Az igazi katholicismus nem az, mit a pápa s vele az 
összes világ püspökei hisznek s tanítanak, hanem az, mit 
a magyar liberális katholikusok összeköttetésben néhány 
külföldi társaikkal vallanak, hirdetnek. Az összes egyház, a 
pápa a püspökökkel együtt tévednek, hazudnak, ámítanak, 
a pápa téved, ámít, csak a liberális katholikusok infallibili-
sek, nekik higyetek. Valóban urak, mi hiszszük, hogy Isten 
különös kiváltsága folytán a pápa tévmentes a hit s erkölcs 
dolgában ; de hogy mi önöket ismerjük el valaha csalatkoz-
hatlanoknak, hogy hitünkben valaha önök után induljunk, 
ezt még csak feltenni is lealázó a magyar katholikusokra. 
Avagy mutassák ki Krisztustól kiállított eredentionálisukat, 
mutassák meg, bizonyítsák be, hogy az igazi katholicismus t 
csak Magyarországban, a magyar egyházban, lehet fel ta-
lálni, mutassák ki, hogy önök vannak Krisztustól megbízva 
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a hit fentartására, mutassák ki, hogy az a petra, melyre az 
«gyház építtetett, nem a pápa, hanem önök vagy legalább 
azt mutassák ki, bogy ha önök nom is az egész petra, lega-
lább azon pétrának oly essentiális része, mely nélkül a pétra 
fon nem állhat, hogy tehát önök is teszik azt a petrát s mi 
akkor megnyugszunk ; mert tudják meg, hogy mi csak az 
igazi egyháznak akarunk tagjai lenni, csak azelőtt hajlunk 
meg, mert az van hivatva az embereket üdvözíteni. Külöm-
ben, miként önök megvetik a pápát, úgy elvetjük mi azokat, 
kik a pápának a hit dolgában nem engedelmeskednek s 
nekünk parancsolni akarnak, logyenek bár autonomieus 
képviselők vagy tanácsok. 

Mondatott továbbá ugyanezen congressuson, hogy „a 
hierarchiának intézménye azon fejlettségbon, az egyházi 
hatalomnak ama kizárólagos gyakorlatával, melylyel az 

jelenleg majdnem világszerte bir, sem a keresztény vallás 
legelső, legtiszteletreméltóbb, traditióival, sem az ujabb kor 
szabadabb intézményeivel ös^ze nem egyeztethető." 

Kétségkívül nagy mondat s hivatása alkalmasint az, 
hogy mély benyomást tegyen a hallgatóságra s az olvasókra. 
De nézzünk közelebbről szemébe ez állításnak. Az monda-
tik, hogy a hierarchia intézménye a jelen fejlettségben s az 
egyházi hatalom kizárólagos gyakorlatával sem a régi, sem 
a mostani időnek nem felel meg. Annak, ki a hierarchiáról 
beszél, tudnia kell, hogy az „a) peculiaris et distinctus coe-
tus, cui b) potestas eccleäiastica concredita est, sed c) ratione 
inaequali, amplior vei strictior ita, ut personae hierarchicae 
in diversis gradibus sibi invicom subordinati consistant, at-
que inferiores per superiores in commune unitatis centrum 
trahantur ." Aichner Comp. Juris Eccl. Brixinae 1864 p t 

77. Cf. Cone. Trid. Sess. 23. c. 4. Ezen coetusnak feje a 
római pápa, tagjai a püspökök, presbyterek s miniszterek s 
ezekről mondja a tridenti zsinat Sess. 23. can. 6 : Si quis di-
xerit in ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordi-
natione institutam, quae constat (X Episcopis, Presbyteris 
et Ministris, anathema sit. A hierarchiának ezen fejlettsége 
tehát isteni eredetű s ha ilyen, az igen megegyeztethető a 
régi s ujabb kor intézményeivel ; mert ne tessék feledni, 
hogy minden isteni mü tökéletes s mint ilyen mindenkor 
helyén van. Fejlődött idővel ezen isteni eredetű fokozatokból, 
pedig jókorán, a katholika egyházban a püspöki rendből az 
érseki vagy metropolitai, a primási, exarchai s patriarchal 
fok, a presbyteri rendből az archi presbyterek, a diaconatus-
ból az archidiaconatusok. Ezen utóbbiak nem isteni, hanem 
egyházi institutión alapszanak s az egyházhatalom köny-
nyebb kezelése végett hozattak be. Mellőzzük itt a subdia-
conatust, acolythatust stb., mert ezek most az egyházhata-
lomra nézve semmi befolyással sincsenek. 

Szabadjon már most kérdezni, miben s mennyiben nem 
egyeztethető össze ezen hierarchia ily fejlettségben a leg-
tiszteletreméltóbb traditióval vagy az ujabb kor szabadabb 
intézményeivel? Talán a régi vagy az ujabb s legújabb kor-
ban nincsen az emberek közt egymásiránti alárendeltség s 
a hatalmaknak külön felosztása ? Avagy az 1789-iki elvek 
hires egyenlőségi elvével nem tetszik tudni megegyeztetni 
a hierarchicus intézményt? Elhiszszük. De hisz ne is vár ja 
senki,íhogy ezen egyenlőséget helyezzük a hierarchia helyébe, 
mely egyenlőségi elvről Eötvös J . b., ki pedig nem volt sem 

jezsuita, sem ultramontán, azt állítja, hogy létesítése a jelen 
álladalmi életet sarkából kiforgatná és ha lehetséges volna 
is ezen eszmét keresztülvinni, abban az emberiség nem fogná 
megnyugvását találni. A XIX. század uralkodó eszméinek 
befolyása az államra. I . k. 49. 1. Már pedig a hierarchia 
emberek miatt, ezek megnyugvására, ezek lelki, de sőt testi, 
üdvének eszközlésére alapít tatot t Krisztus által s tágíttatott 
az egyház által. 

De sokkal font03abb az állitásnak második része, a 
mely az egyházi hatalomnak kizárólagos gyakorlatáról szól 
s melyben az mondatik, hogy az egyházi hatalomnak a 
hierarchia általi kizárólagos gyakor l a t a nem egyeztethető 
össze a régi s ujabb kor intézményeivel. 

Mi nem akar juk kétségbe vonni, hogy az, ki ezen té-
telt felállította, tudja, mi az az egyházi hatalom. Mindamel-
lett, hogy állítását becsülni tudjuk, nem fog ártani az egy-
házhatalom alapját s terjedelmét közelebbről meghatározni. 
Álljanak itt nem egy jezsuitának, nem egy ultramontánnak, 
szavai, hanem egy posti egyetemi tanáréi, ki világi. Lássuk, 
mit tanít ez az egyházhatalomról. 

„Az anyaszentegyházban, mint Krisztus Urunk e föl-
döni országában, az összes teljhatalom annak szent alapitó-
jában és láthatlan fejében vagyis magában az Üdvözítőben 
pontosul össze. Data est mihi omnis potestas in coelo et in 
terra, Máté 28, 18; omnia, quaecunqua páter habet, mea 
sunt, János 16. 15. De az egyház, mint emberekből álló 
társulat, látható főnököket igényel, kik azt kormányozzák 
és ezek nem lehetnek mások, mint kiket Krisztus maga erre 
rendelt és ezek a reájuk bizott kormányhatalmat nem gyako-
rolhatják másként, mint ez az Üdvitő által meghatározva 
lőn, a kölcsönös viszony köztük nem lehetvén más, mint 
egyházalkotónk azt megalapitá. Üdvözitönk t. i. tan í tvá-
nyai közül 12-őt szemelt ki, kiket, mint hírnökeit, aposto-
loknak nevezett. Vocavit discipulos suos et elegit duodeeim 
ex ipsis, quos et apostolos nominavit, Luc. 6. 13. és közülök 
egyet, Pétert, a többiek és így az egész egyház fölé tevé, 
hogy lenne az látható helytartója ós főnöke az anyaszent-
egyháznak. Péter apostol ennélfogva teljes hatalommal ru-
háztatott fel, plenitudo potestatis, suprema potestas, mi fő-
nökségnek mondatik, primátus. 

Minden egyházhatalom ennélfogva eredetileg közvetlen 
isteni küldetésen és felhatalmazáson nyugszik és a hármas 
irány szorint, moly az egyház szervezetében nyilvánul, há-
rom külömbözö ágazata mutatkozik az egyházhatalomnak, 
t . i. a tanitói, kegyosztói és kormányzó hatalom, potestas 
magisterii, ministerii et jurisdictions. Krisztus urunk t. i. 
akarván, hogy az általa alapított ország a világ végső nap-
jáig fenálljon, kell, hogy egy megfelelő szerkezetről, mint 
biztos fenállásának legszilárdabb alapjáról, gondoskodott 
legyen ; erre pedig szükséges vala 1) tanitásának hirdetése 
s örökké egységes és ép fentartása, mi az apostolok és azok 
törvényes utódai által eszközöltetett, kik az isteni taní tmány 
hirdetőivé és őreivé rendeltettek. 2) Az anyaszentegyház 
czéljáuak, t. i. tagjai örök üdve eszközlésének, valósítására 
kegyeszközök rendeltettek, mik által a kegyelemállapotba, 
melyből az emberek vétkezve kiestek, visszahelyeztessenek. 
Ezen az isteni malasztot szerző titkos cselekvények végzése 
vagyis a szentségek kiszolgáltatása képezi a kegyosztó ha-
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talmat, míg az elaö a tanitói hatalom. 3) Végre ezen közvet-
len a bel lelki üdvre ható szent tiszthivatáson kivül szük-
se'ges vala még oly hatalmi ágról gondoskodni, melynél fogva 
ezélszerű törvények alkotása és végrehajtása nyomán a 
külrend és fegyelem fentartása lehetővé váljék és ez utolsó 
a kormányzói hatalom." Kőnek Egyházjogtan 1867. 110. 1. 
Más ogyházjogtudósok a potestas magistarii et potostas mi-
nisteriit a potestas ordinisban összefoglalják. 

Ez tehát az egyházi hatalomnak alapja, terjedelme. 
Már most az a kérdés, váljon ezen egyházi hatalmat 

az egyházban minden időben kik gyakorolták? Váljon a 
püspökök, kikhez ordora nézve a pápa is tartozik, a presby-
terek és szerpapok vagy pedig volt e idő, mikor, meddig 
tartott, melyben ezen egyházi hatalmat a laikusok is gya-
korolták? Mert ide megy ki B. Gy. úrnak állítása. L<>nne 
tehát szíves kimutatni, hogy ezen hármas egyházhatalmat 
az egyházban a legelső századokban nem pusztán azok, 
kiket Krisztus ezzel megbizott vagyis a hierarchia, hanetn 
ezen kivül még mások is, nevezetesen a laikusok, gyakorol-
ták. Lenne szives kimutatni az időt, melyben a hierarchia 
ezen egyházliatalom gyakorlatát kizárólag maga számára 
vetto igénybe, kizárván ezen gyakorlatból a laikusokat. Mert 
csak akkor lesz állításának ereje, ha ezt ki tudja mutatni. 

Ami azt illeti, hogy ezen hármas egyházi hatalomnak 
ilyetén a hierarchia által kizárólag kezelt gyakorlata az 
ujabb idők szabad intézményeivel nem egyeztethető össze, 
azt elhiszszük, mert az ujabb időben minden hatalmat alol-
rúl fölfelé származtatnak, a néptől, a mi pedig a néptől 
származik, azt a nép gyakorolhatja is. De, kérjük a'ássan, 
ezen felfogást ne tessék a katholika egyházba bevinni, mert 
itt tan, hogy mindan hatalom fölülről származik, non est 
potestas, nisi a Deo, tehát a hatalmat a katholika egyházban 
csakis az gyakorolhatja, még pedig kizárólag, ki ezen ha-
talmat Istentől kapta. Atqui az egyliázhatalmat a hierarchia 
Istentől kapta, nain a néptől, a hierarchia kapta, nem a nép: 
tehát a hierarchia gyakorolta s fogja gyakorolni az idők 
végéig, még pedig kizárólag. Akinek ez nem tetszik, tessék 
a protestánsokhoz menni, ott nincs hierarchia, ott a hatalom 
a néptől származik, a nép ezt maga kezeli is. 

t . +. 
(Folyt, köv.) 

ALSÓ-SZÖLNÖK, márczius elején. M a g y a r o r -
s z á g b a n n e m é r v é n y e s a p o l g á r i h á z a s s á g ; 
A l s ó S z e m e r é d r e . A bécsi Vtld ezidei 57-ik számában 
olvassuk : A bécsi polgármesteri hivatal kérdést tett a ma-
gyar igazságügyi miniszternél, váljon a magyar korona 
országaiban érvényes-e a polgári házasság, mely magyar 
férfit idegen felekezetnélküli nőhöz köt ? A felelet úgy hang-
zott, hogy Magyarországban a vallási (egyházi) házasság 
intézménye a felekezetre való tekintet nélkül áll fan és hogy 
azért csak oly házasságok törvényesek, melyek egyházilag 
köttetnek. Bécsben kötött polgári házasság Magyarország-
ban nem bir törvényes érvényességgel, az asszonynak nincs 
magyar honpolgári joga, a gyermekek nem élveznek tör-
vényességi jogoka!. — Ezt azért tartom jónak hirdetni, 
mert lehetnek, amint egy esetet magam is tudok, kik nem 
magyar tartományokba mennek polgári házasságot kötni s 

ott csak rövid ideig tartózkodnak s haza jővén törvényes 
házasokul akarnak szerepelni. 

Miután a „Rel." 17-ik számából látom, hogy az alsó-
szamerédi plébános, Fábián János úr, a pápai tévmentessé-
get tárgyazó beszédeire nem jelentkeznek kellő számban 
megrendelők, alulirt, szegénysége mellett is, a már megren-
delt egy példányon kivül még tizet kér, pénzért vagy ingyen 
is elosztandót, mert azt tartja, hogy sokan azért nem hiszik 
a pápai tévmentességet, mert nem értik. A nt. plébános urat, 
hála Istennek, a királyi tetszvény nem szabályozza a dogmá-
nak szabad hirdetésében. Zsemlics I. 

plébános. 

H I L D E S H E I M . A p ü s p ö k i s z é k n e k b o t ö l -
t é s e képezi itten a köztársalgásoknak tárgyát, anélkül 
azonban, hogy eddig valami biztosat tudnánk, minthogy 
egész tudomásunk csak arra szoritkozik, hogy a káptalan 
a javaslati lajstromot már elkészítette, sőt már el is küldte 
az illető helyre ; kik állanak azonban o lajstromon, ez eddig 
még mély hivatalos titok. 

Ezen alkalommal azonban egy hír kezd ismét itten s 
pedig széles körökben terjedni, melylyel hasonló körülmé-
nyek közt azaz püspöki székünk megüresedésekor, már 
többször találkoztunk, azzal t. i., hogy az éjszaknémet püs-
pökségek egy uj határszabályozásnak, circumscriptiónak, fog-
nának alája vettetni. Már 1840 ben volt szó arról, hogy 
XVI Gergely pápa sz. Ansgar püspöki székét Hamburgban 
ismét fel akarja állítani ; az újonnan keletkezendő megye 
Mecklenburgot, Lauenburgot, Schle wig-Holsteint s az éj-
szaki missiókat foglalta volna magában ; az egész terv azon-
ban a mecklenburgi főherczegnek, Pál Frigyesnek s VII I 
Keresztélynek, az akkori dán királynak, ellenmondásán szen-
vedett hajótörést. 

Midőn körülbelül tíz évvel későbben a most boldogult 
Wedekin püspök először Rómába utazott, akkor ezen terv 
ismét felszínre került s a hír akkor azt tartotta, hogy a püs-
pök annak kivitelét a szentszéknél sürgetni fogja, mely hír 
azonban ismét elhallgatott, midőn az osnabrücki püspöki 
szék ujolag felállíttatván, ennek főpásztorai r-gysz< rsmind 
az éjszaki missiók vezetésével is megbizattak. 

Az 1866-iki események után azt kezdték itt rebesgetni, 
hogy a kormány, egyetértésben a szentszékkel, a paderborni 
megyének szász földön fekvő részeit a hildesheimi megyéhez 
akar ja csatolni, míg most azt beszélik, hogy egy uj megyé-
nek felállítása szándékoltatnék, melynek székhelye Erfur t 
lenne s mely a hildesheimi megyének keleti részeit, a thü-
ringiai s anhalti államokat, valamint az u. n. alsó Eichs-
feldet, magában foglalná. Ezek azonban mind csak puszta 
hirek eleddig s alig látszik hihetőnek, hogy a porosz kor-
mány ily kérdésekre nézve Rómában alkudozásokat kezdene. 

KONSTANTINÁPOLY. A k e l e t i k a t h o l i k u -
s o k h e l y z e t e . Azon szerencsétlen politika, melyet Na-
poleon uralkodásának végnapjaiban Róma irányában űzött, 
egyéb e helyt már elégszer említett s fejtegetett következ-
ményeken kivül még olyanokat is vont maga után, melyek 
politikai tekintetben s pedig épen Francziaországnak kárára 
máris kezdenek mutatkozni, későbben padig ezen országnak 
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érdekeit épen ott fogják megsérteni leginkább, bol azokat 
egész idáig legféltékenyebben őrizte, ér t jük Keletet. 

Francziaország a legrégibb idők óta a katholikus érde-
keknek dicső védője volt Keleten. Mint a kath. egyháznak 
legidősb leánya, a franczia nemzet emez anyját sokáig igen 
buzgón segíté s midőn segíté, saját politikai érdekeit is nem 
kis mértékben mozdítá elő. Igaz, hogy politikai ügyvivőinek 
el járása gyakran károsabb volt, mint ha semmit sem tettek 
volna, főleg, ha otthon a liberalismus ült a kormányon ; de a 
mit ezek elhibáztak, azt a franczia hitküldéreknek buzgósága 
bőven helyre ütötte s azon dicsőség s tekintély, melyet ezek-
nek működése szerzett a franczia névnek, bőven visszafizet-
te politikailag mindazt, mit a franczia nemzet s kormánya 
e hitküldéreknek s ekként a vallásnak e vidékeken való 
támogatására anyagilag és szellemileg tön. 

A franczia hitküldérek által szerzett eme befolyást 
s tekintélyt már a háládatlan Olaszország kezdi irigyelni 
Francziaországtól, melynek ügyetlen kormánya teremté 
Olaszországot s miként ezen Olaszország eddig is csak az 
által vergődött azon polezra, a melyen látjuk, hogy minden 
becsület s következetesség nélkül mindig csak szomszédjai-
nak pillanatnyi szorult helyzetét kizsákmányolta: úgy tesz 
ez ügyben is, midőn arról van szó, hogy a franczia vér s 
franczia áldozatkészség szerezte befolyást a maga számára, 
úgyszólván, ellopja. Ebből magyarázandó az olasz ügyvi-
vőknek egész Keleten, egész Chináig, Japanig, adott utasítás, 
hogy a kath. vallás s a hitküldérek ügyei iránt minden 
tekintetben a legnagyobb érdekeltséget mutassák s azokat, 
a mennyire csak lehet, pártfogolják, támogassák, védjék. A 
katholicismus iránti ezen meleg érdekeltség a mily u j az 
olasz kormány részéről, époly meglepő ; megfejtése ezen 
jelenségnek azonban szintén nem nagyon nehéz. A vallási 
buzgalom Keleten arra szolgál neki, hogy a franczia befolyás 
kiszoríttassék ; ez megtörténvén, a mór el fog mehetni s a 
páholy Olaszország segítségével uralkodni fog majd Kelet 
felett is. 

A terv nagyon ügyesen van kigondolva, az tagadha-
tatlan. Hogy Olaszország befolyásra törekszik Keleten, az 
nem csudálatos; bogy e czéljának elérésére nem épen kényes 
az eszközök válogatásában, az még kevésbbé lephet meg ; 
de már csudálatos az európai nagyhatalmak gondatlan sem-
mittevése oly ügyben, mely mindnyájuknak egyegy életér-
dekét közelről érinti. Mert az olaszoknak tagadhatatlan 
jeles kereskedelmi tehetsége előtt megnyitják ezáltal ama 
Keletet, mely az apennini félszigethez sokkal közelebb fek-
szik, mint akár Francziaországhoz, akár az egyébként is 
megnyomorított liberális Ausztriához, akár a ködös Albion-
hoz, közelebb annyiban, a mennyiben földtani fekvése a 
kölcsönös tengeri közlekedést a lehető legkönnyebbé teszi. 

A ravasz olasz igen jól fogja fel a helyzetet s az idők 
viszonyait. Míg Oroszország, Albion és a franczia nemzet, 
évtizedek óta majd nyiltan, lagtöbbnyire pedig titkon, de 
azért nem kevésbbé elkeseredetten. Keletért küzdenek ; míg 
legújabban még a polypszerüleg növekedő Poroszország is 
odáig kezdi kinyújtani csápjait : addig az olasz, ki eddig 
semmit sem tett, fogja magát s ezen vetélytársak közül 
épen a leghata'masbikat lassan lassan kiszorítván helyéből, 
ő leend urává a helyzetnek, azért, mert okos volt, tudta 

mit akar, ismerte a czélt s használta az ar ra való eszközö-
ket. íme, ide vitte Francziaországot Róma iránt utolsó idő-
ben tanúsított liberalismusa. 

IRODÁIM. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. — 

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.)*) 

A fejtegetett „Vulgata" fordítást illető kérdésnek jelen-
tőségére nézve halljuk, miként nyilatkozik a t. szrrző: 

„Ein solches Unternehmen (t. i. az egyes, ide vágó, 
adatokat egyenkint és együttesen megállapítani és közölni) 
hat seinen Wer th und seine Anziehungskraft zunächst in 
dem Uberblick, den es über die Entwicklung der kirchlichen 
Ansicht von einem höchst wichtigen Glaubensgegenstande 
gewährt . . . Wichtiger aber und einflussreicher ist die Ge-
schichte der Vulgata dadurch, dass sie allein uns über deren 
jetzige Stellung und Bedeutung in der Kirche Aufschluss 
geben kann . . . Dio Kirche nämlich hat der Vulgata einen 
bestimmten Character beigelegt, den sie mit dem Namen 
„authentisch" bezeichnet und (1er über das Verhältniss der 
Vu'gata zu unserer Glaubenspflicht Aufschluss ertheilen 
soll . . . Diesem Character hat sie weiter dadurch Rechnung 
getragen, dass sie die Textesform der Vulgata für unantast-
bar erklärt bat und dieselbe nicht einmal mit abweichenden 
Lesarten herausgegeben wissen will . . . An dem richtigen 
Verständnisse dieses Characters ist schon um der zunächst 
liegenden Folgen willen überaus viel gelegen" . . . (v. ö. 9. 
1 0 . 11.) 

Annak, ki a „Vulgata" latin fordítás történetében a 
közönségesnél jobban akar tájékozódni, haladni, szükséges 
tudnia, kik i r tak ilyirányú munkát, hogyan és kik által 
hordatott össze már elébb az adat, az anyag vagyis minő 
viszontagságokon ment keresztül e kérdés megbeszélése, 
egy szóval az illető l i t teratúrát . . . A 11—16 lapokon ki -
válólag az e részbeni litteraturával találkozunk, melyben, 
tudni való, hogy egynémely kisebbterjü dolgozat figyel-
men kivül hagyaték vagy más alkalmasabb helyre utal-
taték . . . A 17—22 lapokon különösen a „Vulgata" neve-
zetre vonatkozók keltik fel az olvasó figyelmét, hol, el-
hagyva egyebet, — éleselmüleg jól jegyzi meg a t. szerző : 

„Zweifelsohne rühr t der Name „Vulgata" in seiner 
heutigen Anwendung und Bedeutung aus den Bestimmun-
gen des Trienter Concils her, das in seiner vierten Sitzung 
wiederholt auf die vetus et vulgata latina editio der hl. Schrift 
h inweis t . . . Jedoch konnte der Natur der Sache nach vor dem 
Concil mit jenem Namen noch nicht der Begriff einer offi-
ciellen Kirchenversion verbunden werden, wi es jetzt der 
Fall ist . . . Vielmehr bat der Ausdruck „Vulgata" seil, 
bibliorum interpretatio oder auch biblia, dem lateinischen 
Sprachgebrauche gemäss seit Gregor dem Grossen keine 
andere Bedeutung gehabt, als den von gewöhnlich vorkom-
mend oder allgemein vorbanden . . . Es gab nämlich vom 
siebenten bis zum sechszenten Jahrhundert eine lateinische 
Bibelübersetzung, zum Theil von einem ältern Verfasser 

*) L. Eel. 23-ik szám. 
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•herrührend, die durch blosse Gewöhnung der Gläubigen 
allmälig in kirchlichen Gebrauch gekommen war • 
Neben dieser konnten alle andern lateinischen Bibeln bloss 
als Ausnahme, als Privatarbeit, erscheinen und der Name 
„Vulgata" war daher in sich selbst gerechtfertigt." (v. ö. 17. 
18. 11.) Minthogy a biblia fordításának történelme nem igen 
lenne érthető az előtt, ki az eredeti szentírás legrégibb vi-
szontagságait még nem olvasta; azért a t. sz. — a 23— 85. 
lapokon — erről értekezik, adva a jelesebb kiadásokat is. 
A munkának e része az „inspiratiót" (sugallatot) is illeti. 
— Az itt mondottak időnkben különösen figyelemre méltók , 
helyén lesz tehát, ha némelyeket idézünk. 

Miután a t. szerző jelonlegi czéljára előre bocsátá a 
sugallatnak vagyis a Szentlélek azon működésének, mely 
a szent irókat könyveik Írásában különös módon támogatta 
és vezette, fogalmát, igyen folytatja: 

„Zuerst ist sicher, dass die Eingebung des hl. Geistes 
einen übernatürlichen Antrieb zur Abfassung der betreffen-
den Schriften in sich schliesst. Da es sich nämlich bei den 
hl. Schriften um Erlangung eines übernatürlichen Gutes 
durch den Glauben handelt, so würde den biblischen Schrift-
stellern ohne jene Anregung Gottes die erforderliche recht-
mässige Sendung fehlen . . . Auser dieser übernatürlichen 
Anregung aber muss die Inspiration, damit das betreffende 
Buch Glaubensquelle sein könne, auch die Determination 
des Niederschreibenden in sich begreifen." (v. ö. 31. 11.) 

Alább : „Hieraus folgt, dass zunächst der Inhalt, in 
gewissem Maass auch die Form, dem bestimmenden Einfluss 
der Inspiration unterliegt. Im Einzelnen aber bedarf beides 
einer näheren Untersuchung. Hinsichtlich des Inhaltes lässt 
sich die Determination durch den hl. Geist entweder auf die 
Quantität oder auf die Qualität des Geschriebenen gerichtet 
werden. Quantitativ bedingt die Inspiration die Wahl des 
Stoffes, die überhaupt Gegenstand der schriftlichen Darstel-
lung werden soll. Diese Auswahl kann nach keinen andern 
Rücksichten gedacht werden, als nach den ewigen und uni-
versellen Absichten Gottes. Die göttlichen Endzwecke aber 
in ihrer einzelnen Anwendung, so wie der Zusammenhang, 
worin der ausgewählte Stoff mit denselben steht, sind nicht 
immer nothwendig erkennbar. Erkennen lässt sich wohl 
einerseits z. B. varum der Inhalt des Pentateuchs aufge-
schrieben ist und anderseits z. B. warum die hl. Geschichte 
weder chronologische, noch pragmatische Vollständigkeit 
bietet, wohl aber der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes 
Zeugniss gibt. In der ält rn Kirche ist es besonders der hl. 
Hieronymus, der mit Entschiedenheit von sich selbst bekennt : 
„non adeo me hebetis fuisse cordis et tam crassae rusticita-
tis, ut aliquid de dominicis verbis aut corrigendum putave-
rim aut non divinitus inspiratum." (epist. 27.) (v. ö. 32. 33. 
11.) Die qualitative Determination bewirkt im Geiste des 
Schreibenden eine bestimmte, von Gott gewollte, Auffassung 
des Darzustellenden, (v. ö. 34. 1.) Szóval, a dr. Kaulen által 
erre nézve felhozottakból az világlik ki, hogy a sugallat 
(insp :ratio) folytán a szent irók 1) irataik alkotására termé-

szetfeletti módon ösztönöztettek , 2) az írásnál minden té-
velytől megvédettek, 3) irásközben úgy vezettettek, hogy 
sok közül épen azt és olyképen irták le, azon kifejezésekkel 
és fordulatokkal, mint az a jó Isten tervének megfelel, a 
nélkül azonban, hogy saját egyéniségük teljesen elnyomatott 
és vak eszköz gyanánt szolgáltak volna. 

Dr. Csösg. 
(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Halálozás : Vagyon István czimzetes püspök, pré-

post, nyitrai olvasókanonok, élte 64-ik évében aprilhó 5 én 
meghalt. — Az örök világosság fényeskedjék neki. 

— A róma S. R. C. legújabb határozatával liguori szent 
Alfonsust az egyház doctorainak sorába igtatta. 

— A müncheni érsek Döllinger levelére egy pásztor-
levelet bocsájtott ki hivei s* papsága számára, melyben őket 
a veszélyre figyelmezteti s óvja. A növendékpapságot Döl-
linger előadásairól eltiltotta. Az egyetem tanárai pedig egy 
nyilatkozatban Döllingerhez csatlakoztak, kivéve a theolo-
gusokat s néhányat. 

— A „P. Journal" ezidei 78-ik számában Zichy Nándor 
grófnak az országgyűlésen mondott interpellatiója felett 
elmélkedvén,a czikk végén ezeket mondja : „Haynald, Simor, 
Zichy, Bartakovics, sprechen von Freiheit ; das ist wie wenn 
die Magdalena von reiner Liebe spräche. Es ist eine Ent-
würdigung der Freiheit, wenn diese Herren sie nennen, denn 
„es ist ein Geschlecht von Heuchlern, die kein Ende nehmen 
nun und fürderhin." Wenn sie den Muth hätten, unter ihrer 
eigenen zerfetzten Fahne aufzutreten, wir würden gegen sie 
kämpfen, wie man gegen halbbesiegte, einfältige, aber recht-
schaffene Gegner kämpft ; das aber sind keine rechtschaf-
fenen Gegner, das sind Heuchler und Lügner, das sind Feig-
linge, die die Waffen von sich werfen und des Gegners Fold-
abzeichon stehlen, um sich damit zu retten und sich in sein 
Lager zu schleichen, wo si rücklings meucheln können; das 
ist kein Gegner mehr, kein ehrlicher Kampf; und darum 
gebührt dieser Heldenschaar nichts, als einen Fusztritt und 
die Verachtung aller Rechtschaffenen. Das Letztere besitzen 
die Herren schon — und da3 Erstere ihnen zu ertheilen ist 
der offen eingestandene Zweck dieser Zeilen." — Szabad 
sajtónk jellemzésére irtuk ide ezt eredetiben, hogy a pa-
pok tanuljanak kaczérkodni a liberalismussal. Ime ?zabad-
sajtótok ! 

Szerctetadományok a szorongatott szentatya 
szániára. 

Összeg az előbbi számból : 218 frt. 35 kr., 160 frank 
aranyban, 1 cs. k. arany, 1 régi koronás tallér. 1 db régi 
kétfrtos, 7 u j ezüst forintos, 3 db régi húszas, 1 osztrák % 
forintos. 

Lucianus Ignotus infallibili Christi Vicario : Pau-
peres enim semper habetis vobiscum, me autem 
non semper habebitis. Joan. 12. 8. 2 forint. 

Egy szegény asszony . . . 20 kra jezár . 

Felelős szerkesztő CSELKA H ANDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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Perge itaquq alaeriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart . 1871. 

Pesten, április 15-én. I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Morál és jog aquinói sz. Tamás és K a n t 
nyomán. — Kathol ikus congressus. — Egyház i tudósitások. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

Morál és jog aquinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. 

( F o l y t a t á s . ) 

A ke r . v a l l á s r a f e k t e t e t t m o r á l v a g y i s 
a q u i n ó i sz. T a m á s e r k ö l c s t a n a . 

Valamint a gyökereitől megfosztott fa gyümöl-
csöt nem teremhet, ép oly kevéssé képes, mikép 
láttuk, a gyakorlati ész önnönmagából, eltekintve 
kútfejétől, Istentől, tulajdonképeni, egyetemileg ér-
vényes, mindenkorra kötelező, erkölcsi törvényeket 
megalapítani, ép oly kevéssé lehetséges erkölcsösség 
vallás nélkül. Állításunk kettős értelemben igaz, 
akár először morál alatt értsük egyszerűen csak az 
erkölcsi eszmék összegét, melyeknél fogva a jó és 
rosz közti külömbség önkényt jelentkezik az öntu-
datra ébredt embernél, akár pedig a morált egész 
kiterjedésében tekintsük, mely az emberi szabad 
öncselekvést istenileg szentesitett törvények által 
akként szabályozza, hogy az erkölcsi rend megtar-
tása által végczélját, Istent, minden boldogság kút-
fejét, elérhesse. Mindkét értelemben a morál Isten, 
mint alapja, nélkül, tehát reá való vonatkozás azaz 
vallás nélkül lehetetlen. 

Ha a morált az első értelemben veszszük, bizo-
nyos, sőt Kant és rationalista tanítványai által el-
ismert dolog, miszerint erkölcsi eszméink s Ítéleteink 
sem az önző magánérdek, sem a közhaszon, fogal-
maival nem azonosak, mivel ezeknek változatosságai-
tól és esetlegességeitől nem érintetnek. „Az erkölcsi 
elvek, — mondja helyesen a spanyol bölcsész, Balmes, 
— szükségképeniek, változatlanok s azért esetleges, 
változó, lényben, mint végalapjukban, nem gyöke-
rezhetnek. S mivel az emberen kivül kell keresnünk 
az erkölcsi rend eredetét, azt egyedül csak Istennél, 

minden létei, igazság és jóság, kútforrásánál, lehet 
fellelni."1) 

Mi tehát az, a miben minden erkölcsösség mint 
végalapjában fenekük ? Ez a mondottak után nem 
lehet egyéb, mint Isten igazsága és szentsége, mivel 
ez minden lénynek tökéletes mintaképe és változat-
lan zsinórmértéke, tehát egyszersmind minden te-
remtményre nézve örök törvény (lex aeterna) ; kö-
vetkezésképen nem létezik semmiféle tételes jog, mely 
kötelezettségét végelemzésben közvetlenül vagy köz-
vetve nem származtatná le egyenesen Istentől. 

Szóljunk világosabban. Az embernek erkölcsi 
jósága az isteni jóságnak visszatükrözése, valamint 
a hold csak a naptól kölcsönzött világosságot tükrözi 
vissza. Természetileg és lényegileg (propria natura 
et essentia) egyedül Isten jó és szent. Nemo bonus, 
nisi unus Deus. Tu es solus sanctus. Az isteni szent-
ség tökéletes szeretet, melylyel Isten önnönmagát 
mint legtökéletesebb lényt végnélkül szereti. Midőn 
az ember Istent mindenekfelett szereti, ezen szeretet 
által hozzá hasonló azaz szintén jó és szent fog lenni. 
Talis quisque est, qua lis eiusest dilectio; terram dili-
gis? terra es, Deum diligis? quid dicam, quasi Deus 
es. (S. Aug.) Erkölcsi jóság, életszentség és szeretet, 
nem külömbözhetnek egymástól lényegre nézve. Mi-
vel pedig az Isten lényege tiszta cselekvés: (actus 
purus) az ember leginkább csak akkor fog Istenhez 
hasonló azaz erkölcsileg jó és szent lenni, ha Istent és 
mindent szeret, a mit az Isten szeret. Már pedig Isten 
szereti az erkölcsi rendet; midőn tehát az ember az 
erkölcsi rendet szereti, azt szereti, mit az Isten szeret 
s a mi Istenben van, tehát tulajdonképen magát 
Istent szereti ; midőn pedig az erkölcsi rendet meg-
szegi, Istent nem szereti, mivel az ellen tesz, mit 
Isten szeret. íme tehát ezekben rejlik az erköl-
csiség és erkölcstelenség közötti utolsó külömb-
ség szent Tamás szerint, ki idevágólag imigy ér-
tekezik: „In omnibus causis ordinatis eífectus plus 

') E th ik . X. cap. Regensburg. 1852. 

28 



234 

pendet a causa prima, quam a causa secunda, quia 
causa secunda non agit nisi in virtute primae causae. 
Quod autem ratio humana sit regula voluntatis liu-
manae, ex qua eius bonitas mensuretur, habet ex 
lege aeterna, quae est ratio divina; unde in Psal. 4. 
6. dicitur: „Multi dicunt: Quis ostendet nobis bona? 
Signatum est super nos lumen vultus tui Domine." 
Quasi diceret: Lumen rationis, quod in nobis est, in 
tantum potest nobis ostendere bona et nostram vo-
luntatem reguläre, in quantum est lumen vultus tui, 
i. e. a vultu tuo derivatum. Unde manifestum est, 
quod multo magis dependet bonitas voluntatis a lege 
aeterna, quam a ratione humana."2) „Sicut bonum 
morale uniuscuiusque est, ut in suo ordine consistât: 
ita malum uniuscuiusque est, ut suum ordinem de-
serat."3) „Bonum et malum dicitur secundum ordi-
nem ad finem vel privationem ordinis."4) 

E szavak igazsága még jobban ki fog tűnni, ha 
a morált a második értelemben veszszük, melyben 
az a valósággal kötelező erkölcsi törvénytől lényegi-
leg nem külömbözik. Ezen törvénynek lételét és kö-
telező erejét nem szükséges Kant és tanítványai 
ellen hosszasan bebizonyítani, miután ők azt nemcsak 
nem tagadják, hanem különös nyomatékkal hang-
s ú l y o z z á k is. Itt csak az a k é r d é s , honnét vette 
az erkölcsi törvény kötelező erejét ? Erre Kant fele-
kezete azt feleli: az emberi észből önnönmagából, 
mivel ez egyedüli öntörvényhozó ( monothetisch ) 
tisztet teljesít. A ker. bölcsészet sz. Tamással élén 
ellenben azt tanítja, hogy ama kötelező erő nem lehet 
egyéb, mint Isten legfőbb törvényhozó akaratának 
egyenes kifolyása. Az erkölcsi törvény tehát nem 
csupán csak a gyakorlati észnek feltétlen parancsa, 
egyszerűen észtörvény, hanem valamivel több; az 
erkölcsi törvény t. i. mind eredetére, mind szentesíté-
sére, nézve lényegileg isteni törvény. Ez a vitapont, 
melyet tündöklő vezércsillagunk, sz. Tamás, útmuta-
tása nyomán még közelebbről akarunk megoldani. 

Világíts nekünk kérünk meredek ösvényünkön ! 
Dr. Surányi. 

(Vége köv.) 

K a t h o l i k u s c o n g r e s s n s . 
X. S á r k á n y M. Azt szokták mondani, ami országunk 

a jogtudósoknak és az ügyvédeknek hazája . Senki sem fog 
kétkedni, hogy ennélfogva az autonómiában nemcsak a conci-
l iumoknak és a szentatyáknak, hanem Verbőczynek is kell 

2) Summ, theol. I. II. qu. 19. ar t . 4. — Itidem qu. 91. 
art . 2. 

3) I I . II. qu. 19. a. 11. 
4) Contra Gentes lib. I I I . cap. 9. 

szerepet adni.Perczel M.kegyes volt felhozni a t r ipart i tum I l -
ik czimét. Ennek kell ismerni ta r ta lmát mindazoknak, kik a 
m.ki rá ly patronatusi jogát el a k a r j á k ismerni és fen k íván ják 
tartani . De méltóztassék ezen czikknek mind a négy pont já t 
figyelmesen és mellette minden elfogultság nélkül ér tel-
mezni. 

í m e az első azt. mondja, hogy az első magyar király 
minden archiepiscopatust, episcopatust, abbatiát , a lapí tván, 
magának fentar to t ta a jus collationist és denominationist. 
E czimnél fogva szokták a többi világiak is a patronatusi 
jogot megszerezni, mert ki van mondva : patronum faciunt 
dos, aedificatio, fundus . 

Verböczy és a történelem szarint mindezeket megtette 
sz. István az egyházi j avada lmakra nézve s ezért az egyház 
neki a patronatust teljes készséggel és örömmel megadta. 
A másik, szintén Verbőczy által felhozott, patronatusi j o g -
czim az, hogy a magyar nemzet nem az apostol t. i. a pápa, 
hanem a magyar király, által térí t tetett meg s ezt parsze 
cum sale kell venni, mert hogy ő térí tette volna mag az 
egész nemzetet, annak — ne méltóztassanak szerénytelen-
ségnek venni — ellentmond egy magas hegyen épült régi 
monostor, mely épen azért építtetett és kegyeltetett sz. Is t -
ván által, mert az neki társa volt a térítésben, annak lakói 
neki segítségül szolgáltak a nemzet megtérí tésében; egyéb-
iránt, hogy sz. Is tván emellett is csak a pápa felhatalmazá-
sának s adományának tekintette a jus collationist, mu ta t j ák 
Verbőczy szavai, ki azt egyenesen „e nutu sutnmi pontifi-
cis" — származtat ja . Állításomat igazolják magának szent 
I s tvánnak szavai, melyek nyiltan hirdetik, hogy az egyház 
körüli intézkedéseire és az egyház körül tett e l járására, 
minden jogok a pápáknak megegyezéséből, a pápáknak 
engedményéből, erednek. Hogy pedig ez valósággal így van, 
- - talán ismét sértem a szerénységet — hivatkozom 
azon kisded apátságnak, melynek én érdemtelen bár de 
jelenleg javadalmasa vagyok, alapító okmányára , melyben 
sz. István mondja : habui potestatam^ ut. ubicunque vel in 
quocunque loco vellem, ecclesias aut monasteria construe-
rem, — habui potestatem, ut ecclesiis vel monasteriis l iber-
tates et diguitates conforrem. — I t t tehát egyenesen ki van 
mondva, hogy a mely joggal sz. István birt, a melylyel 
egyházakat k i tünte te t t , sa já t bevallása szerint, azt a pápá-
nak tu la jdoní t ja , attól származtat ja . 

A 3-ik pont, hogy menjünk a 11. czikk további tar ta l -
mára, a 3 ik pont ismét követeli a magyar király számára 
a praescriptio tekintetéből az egyházi patronatusi jogot s 
hivatkozik a patronatus 500-esztendős használatára s kö-
vetvén az egyházi jog szabályait kimondja, hogy 500 esz-
tendő elég maga ellen a pápa ellen is valamely jogot 
megállapítani, megszerezni és megvédelmezni. — Igen 
természetes, mert maga az egyház joga a pápa elleni praes-
criptióra csak 100 esztendőt követel. Legutolsó jogczim 
végre a konstanczi zsinatnak ebbeli adományozása és en-
gedményezése és a hírneves ügyvéd-iró elmondja, hogy azon 
engedmény neki nemcsak megadatott a conciliumban, hanem 
esküvel is megerősíttetett. 

T . congressus ! Hogyha Verbőczy, a hírneves j og tu -
dós, ki a haza előtt ismeretes volt hazafiságáról, talán hébe-
korba azon a téren túlbuzgó s végre talán épen azért nem 
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mint Magyarországnak főbírája, hanem a török szultánnak 
kadija, halt el, hogyha, mondom, Verbőczy mégis azt ir ja, 
hogy a király összes intézkedési jogai az egyházi dolgokra 
nézve a pápától erednek, hogyha, mondom, m ;ndezek sze-
rinte az egyházi törvény szerint itélendök : ismét bátor 
vagyok hinni s merészkedem kérni a tisztelt congressust, 
ne méltóztassék azon túlmenni, minek Verbőczy itten határt 
szabott. y 

Továbbá sz. László is meg volt említve. O méltósága 
arra hivatkozott , hogy sz. László zsinatjában egyházi 
dolgokról intézkedtek és világi dolgokról is határoztak. 
Kétséget sem szenved , hogy az ilyen vegyestermészetü 
gyülekezetben, legyen bár annak akármi a neve, mind a két 
hatalom, az egyházi úgy, mint a világi, tág tért nyert arra, 
hogy az egyház körüli ügyekben is a maga befolyását érvé-
nyesítse s a világiak e részbeni jogosultságát tagadni 
vakmerőség volna. Már egy első századbeli iró, Optatus Mil-
levitanus, mondja : „Ecclesia est in civitate." 

Hogyha tehát az egyház a világban, az államban, van, 
lehetetlenség, hogy a világgal érintkezésbe ne jöjjön s ha 
a világgal érintkezésbe jön, tekintettel kell lenni a világi-
akra is, nehogy azoktól megsértessék vagy azokat meg-
sértse. 

A másik pedig, amiért óhajt ja az egyház a világiak 
részérőli befolyást, nemcsak engedi, hanem maga ajánlja, 
az, mert óhaj t ja , ' hogy a világiak ismerjék szent czélját és 
tanulják becsülni jó igyekezetét, nyugodjanak meg intéz-
kedésein, melyek mindenkor olyanok, hogy megfelelnek 
üdvözítőnk azon tanításának : „Quaerite primum regnum 
Dei et justitiam eius et caetera adjiciontur vobis." 

Minthogy tehát a világiak becsülését kivánta magának 
az egyház biztosítani és kivánja fentartani hiveinek jólétét, 
kétséget sem szenved, hogy az egyháztól illő volt megadni 
a világiaknak a kellő befolyást. 

Külömben még sok felhozatott annak bebizonyítására, 
hogy mi szükséges arra, hogy szabad egyház legyen a szabad 
államban ; erre nézve, ha nem csalódom, egyik és másik 
oldalról is azt értettem, hogy első conditio sine qua non a 
megoldásra a jus patronatus eltörlése. 

Nem mindenki óhajt ja ezt, de a hallottak szerint ily-
féle kívánalmak is léteznek ; hanem az, aki akár az egyház-
nak jellegét tekinti, akár pedig az egyház czélját ta r t ja 
szem előtt, lehetetlen, hogy ezt elfogadja. 

Miért nem engedi az egyház jellege? Azért, mert há-
látlanság volna a magyar egyháztól ; a magyar egyház pedig 
távol volt, távol akar lenni és bizonyos vagyok benne, hogy 
távol fog maradni, attól, hogy valaki őt méltán a hálátlan-
ság bélyegével legyen képes gyűlöletessé vagy megvethetővé 
tenni. Más oka pedig az, ím rt az egyháznak érdekében is 
van minden ilyen eszmékkel való szakitástól tartózkodni, 
miután látjuk, hogy azon országokban, hol ezen elveket 
papirra tenni és törvénynyé hirdetni sikerült a törvényhe-
zásnak, — mert hogy szabad egyház külömben keletk zett 
volna szabad államban, azt nem lehet mondani, — miután 
ugyanazon országokban nemcsak békókban látjuk az egy-
házat, hanem attól „is kell tartani, hogy az élet minden 
ere lassanként meg fog ra j ta nyittatni. Külömben pedig 
mindazon sok szép előadások, melyeket hallani szerencsém 

volt, bebizonyították azt — és én keblem mélyéből hitelt 
adok nemcsak a szavaknak, hanem a jellemeknek is, hogy 
mindazon szavak azért történtek, mert egyházunknak hasz-
nálni kívántak a t. szónok urak. És mikor ezt elismerem, 
midőn ezen jó szándék előtt meghajlok, legyen szabad befe-
jezésül egy pár szóval felhoznom egy deák költőnek szava t, a 
ki azt mondja : Tu modo nenoceas, dum vis prodesse,videto ! 

A 27-tes bizottság jelentése „némely gör. szert, ka -
tholikusok kérvényezési ügyében." 

Főméitóságú herczegprimás! Mélyen tisztelt congres-
sus ! Méltóztatott némely görögszertartású katholikusok 
idemellékelt kérvényeit azon felhívással hozzánk utasítani, 
hogy a 27-tes bizottság azokat megviszgálván, adjon róluk 
az igen tisztelt congressusnak véleményes jelentést. 

Ezen küldetésünkben eljárván, az illetők nyilatkoza-
taiból először is azon meggyőződést merí tet tük, hogy az 
említett kérvényeket a görögszert, katholikusok képvise-
lőinek csak egy része tette magáéivá és pedig a nagyvára-
diak és eperjesiek és a munkácsi egyházmegyéből három 
világi képviselő. Ez t megjegyezvén, magát a kérvények 
tartalmát vettük komoly és beható tanácskozás a'á. Minek 
következtében 

Tekintve azt, hogy az unió alapfeltételei az autonomia 
szervezete által teljesen érintetlenül maradnak, különösen 
pedig g. sz. kath. testvéreinknek sem rítusaik, sem egyházi 
fegyelmük, sem belszervezetük, melyeket és jogosan, oly 
féltékenyen őriznek, egyátalán az-autonomiai működés kö-
rébe nem is tar toznak ; — tekintve azt, hogy külön alapít-
ványaik sértetlenül hagyatnak és eredeti rendeltetésük sze-
rint, minden változás nélkül, azok által kezelendők, kik 
régi időtől fogva erre jog és az alapítók rendelkezése szerint 
hivatvák ; — hogy az országosan megállapítandó tanrend-
szert illetőleg az egyházmegyék, külön viszonyaik szem-
pontjából, változásokat és módosításokat javasolhatnak, 
melyek folytán kétségtelen alkalmuk lesz g. sz. katholikus 
testvéreinknek nézeteiket és érdekeiket érvényesíthetni 
és ezeknek méltó figyelemben tartását igényelni, a tanodák 
feletti intézkedés körül pedig gondosan kerültetik minden, 
mi rideg központosítás által a specialis viszonyok vagy 
érdekek elnyomására vezethetne és akár rituális, akár nem-
zetiségi, szempontból aggályokat ébreszthetne: — nem lá t -
juk indokoltnak azon kijelentett aggodalmat, mintha g. sz. 
kath. testvéreinknek hazai törvényeinkben is gyökerező 
jogaik tiszteletben nem tar tatnának. 

Továbbá, mi a három román képviselő által aláirt 
azon előterjesztést illeti, mintha abban, hogy primás ő her-
czegsége a kath. románokat, „akik felett többé sem jurisdic-
t i o n a l , sem administrationalis, joggal nem bir," az autono-
miai gyűlésre közvetlenül meghivta, valami sérelem rejlenék, 
megjegyezzük, hogy ezt mi annak nem tarthat juk, mert a 
primás nem mint metropolita hivta meg őket, hanem mint 
olyan egyházi fődignitarius, kit az ő felsége által szentesített 
módozatok értelmében a meghívás illetett. 

A püspöki székek betöltését illetőleg pedig úgy véle-
kedünk, hogy az egy gyulafehérvári érsekséget kivéve, 
melyre nézve a régi gyakorlat mind a pápai bullában, mind 
a királyi kinevezésben, meghagyatott, sőt törvényköny-

30 * 
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vünkbe be is czikkelyeztetett, — a többiek, mint u jabb ki-
rályi alapításon nyugvók, a királyi alapítólevelek és pápai 
bullák értelmében más magyarországi kath. püspökségek-
kel ugyanazon tekintet alá tar toznak. 

Végre kijelentjük, hogy a kath. autonomiai gyűlést 
sem valamely külön congressus összehívására vagy szorgal-
mazására hivatva, sem arra , hogy az autonomia szerveze-
tében megállapított ügyekre nézve specialis igényekkel é j 
szokásokkal bíró részét a részvéttől és befolyástól dispen-
sálja, jogosítva nem találjuk. 

Ezek nyomán véleményünk oda terjed : Mondaná ki 
a katholikus congressus határozat alakjában 

1-ör, hogy a g. sz. katholikusoknak szertartás, egy-
házfegyelem, belszervezet és saját alapítványaik, tekinteté-
ben önállásuk fentartatik és az autonomia hatásköréhez 
nem tartozik. 

2-or sajnálattal veszi, hogy azoknak egy része magát 
az eddigi tanácskozásoktól távol tart ja , reményli és óhajt ja, 
hogy azok is, ha tapasztalni fogják, hogy jogaik sértetlenül 
hagya tnak , saját érdekükben is egyetemes és testvéries 
k. zremüködésüket nem fogják megvonni. De a távolmara-
dókra nézve nem a kényszer, hanem a szeretet és türelem, 
eszközeit kívánja használni és bármikori megjelenésüket 
tár t karokkal fogadja. 

3-or, hogy azon ügyekre nézve, melyek a jelen autón, 
szervezetben mint annak hatásköréhez tartozók kijelöltet-
nek, külön congressu8nak helyét és szükségét nem látja és 
ennek engedélyezésére vagy szorgalmazására magát hivatva 
nem találja. Hogy azonban 

4-er még ezen tárgyakra nézve is, az elvi megállapo-
dások keretén belül, kész szabadabb kezet engedni g. sz. 
kath. testvéreinknek, amennyiben azok részletes alkalma-
zása körül oly módositványok és előterjesztések, melyek az 
első, e szervezet alapján egybegyűlendő, egyházmegyei gyű-
lésekből, a fenforgó specialis állapotok szempontjából, álta-
luk fel fognak terjesztetni, az első aut. országos gyűlés által 
a 27. § ban megállapított korlátozás nélkül lesznek tárgya-
landók és eüntézendők. 

R u d n a y I s t v á n . Legyen szabad még reflectálni 
az igen tiszteletre méltó kalocsai érsek ő excellentiájának 
tegnapi beszédére. Mi a jus placetit illeti, azt méltóztatott 
mondani, hogy ez anachronismus, mert hiszen testületek, 
magánosak, szabadságában áll iratokat nyomtatni és ter-
jeszteni és azért az igen tiszteletre méltó érsek úr nem látja 
be, miért ne lehetne a kath. egyházi lelkeknek közvetlenül 
a pápa ő szentségével érintkezni az egyház belügyeiben a 
kormány beleegyezése nélkül. En nagy tisztelettel viseltetem 
az igen tiszteletre méltó érsek úr államférfiúi és statustu-
dományi tanulmányai iránt ; mégis azt hiszem, nem mél-
tóztatott reflectálni magának az államnak biztonságára. 
Előttem a magyar királyok a jus placetivel főleg és legtöbb 
«setben azért is éltek, mert ők veszélyesnek tartották néha 
azon elveket, melyeket az illető helyről kimondottak. Meg-
engedem elveket nem, de nem fogok dogmatikus fejtegeté-
sekbe bocsátkozni. Az én felfogásom szerint csak az illeté-
kes államhatalmak vannak hivatva törvények alkotására 
és rendeletek kibocsátására és ez így jól van, mert ha a 
külhatalmaknak ily befolyás engedtetnék az állam ügyeibe, 

akkor nemcsak hogy alkotott törvényeink paralisáltatnának 
sok esetben, de megtörténhetnék az is, hogy az állampolgá-
rok a törvények te'jesitésétől dispensáltatnának. Ez pedig 
uraim az állam biztonságát igen is nagy mérvben veszélyez-
teti. Ha én ezt elfogadnám, akkor a méltányosság azt kíván-
ná, hogy ezt más vallásfelekezeteknek is megengedjem. 
Emlékeztetem az igen tisztelt kalocsai érsek úr ö excellen-
tiáját, hogy vannak görög nem egyesült hitű polgártár-
saink nagy számmal, kiknél, jól tudjuk, most a czár az 
egyház feje. Eszükbe ju thatna a görög nem egyesültek-
nek szintén követelni, hogy a hatalmas czár rendeletei, 
melyek az ottani egyházra nézve adatnak ki, itt is ér-
vényre emeltessenek. Mint egy dogma lett a túloldalról 
állítva, hogy mi nem katholikus alapon akar juk szer-
vezni az autonomiát. En ezen insinuatiót, habár az egy-
átalában bebizonyítva nem lett , visszautasítom. Csak 
egyet ismerek el és ez az, hogy mi az ultramontan salakjai-
tól ment katholicismus védői vagyunk . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , márczius 23. É s z r e v é t e l e k a k a t h . 

c o n g r e s s u s b a n m o n d o t t a k r a é s n e m m o n -
d o t t a k r a . (Folytatás.) Avagy nem hiszi, hogy a potestas 
ordinis et jurisdictionis, az egyházhatalom, Krisztustól ki-
zárólag Péternek s az apostoloknak adatott ? Ám legyen 
szives kimagyarázni , miként érthető az egyházhatalom gya-
korlata tekintetében a népre is Krisztusnak ezen mondata : 
Tibi (Petrus) dabo claves regni coelorum et quodcunque 
ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis et quodcun-
que solveris super terram, erit solutum et in coelis. Math. 
18? Avagy ez : Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat 
fides tua et tu aliquando conversas, confirma fratres tuos. 
Luc. 22 ? Avagy ez : Accipite Spiritum Sanctum, quorum 
remiseritis peccata, remittuutur eis, quorum retinueritis, r e -
tenta sunt. János 20 ? Vagy ez : Euntes docete omnes gentes, 
baptisantes eos, — docantes eos servare omnia, quaecunque 
mandavi vobis. Máté 28 ? 

De talán azt fogja mondani, hogy nem ezen egyház-
hatalmat érti, hanem az egyház külügyeinek, birtokának, 
külfegyelmének, kezelését s ezekre nézve kiván a laikusok-
nak vagy helyesebben, követel befolyást az autonomiai tes-
tületnek. Ó igen, tessék felütni a szentírást, ott megtalál-
hatja, váljon az egyház birtokait micsoda autonomicus tes-
tület kezelte. Önök igen szeretnek az ösegyházra hivatkozni. 
Üssük fel tehát a szentírást, az apostolok cselekedeteinek 
könyvét, hadd lássuk, mily életet éltek az első keresztények, 
mily viszonyban voltak egymás közt s a hierarchiához, 
Péterhez s az apostolokhoz. Act. 2. 42 : Kik állhatatosak 
valának az apostolok tanításában, a kenyérszegés közössé-
gében és az imádságokban. 44. És mindnyájan, a kik hívé-
nek, együtt valának és közös vala mindenük. 45. Örökségü-
ket s jószágaikat eladák és osztogaták azokat mindennek, 
amint kinekkinek szüksége va la . 46. Es mindennap egy-
akarat tal a templomban valának és házankint szegdelvén 
a kenyeret, örvendezéssel és egyenes szivvel vevék az ele-
delt. 4. 32. A hivek sokaságának pedig egy szivük, egy lel-
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kük vala és senki közülök azokból, miket bir vala, semmit 
sajátjának nem monda, hanem mindenük közös vala. 34. 
Mert nem is vala közöttük senki szűkölködő. Mivel mind-
azok, kik mezőket vagy házakat birnak vala, eladván, elé-
liozák azok árát, miket eladtanak. 35. Es az apostolok lábai-
hoz tevék, ez pedig elosztaték mindennek, amint kinekkinek 
szüksége vala. 36. Igy József, ki az apostoloktól Barnabás-
nak neveztetett, ki levita vala, ciprusi származású, 37. egy 
mezeje lévén, eladá azt és elhozván árát, az apostolok lábai-
hoz tevé. 6. 1. Ama napakban pedig növekedvén a tanítvá-
nyok száma, zúgolódásuk lőn a görögöknek a zsidók ellen 
azért, mintha özvegyeik megvettetnének a mindennapi ki-
szolgáltatásban. 2. Egybehiván tehát a tizenkettő a tanitvá-
nyok sokaságát, mondák: Nem illő nekünk elhagynunk az 
Isten igéjét és az asztaloknál szolgá !nunk. 3. Válaszszatok 
azért atyámfiai közületek hét jóhirnevü férfit, Szentlélek-
kel és bölcseséggel teljeseket, k ikre a foglalatosságot bizzuk. 
4. Mi pedig az imádságban és az ige szolgálatában leszünk 
foglalatosak 5. Es tetszett e beszéd a sokaságnak és válasz-
ták Istvánt stb. 6. Ezeket állíták az apostolok elé, kik imád-
kozván, rá juk tevék kezeiket. — Lerakták tehát a hivek bir-
tokaikat az apóst, lábaihoz, nemhogy ezektől aut. kezelési 
jogokat követeltek volna; az apostolok pedig ezen ügynek, 
a birtokkezelésnek, a szegény ügynek, az özvegyek stb fe-
letti gondoskodásnak, ellátására nem autonom testületet 
szerveztek, hanem a diaconusokat, papokat, rendelték. A 
fegyelemre nézve pedig nem jog adatott a laikusoknak, ha-
nem ez : si peccaverit in te fráter, corripe ilium inter te et 
ilium ; si te non audierit, die ecclesiae. Avagy talán ezen 
ecclesia alatt valami autonom testületet tetszik ér teni? 

Hiszen, azt fogják mondani, azon idők lejártak, mely-
ben a laikusok birtokaikat eladták s az árt az apostolok 
lábaihoz tették, Most az apostoloknak vannak birtokaik, 
nem szorulnak a szegény laikusok adományaira. Igen igen» 
ezen idők lejártak, mutat ja azon congressus, melyben tanács-
koznak a felett, mikép vonassanak be a laikusok a birtok-
kezelés ügyébe. Igen, önök jogokat fognak kapni. Igen, önök 
fogják a szerpapok szerepét betölteni. De tessék mindenek-
előtt a szerpapok szellemét is felölteni, mert a szerpapok 
tisztségét csak oly laikusokra bizhatja az egyház teljes biz-
tossággal, kik azok szellemének örökösei. J a j lesz a magyar 
egyháznak, ha az u j szerpapok tisztségüket az egyház iránti 
ellenséges szellemmel fogják betölteni. Kér jük, tanulmá-
nyozzák az apostolok cselekedeteit, iparkodjanak elsajátí-
tani az első laikusok erényeit, hűségét, odaadását s akkor 
nekünk autonomiára sem lesz szükségünk, mellőzhetünk 
egy nehézkes gépezetet, melyet pro iniquitate temporum 
most felállítani akarunk. -f\ f . 

(Folyt, köv.) 

RÓMA. A m o s t a n i á l l a p o t o k j e l l e m z é s e ü l 
a G r e s u - e g y h á z b a n t ö r t é n t b o t r á n y . Leghelye-
sebben vélünk cselekedni, ha a szemtanúk előadását i r juk 
ide. A misét mondó pap előadása: 

Szerdán, folyóévi márcziushó 10-én, a szentbeszéd be-
fejezése után kimentem a főoltárhoz, hogy ottan misézzek. 
Miután a kelyhet letettem s a szokásos mise előtti készülete-
ket a misekönyv szerint megtettem volna, nem kis mértékben 

meg valék lepetve, midőn leszállván a legalsó lépcsőre, azt 
vettem észre, hogy miseszolgám eltűnt. Csakhamar a tem-
plom aj ta ja felül lárma, fütty s összeütköző botoknak csa-
pása hallatszott. Én magam huzamosb ideig várakozva 
állottam ott, míg egy más pap közeledett hozzám, azt adván 
tudtomra, hogy a misét megkezdhetem, miután a zavar, 
úgylátszik, lecsendesült. El is kezdtem, szolgálván nekem 
egy jámbor ember, ki önkényt vállalkozott ezen tény-
kodésre. 

Egyszerre igen különös modorban lettem a szent cse-
lekményben megzavarva. Magában a templomban gyer-
meksirás s női sikoltás hallatszott, o mellett pedig fegyver-
csörgés s a közbiztonság egy hivatalnokának hangja tölté 
be a szent helyet. Csakhamar azt vettem észre, hogy a k a -
tonák egészen az oltár lépcsőjéig nyomultak elő. Midőn a 
communio következett s én kifordultam, hogy a „miserea-
tur"-t mondjam, azt láttam, hogy a templom telve volt fegy-
veres katonákkal, kik részint szuronyokkal, részint pisz-
tolyokkal, fenyegetvén a jelenlevőket, azt parancsolták a 
megfélemlített ajtatoskodóknak, hogy legott hagyják oda a 
templomot. Néhánynak ezek közül mégis sikerült egészen a 
főoltárig hatolni , hogy az úr testét vegyék s ekként , 
mint mondák, haláluk előtt még legalább ezen vigaszban 
részesüljenek. 

Én részemről nem tudván neheztelésemet magamba 
fojtani, azt mondtam a katonáknak : „Vonuljatok vissza. 
Ez nem a ti helyetek ; ha így cselekesztek, mind ki vagytok 
közösítve." A katonák erre az oltár aljáig vonultak vissza 
úgy, hogy én legalább annyi szabad helyet nyertem, hogy 
az úr testét szolgáltathassam ki azoknak, kik azt kívánták. 

A mise végződött. A hivek azt kiáltották : Éljen a 
boldogságos Szűz, éljen szent vallásunk ! Én ekkor már a 
sekrestye felé haladtam, egyik kezemmel a kelyhet, a má-
sikkal a biretet, ta r tván; előttem sok katona tódult bo a 
sekrestyébe s elállta az utat úgy, hogy kénytelen voltam 

jobb kezemmel, miután többeket felszólítottam volna, enged-
jenek bemenni, egyiket másikat félre tolni, hogy keresztül 
hatolván, végre bejuthassak oda, a hova szándékoztam, 
t. i. a sekrestyébe. Alighogy az oda vezető folyosóra lép-
tem, azt vettem észre, hogy valaki a misemondó ruhánál 
fogva t a r t ; visszapillantván azt láttam, hogy egy rendőrségi 
ügynök fogott meg, ki egyúttal azzal is fenyegetett, hogy 
legott be fog kisértetni. Kérdeztem, hogy miért, de erre 
semmit sem felelt. Arra tovább mentem s végre a sekrestyébe 
értem. Utánam egy egész csapat sorkatona, nemzet- s csend-
őr meg rendőrségi ügynök, tódult be, velük két quaestura! 
hivatalnok, kiknek egyike tudtomra adta, miszerint el va-
gyok fogva, mivel egy városi őrt ököllel megütöttem. 

En erre azt válaszoltam, hogy ez lehetetlen, mivel-
hogy visszajövet az oltártól egyik kezem sem volt szabad. 
Ekkor a 12-ik számot viselő városi őr lépett elő, azt állít-
ván, hogy ő az, kit ököllel megütöttem ; mire én azt feleltem, 
hogy hazudik, mert én a biretumot tartó kezemet csak a r ra 
használhattam legfölebb, hogy az utamban állókat, úgv 
ahogy, félre toljam, nem pedig arra, hogy valakit ököllel 
hátba üssek. 

Eközben a szentelt ruhákat le kellett volna tennem, 
de én előbb a ház elöljárójával beszélni s a szenvedett 
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bántalmak ellen tiltakozni akartam. Személyem s papi jel-
legem folytonosan a legnagyobb bántalmaknak tárgya volt. 
Egyik nemzetőr azt mondta : „Kössük meg így, ebben a 
bolond ruhában vezessük végig az utczákon," mire én azt 
feleltem, hogy épen ezt szeretném ; de a quaesturai hivatal-
nokok egyike azt mondta, hogy ez nem történhetik meg 
ugyan, hanem be fog záratni étlenül ezen szobában, mely-
ben jelenleg vagyunk ; de a fentebbi nemzetőr ismét felszó-
lalván azt mondta: „Nem, nem, csak kössük meg s vezessük 
el magunkkal, mert épen most babrált az " (nem 
merem kiirni, hogy mivel.) Egy csendőr (úgy látszik altiszt, 
mert kar ján több zsinórt vettem észre) több csúfnévvel 
illetvén, így szólt hozzám : „Nemcsak téged foglak meg-
kötni, hanem szeretném megkötni ama gazember Piust is, 
ki t felette szivesen végig hurczolnék Róma városának ut-
czáin." (E két utóbbi aligha nem zsidó volt, magukviselete 
legalább s szólásmódjuk nagyon jellemző.) 

„Itt kezem, — válaszoltam, hozzátévén: — ime, ezek 
azon biztositások, melyeket a pápának s a katholikusoknak 
Ígértetek." E pillanatban egy szerzetes jött hozzám s azt 
tanácslá nekem, tegyek meg mindent, mit ezek az emberek 
akarnak. Erre a rendőrség rendelkezésére állottam, csak azt 
sajnálva, hogy a szentelt ruhákat letettem. 

Egy rendőrségi hivatalnok azt kérdezte tőlem, váljon 
nem akarok-e polgári ruhát felvenni ? „Nem, — mondám, 
— mert nincs okom papi jellegemet szégyenleni." „De, — 
felelt ő, — én nyitott kocsiban fogom önt elvitetni," mire 
azt válaszoltam, hogy kész vagyok mindenre. 

Igy aztán a Monte-Citoriora vittek. Ott család- s 
keresztnevemet kérdezték, koromat, születésem helyét s 
lakásomat s aztán egy külön szobába vezettek, hogy ott 
várakozzam. Három óra múlva Berti lovag elé vezettet-
tem, ki arra hivott fel, hogy az al Gesuban történteket bo-
széljem el neki , mire azt válaszoltam, hogy nem vagyok 
képe3 alaposan tudósítani őt, mivelhogy misézvén, nem 
figyelhettem azokra, mik körültem, főleg a choruson kivül, 
történtek. 

Ezután igen udvariasan arra szólított fe', hogy befo-
gatásomnak egyes mozzanatait beszéljem el neki. 

Engedvén felszólításának, az imitt előre bocsátottakat 
elbeszéltem neki. Ez megtörténvén, azt mondá nekem, mi-
szerint arról vagyok vádolva, hogy a népet a fegyveres erő 
elleni ellentállásra uszítottam. Erre én azt feleltem, hogy 
ez puszta rágalom, mit ő maga is következtethet már csak 
abból is, minthogy én addig, míg a legnagyobb rendetlen-
ségek történtek, a főoltárnál miséztem s hogy azután mind-
járt katonaság vett körül. Ellenkezőleg azt beszéltem el 
neki, hogy bántak velem a sekrestyében s mit mondott a 
csendőr nekem s mit pápa ő szentségéről s midőn ezt 
hinni vonakodott, akkor azt mondtam neki, hogy az illetőre 
igen jól rá tudnék még ismerni s hogy szembesíttetni kiván-
nék vele. 

Ezután az elöbbeni szobába visszavozettetvén, körül-
belül egy félóráig várakoztattak, melynek letelte után is-
mét a quaestor elé kerültem, ki a legnagyobb udvariasság-
gal igy szólt hozzám : „ Ön szabad lábra van helyezve s la-
kására térhet vissza, de el ne feledje, hogy a katholikus 
pártnak nagyobb mérséklettel s eszélylyel kellene eljárnia 

s mindenekelőtt meg kellene szűnnie a szabadelvű pártot 
s a kormány közegeit bántalmazni ," mire vonatkozólag azt 
is felhozta, hogy nem régen sz. Ign. templomában több, állí-
tólag igen becsületesjellemü, rendőrségi ügynök, szintén állí-
tólag, nagyon bántalmaztatott . Ezek után a portás által 
kocsit hozatott számomra, melyen, további bántalmak ki -
kerülése kedveért, egy rendőrségi tiszt által kísértetve haza 
tértem. 

Ezek, igazgató úr, hü ecsetelése azoknak, mik velem 
történtek. Tudom, hogy ezeket több itt ni lap oly módon 
adta elő, mely az igazságtól eltért, mik helyreigazításának 
tekintetéből ezeket becses lapja számára rendelkezésére 
bocsátom. 

Fogadja , Rómában marczius 12-én 1871. 
R a f a ë l C o l i a l t i . 

Az „Osservatore Romano"-ban a következő tudósítást 
olvassuk egy spanyol pap tollából: 

Szerkesztő úr ! Igen lekötelezne, ha becses lapjában 
helyet adna a következő soroknak, melyekben egy igen sajn«. s 
oly eseményről akarom annak olvasóit tudósítani, melynek 
közvetlen szemtanuja voltam s mely azt bizonyítja, hogy 
Rómában nemcsak a benszülötteknek személyes biztonsága 
nincsen biztosítva, hanem hogy a külföldiek sem élvezik 
azon védelmet, melyet minden polgárisult nemzetnél szent 
és sérthetetlen jellegük méltán követelhetni látszik. 

Én szentbeszédet hallgattam az al Gesu nevü templom-
ban Befrjeztetése után a többi hallgatósággal együtt el 
akarván hagyni a templomot, egyszerre csak azt vettük 
észre, hogy ebben gátoltatunk, sőt néhány az ajtónál álló 
rendőrségi ügynök részéről parancsszí hallatszott, mely a 
templomban maradást hagyta meg nekünk. Egy perczig 
azt gondoltam, hogy ezen hatósági közegek azért vannak 
itten, hogy a közönséget a rakonczátlan tömegnek bántal-
mazásai ellen megvédelmezzék. Mekkora vala tehát megle-
petésem, midőn azt l á t t am, hogy a tömeg bántalmazá-
sait nemcsak szabadon üzi, hanem nyilván a rendőrség 
pártfogolása mellett mind sűrűbben kezd a templom kö-
rül összegyülekezni, míg ugyanakkor egy csapat városi 
őr tolakodott be a templom belsejébe, közülök az egyik 
szivarral szájában, kik az odaben levőket a legdurvább 
módon bántalmazták s kardja ikkal jobbra balra ütlegeket 
osztottak. 

Látván ezt s hogy dühükben sem a nemre, sem a korra,, 
tekintettel nincsenek, valamint azt is, hogy másként nem 
tudom magam durvaságaiktól megóvni, arra figyelmeztettem 
őket, hogy először pap vagyok s hogy másodszor mint spa-
nyol alattvaló kénytelen volnék hazám diplomatiai képvi-
selőjénél panaszt emelni, ha irántami durvaságaikat ekként 
folytatnák. Minden felelet helyett az, ki t megszólítottam, 
kardját emelé fel s fejemre akar t ütni. Szerencsémre azon-
ban kikerültem a csapást, mely aztán vállamat érte úgy, 
hogy ott tetemesen megsérültem s mint természetes, ruhám 
is szétszakíttatott. Erre egy másikhoz folyamodtam segély-
ért, ki pedig, a helyett hogy társának dühét lecsillapította 
volna, kardjának hegyével mellemba döfött oly erővel, hogy 
csak egy gyors hátralépésnek köszönhetem, hogy halálosan 
meg nem sebesültem. 
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Fölöslegesnek tartom ezekhez még bővebb kommen-
tár t irni. Mint pap s mint katholikus tiszta szívből meg-
bocsátom az illetőknek a magam személyét ért bántal-
makat. De mint idegen nem tehetem, hogy mindezekről 
kormányom római ügynöke által jelentést ne tétessek fló-
renczi képviselőnknél oly czélból, hogy hazámfiai jövőben 
azon durvaságok ellen biztosíttassanak, melyek annál saj-
nosabbak, ha színhelyük a katholikus világnak fővárosa. 

Fogadja szerkesztő ú r ! Rómában marcz. 11-én, 1871. 
De Corta Philemon spanyol áldozár. 

A z a n g o l o k p r o t e s t a t i ó j a . Mi alulírottak, az 
angol birodalomnak alattvalói, kijelentjük ezennel, hogy 
1871-i marcz. 10-én a római Jézus sz3nt nevéről nevezett 
templomban az isteni tiszteleten jelen levén, többféle ve-
szélynek s bántalmazásoknak ki voltunk téve. Szükségesnek 
látjuk kijelenteni továbbá azt is, hogy épenséggei nem poli-
tikai indok volt, mely bennünket a nevezett templom láto-
gatására birt. Legnagyobb rész közülünk katholikus, de 
ámbár protestánsok is vannak köztünk, mégis mindnyájan 
csak azért mentünk a templomba, hogy ottan ajtatosságun-
kat végezzük. Hozzáteszszük, hogy egészen ezen alkalomig 
nem ismertük egymást s csak akkor, a közös veszélynek 
pillanatában, ismerkedtünk meg egymással. 

A szentbeszéd, melyet a jézustársasági Tomasi atya 
tartott, egy szóval sem érintette a politikát s egyátalában 
semmit sem tartalmazott, mi bárkit is magsérthetett volna. 
Midőn befejezte, körülbelül dél lehetett. Elhagyván a 
templomot, az ajtókat egy sereg ólmos botokkal (bludgeons) 
felfegyverzett ember által megszállva találtuk. Az először 
kilépők a templomba szoríttattak vissza s huzamosb ideig 
ott maradni kényteleníttettek ; néhányan a templom mellett 
fekvő házi kertbe vonultak, honnan aztán nemzetőrök által 
haza kisértettek. Mi magunk padig a templomban marad-
tunk, míg húsz vagy harminca katona kíséretében egy úr 
nyomult be oda, ki egy háromszínű szalagot viselt mellén. 
A katonák több befogatást eszközöltek. Eleintén ezen urat 
a királyi biztosnak, Gadda úrnak, tartottuk, későbben pedig 
azt hallottuk, hogy az itteni quaesturának egy küldöttje. 
A katonák kivont kardjaikkal jobbra balra ütötték s ver-
ték a férfiakat s nőket minden tekintet nélkül, valamennyi 
jelenlevővel úgy bánván, mintha a legalsóbbrendü népsöp-
redékhez tartoznának. Banyomultak a mellékkápolnákba s 
végre a főoltár előtti elkülönzött helyre is, melyben egy pap 
épen misézett s a hiveknek az úr testét szolgáltatta ki. A 
katonák bántalmazásaira több nő elájult, egyiket közülük 
egy katona kardjával úgy homlokon ü tö t t , hogy mély 
sebet ejtett r a j t a , amint egyátalán igen sokat láttunk, kiket 
a katonák kardcsapásokkal megvérzettek. 

A quaestura küldöttje mindezen rendetlenkedésnek 
szemtanúja volt. Midőn angol létünkre hivatkozva hozzá 
fordultunk s azt követeltük tőle, hogy a bántalmazások 
ellen védelmezzen, néhány katonával együtt a via Cesariniig 
kisért el bennünket, hol aztán elbocsátott. Innen legott 
Jervoisenak, a római angol követség ügynökének, lakására 
mentünk, kinek a történteket elbeszélvén, felszólíttattunk 
általa, hogy a tapasztaltakat irásba foglalván, aláírásunkkal 
bizonyítsuk azoknak igazságát, mit ezennel meg is teszünk. 

W . Maziere Brady, irhoni alkirályhivatali káplány. 
Winchester Vilmos, ő felsége indiai hadseregének volt tisztje. 
Coppinger Dudley, nyug. százados. Baxly Vansit tart , egye-
temi tanuló. Lomax Westfialdhause Lancashire Franciska. 
Vansittart F . B. Coppinger S. M. Burk H. R. 

IRODALOM. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 5 01. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

A következőkben akadunk a fordítások előzetes tör-
ténelmére és első kiadványaira. — Mind az ó, mind az u j 
testamentomi (e szó testamentum, moly közönségesen vég-
rendeletet jelent, itt a görög „<5íai97/x>;" érteményben vé-
tetve azon szövetséget jelenti , melyet Isten az ő kinyilat-
koztatásában az emberekkel kötött, tudniillik Isten Ígéreteit 
egy- és az emberek viszonigéreteit másrészről. Átvitt 
érteményben így neveztetnek a könyvek is, melyekben e 
szövetség feljegyeztetett) szentirás, úgymond a t. szerző, 
különféle nyelvre fordíttatott. A 100-ik lapon van felemlítve 
a hetvenes vagy görög fordí tás , moly kétségen kivül a 
legnevezetesebb fordítások egyike. Egyptomban készült ez, 
hihetőleg három századdal Jézus Krisztus előtt s nagy te-
kintélyre emelkedett mind a zsidóknál, mind a keresztények-
nél . . . Az apostolok is közönségesen ebből idéznek . . „Mit 
der Lesung", olvassuk az említett lapon, „mit der Lesung 
und Barührung der Soptuaginta (a „hetvenes nevezetet Aris-
tevs egy keletkezésére vonatkozó történetből fejti meg) aber 
steigerte sich auch täglich die Ehrfurcht , welche man gegen 
diese Ubersetzung trug. Diese Achtung kam nicht aus der 
Überzeugung, sie sei in streng philologischer, wörtlicher, 
Treue angefertigt und gebe von dem Originaltexte ein in 
Allem treues Bild ; im Gegentheil war man sich den vielen 
Abweichungen, welche dieselbe in unwesentlichen Stücken 
enthielt, klar bewusst . . . Wohl aber hatten die Christen 
die Sicherheit, dass die Wahrheiten des Glaubens und Sit-
tenlehre in derselben unangetastet und lauter überliefert 
wurden und dass die Kirche bei den umgehenden Bibel-
exemplaren keine andere Garantie fordere . . . Dies ist um 
so begreiflicher wegen des Argwohns, den die Christen gegen 
die Juden hegton, als ob dieselben keine treuen Hüter der 
biblischen Offenbarungslehren geblieben seien. So bestand 
denn auch in der christlichen Zeit Jahrhunderte lang die 
Meinung, die Übersetzung der siebenzig sei unter dem be-
sonderen Beistande des hl. Geistes entstanden" . . . Többi 
között sz. Irén, lyoni püspök (140—202) és vértanú (adv. 
Haer) irja : „Unus et idem Spiritus Dei, qui in prophetis 
praeconavit, in senioribus (70) autem interpretál us est, 
quae prophetata fuerunt" és sz. Ágoston (430) a „Da civi-
tate Dei" czimü müvében, mely a kereszténységnek magas 
szempontból kiindult védirata , — ogyhelyütt m o n d j a : 
„Quidquid est in hebraeis codicibus et non est apud inter-
prétés LXX., noluit ea per istos, S3d por illos prophetas 
Dei Spiritus dicere;^ quidquid vero est apud LXX. , in he-
braeis codicibus autem non est, per istos ea maluit, quam 
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per illos, idem Spiritus dicere, sic ostendens utrosque fuis-
se prophetas" . . . (v. ö. 10L é j köv. 11.) 

Az eddig rövideden érintettek körül forog a kitűnő 
tanulmányról tanúskodó műnek előzményes része, melyeket, 
mint a czim után várhatni is, a latin fordítás története kc-
vot . . . Mily beható és mégis világos eszméket foglal magá-
ban ez első rész is ! és ily szellem vonul végig a dolgozat 
minden részein , . . összes tartalmán ! 

A hatodik (6) czikkelyben — 107 — 144 11. — a t . sz. 
már a tulajdonképeni tárgyra tér át. — Jelesen a görögből 
eszközlött számos fordítás közül már sz. Jeromos idejében 
mind szóhüség, mind világosság, tekintetében kitűnt „Itala"-
ról beszél, melynek létrejötte a t. sz. szerint az apostoli kor-
ban keresendő . . . „Mit der Bildung", ezek egyebek mellett 
a t. szerző szavai, „mit der Bildung der ersten Christenge-
meinden inusste desswegen sehr frühzeitig das Bedürfniss 
erwachen das Bibelwort auch in lateinischer Sprache zu 
besitzen . . . Dies Bedürfniss war freilich kein theoretisches 
zur Übermittlung de3 christlichen Lehrinhaltes ; denn das 
Chr i s ten tum ist durch das lebendige Wort der Apostel 
und nicht durch dio hl. Schrift in3 Abendland gebracht wor-
den . . . Allein, das praktische Bedürfniss der Erbauung 
forderte sehr bald lateinische Bibeltexte sowohl für die got-
tesdienstlichen Versammlungen, als für den häuslichen Kreis 
der römischen und italischen Gläubigen" (v. ö. 109 11.) . . . 
„So führt denn Alles", — így ír utóbb a t. sz. „Itala" erede-
tének korára és helyére nézve, — „so führt denn Alles dazu, 
dass der oder die Verfasser der Itala unter den Glaubens-
boten der Apostolischen Zeit gesucht werden müssen, welche 
griechische Bildung und Sprache mit ihrer morgenländischen 
Nationalität verschmolzen hatten, vom Lateinischen aber 
durch Verkehr mit niedern Volksklassen Kenntniss gewon-
nen . . . Hiedurch wird die erste lateinische Bibelüberset-
zung in das höchste christliche Alterthum hinaufgerückt, in 
das auch schon Erwägungen anderer Art sie zu versetzen 
gcnöthigt haben." 

Dr. Csősz. 
(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Boküldetett: Schematismus Cleri Archi-Dioecesis 

Strigoniensis pro anno a Christo nato 1871. A főmegye véd-
szente szent Adalbert. Főpásztora fm. Simor János herczeg-
primás, ki a főpásztorok sorában a 73-ik. Suffraganeusai az 
eperjesi, veszprémi, nyitrai, váczi, munkácsi, székesfehér-
vári, győri, pécsi, szombathelyi s beszterczebányai püspökök. 
In pontificalibus suffraganeusa kettő. A főkáptalanban van 
22 stallum és jelenleg 20 kanonok, 8 czimzetes kanonok ; a 
pozsonyi társas káptalanban 12 kanonok, a nagyszombati 
társas káptalanban 6 kanonok, abbatia 13, abbatiae exemtae 
ad jurisdictionem A. D. Strig. spect. 28; prépostság 19, 
praepositurae exemtae 20, 8 archidiacoDatus, 2 Districtus 
vicarialis, alesperesi kerület 45, 472 parochia, 419 plébános, 
53 administrator, 5 curatia, segédlelkész 200; a lelkipász-
torságban van 683, különféle hivatalban 19, magányzó 11, 
deficiens s valetudinarius 27 papja, 156 növendékpapja ; 577 

férfi- s 264 nőszerzetese ; összeí papság a megyében 1829, 
979,851 katholikus lelke, 472 plébániatemploma, 242 fiók-
egyháza, 86 kápolnája. 

— A szentatya a konstantinápolyi örménykatholiku-
sokhoz egy brevét bocsájtott a szakadás ügyében. Az ere-
detit közlendjtik. 

— A szentatya nagyhét szerdáján fogadta az angol 
küldöttséget a trónte remben bibornokai körében. A kül-
döttség 35 tagból ál lt, szónoka volt Norfolk herczeg. 

— Rómában nagyszerdán a szabadkőművesek és sza-
badgondolkodók ünnepélyes temetést rendeztek egy Lon-
donban meghalt, de temetés végett Rómába hozott, tagtár-
sukkal. A város több utczájában körülhordozták a koporsót. 
Pap, kereszt, nem volt 1 átható. A tagok egész Olaszország-
ból megjelentek és a szabadkőmüvesi tokoknak megfelelő 
rendjelekkel voltak ékesítve. Sze.it Lőrincz temetőjében, de 
több helyütt az utczák on, beszédek tartattak. — Ha nem len-
ne a szabadkőművességnek és a szabadgondolkodók társula-
tának oly komoly oldala, nevetne az ember rajtuk. A katho-
likus körmenetek Olaszországban ki vannak téve megtá-
madtatásoknak; ezen komédiások szabadon gyalázhatják 
Istent s egyházát. 

— Olaszország több városában, nevezetesen Rómában 
is, nagy lakomát tar to t tak a szabadgondolkodók nagypén-
teken. Lehetlen e sorokat megindulás nélkül ide Írnunk. 

— Jáczint-Loyson abbét Rómába várják pajtásai, hol 
Gavazzival, a hires garibaldifzónokkal, fog alkalmasint 
beszédeket tarta ni a római néphez, — hogy azt Krisztus hité-
nek megnyerje s Rómában az igaz világosságot meggyújtsa ! 

— A mult napokban egy amerikai hadi hajó állt meg 
Civita-Vecchiában. A vezénylő tisztség partra szállt s vas-
úton egyenesen Rómába sietett, a szentatyánál kihallgatást 
kért , hogy őszinte hódolatát fejezze ki előtte. 

— Az angol katholikusok legújabban 25 ezer font 
sterlinget küldöttek a szentatyának péterfillérül. 

— Syra szigetről 100 fiatal görögkatholikus gyönyörű 
tiltakozást bocsájtott közre Róma elfoglaltatása ellen. 

— A szentatya Franchi Sándor thessalonicai érseket 
küldötte rendkívüli követül Konstantinápolyba a szultánhoz. 
Oldala melle Algisi s Roncetti monsignorok adattak. 

— Spanyolországból legújabban 150 ezer aláirással 
ellátott tiltakozó irat intéztetett a szentatyához. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból: 220 frt. 55 kr., 160 frank 
aranyban, 1 cs. k. arany, 1 régi koronás tallér. 1 db régi 
kétfrtos, 7 uj ezüst forintos, 3 db régi húszas, 1 osztrák '/4 

forintos. 
Zsemlits István alsószölnöki plébános . . 1 ft . 
Tiszka Mária 20 kr. 
Andrássy Jónás . . . . . . 20 kr . 
Andrássy Verona 20 kr^ 

< 
Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem foye, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Megjelenik e liip he-
tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben s póstakül-

déssel 5 f. 

Előfizethetni minden k. 
póstahivatalnál : Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kjes i 
Sándor nyomdai h ódájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sar.), 9. sz. 

Pesten, április 19-én. Si. I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Morál és jog aquinói sz. Tamás és Kant 
nyomán. — Katholikus congressus. —Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Morál és jog aquinói sz. Tamás és Kant-
nyomán. 

(Vége.) 

Minekelőtte az erkölcsi törvény kötelező erejé-
nek vagyis rövideden a kötelezettségnek eredetéről 
és kútforrásáról helyes Ítéletet mondhatnánk, először 
is tudnunk kell, mi tulajdonképen ezen kötelezettség 
és melyek azon feltételek, melyek alatt az erkölcsi 
törvény az emberi szabadakaratot gyakorlati szabály 
gyanánt kötelezheti? Valamint nyelvünkben a kife-
jezés „kötelezettség" (kötni): úgy a latinban „obliga-
tio" (ligare) legközelebb köteléket és pedig oly szel-
lemi köteléket jelent, melylyel csak eszes szabad 
lényt lehet valamire kötelezni ; hiszen senki sem fogja 
mondani, hogy pl. a lovas kötelezi lovát, midőn a 
zabla és a sarkantyúk segítségével menésre ösz-
tönzi. A kötelezettség ellenben választást engedvén, 
a szabadakaratot szükségképen feltételezi. Ha pl. 
valamely házi gazda cselédjének azt parancsolja, 
hogy a kiszabott házi rendet vagy tartsa meg vagy 
pedig házát hagyja el, ezen parancsban kétség kivül 
erkölcsi kötelezettség rejlik, de a szabad választást 
ki nem zárja. Ez pedig onnét van, mivel az erkölcsi 
kötelezettség (necessitas morális) nem physikai szük-
ség (necessitas physica) és pedig sem külső, (vis, 
coactio) sem belső (necessitas interna); a kötelezett-
ség inkább az erkölcsi törvénynek folyománya, mely 
az erkölcsi rend megtartását czélozza, hogy általa 
Istenhez, végczélunkhoz, vezéreltessünk, hozzá ha-
sonlók, jók, szentek és boldogok azaz igazán szaba-
dok lehessünk. Ubi spiritus Domini, ibi libertás. 

Mivel továbbá Isten alkotta az embert s a ne-
vezett czélt ő tűzte ki számára, egyszersmind nem 
más, mint Isten, szabhatta ki a czélnak megfelelő 

erkölcsi rendet; ezen rendet pedig csak z erkölcsi 
törvény által tarthatjuk meg. Valamint tehát a ren-
det akarta az Isten : úgy a törvényt is irta ; vala-
mint a rend isteni : úgy a törvény is isteni. Mivel 
továbbá a törvénytől el nem választhatjuk kötelező 
erejét, a kötelesség is isteni eredetű fog lenni, az 
emberi észt illetvén a nemes tiszt az isteni törvényt 
kötelezettségével együtt kihirdetni. Az emberi ész 
tehát egyedül csak közege, nem pedig kútforrása, az 
erkölcsi törvénynek, ellenkező esetben az ember 
független, feltétlen, lény, Isten, volna ; továbbá, ha az 
ész öntörvényhozói joggal birna, akkor az ember 
ugyanazon törvényre nézve törvényhozó s alattvaló 
volua, mi ismét a józan észszel ellenkezik.1) 

Eme megdönthetlen igazságokkal szemközt a 
Kantféle „gyakorlati észnek feltétlen parancsa" 
valódi torzkép, a tettleges igazságnak tagadása, üres 
fogalom, holt betűje az irott törvénynek, melyről 
szentségtelen kéz a törvényes szentesítésnek hiteles 
pecsétjét vakmerően leszakította a nélkül, hogy azt 
valamivel mással pótolni tudná. Szóval, Kant ész-
törvénye fa gyökér nélkül, test élet nélkül. Mi csuda 
tehát, ha a könnyelműek megfoghatatlannak találják 
a napnál fényesebb igazságot, melynek egyes su-
garai a pogányság éjjelét sem hagyták egészen sö-
tétben?2) 

A mi már most az erkölcsi törvénynek sanctió-
ját illeti, ez ennek kötelező erejével oly szoros kap-
csolatban van, hogy ez utóbbinak isteni eredete 
szentesítésének isteni eredetét szükségképen feltéte-
lezi. Sanctió alatt pedig egyszerűen a jutalmat vagy 
büntetést értjük, melyet az erkölcsi rendnek megtar-

') „Lex est directiva actuum, qui conveniunt subjectis 
gubernationi alicujus; unde nullus proprie loquendo suis 
actibus legem imponit." S. Thom. Sum. I. II. qu. 93. a. 5. 

2) S. Paul, ad Rom. II . 14. 15. Cicero de leg. I I . 4. 
Aristoteles Metaphys. I. 4. c. 4. Summ, theol. I I I . qu. 32. a. 
4. Lásd Kleutgen Philosophie der .Vorzeit. II. 685. Taparelli 
Naíurrecht I. n. 6—13. 

28 
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tása vagy megszegése maga után von.3) Ezen szen-
tesítés egyrészt az emberbs Istentől kiirthatatlanul 
beleoltott boldogsági vágyban leli fel természetes 
támpontját, másrészt pedig az Istennek végnélküli 
igazságosságából szükségképen következik, mely oda 
czéloz, hogy az általa öröktől fogva megállapított 
erkölcsi rendnek minden körülmények között érvényt 
szerezzen, még azon esetben is, ha az ember szabad-
akaratával visszaélve, az erkölcsi rend megszegésére, 
a bűnre, határozza el magát. 

Söt nem létezik e világon törvényes rend. mely-
nek megtartását emberi törvényhozó oly nagy tekin-
télylyel követelhetné, miut a minővel Isten véghe-
tetlen szentségénél fogva az erkölcsi rend megtar-
tását minden eszes teremtménytől követeli, annak 
megszegését pedig kérlelhetetlenül bünteti. És ez igen 
természetes; hiszen köztapasztalás szerint az erkölcsi 
rendnek megtartása annyi nehéz áldozatot kiván, a 
kisértetek oly nagy csábingerrel hatnak az emberre, 
az érzékiség oly bűvös alakban jelentkezik, anyagi 
és szellemi természetünk szoros összeköttetésénél 
fogva földi harczunk nem nélkülözheti a természet-
feletti segélyt, ha győzelmi babért aratni akarunk. 
Már most kérdem, hogyan hozhatta volna Isten az 
erkölcsi törvényt, hogyan szabhatta volna ki az örök 
czélnak megfelelő erkölcsi rendet, hacsak annak 
megtarthatását felsőbb tekintély, isteni szentesítés, 
által nem biztositotta volna? ellenkező esetben bizo-
nyára Isten végnélküli bölcseségének ellentmondott 
volna. Deus autem seipsum negare non potest. 

Ezek után, úgy hiszem, alig szükséges a lelki-
ismeret szavára hivatkozni, hogy oly igazságot bi-
zonyítsunk be, melyet Isten és az ész megtagadása 
nélkül tagadni nem lehet. Az ádáz szenvedélyek 
sophistikája kétségkívül ama lelki szemet igen elho-
mályosította, de sohasem sikerült neki az igazság 
napjából ki kitörő sugarakat tőle tökéletesen elzárni. 
Ezen sugarak közé tartozik az emberi szivnek azon 
rendíthetlen meggyőződése, hogy Kant feltétlen pa-
rancsán kivül még létezik egy felsőbb törvény, mely-
nek tekintélyét büntetlenül megsérteni nem lehet. 
Ama leírhatatlan, sokszor a legkínosabb borzadályig 
fokozódott, félelem, mely a legtitkosabb bűntett öntu-
datát fúriaként kisérni szokta, bizonyára nem a meg-
vetett öntörvényhozói ész miatti rettegés; ez inkább 
egy túlvilági szózatnak, az igazságos Isten kárhoz-
tató Ítéletének, visszhangja szivünkben. Innét magya-
rázhatjuk meg magunknak a legvadabb népeknél 

3) L. Institutiones Philosoph. Matth. Liberatore Vol. 
I I I . Ethica et Jus Nat. Art. I I I . pag. 93. 

is divó, sokszor embervértől párolgó, áldozatokat, 
melyekkel a sértett istenségnek büntető ostorát ma-
guktól távol tartani iparkodtak. 

A mondottakból önkényt következik, hogy a 
morál Istenben, mint végalapjában, gyökeredzik. 
Azt Istentől elszakítani annyi volna, mint a földet a 
nap éltető melegétől és világosságától elzárni. Midőn 
tehát Kant Isten helyett az észtörvériyre fektette a 
morált, azt fövényre alapította s azért a szenvedé-
lyek ostroma el is sodorta azt mindenkor. Ellenben 
az Istenre és vallásra alapított morál kősziklára 
épített világító toronyhoz hasonlít, mely rendíthet-
lenül áll a felkorbácsolt indulatok tajtékzó csapko-
dásai közepett s a szivviharoktól besötétedett élet-
tengeren küzdőnek egy biztos révpart felé világít, 
hol igazság és béke ölelkeznek. 

Ámde vallás alatt nem szabad Kant és a ratio-
np.listák vallását értenünk, mely a természetes ész 
által fellelt igazságok látkörén túl nem terjed ; mi 
a vallás alatt értjük a positiv kinyilatkoztatás hit-és 
erkölcsigazságainak összegét s azért, hogy követ-
kezetesek legyünk, állításunkat eképen kell kiegé-
szítenünk: vallás nélkül nincsen morál és positiv 
kereszténység nélkül nincsen vallás. 

Míg Jézus Krisztus, a világ világossága, meg 
nem jelent a földön, a kizárólagos ész és természe-
tes jogainak védelmére még lehetett oly bölcseleti 
kisérleteket tenni, melyeknek bizonyos fensége és 
méltósága nem hiányzik; manapság azonban, midőn 
az uj pogányok az isteni világosságot maguktól el-
lökik, elégségesnek tartván az ész pislogó mécsét, 
ki csudálhatná, ha kebelrázó szidalmak közt a sö-
tétség műveiben s a barbárság iszonyatosságaiban 
még mélyebbre sülyednek, mint pogány őseik? 

Ezekről kellene elmélkedniük különösen azon 
férfiaknak, kik, mint nevük s jelvényük mutatja, 
egy uj erkölcsi világrendnek par excellence szellemi 
építészei akarnak lenni és világboldogító munkássá-
guk jelszava gyanánt a tiszta ész vallását, az átalá-
nos világegyházat, a humanismus alapján, a polgá-
risodást Krisztus nélkül, sőt ellene, tűzték ki zász-
lójukra. Ezeknek tudni kell és ha nem tudják, ta-
pasztalni fogják, hogy Krisztus egyszer és minden-
korra az egyedüli szegletkő, melyen nemcsak min-
den valódi polgárisodás és erkölcsi műveltség, hanem 
egyszersmind az ideig és örökké tartó jólétnek, a csa-
ládi boldogságnak, a józan haladás- és szabadságnak, 
egyszóval, minden socialis javaknak összege, rendít-
hetlenül nyugszik. 
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Igen, csak Krisztus igaz vallása oldhatja meg 
a napi kérdések gordiusi csomóját, akár a tudomá-
nyok és az államélet, akáranemzetgazdászatterénés 
más socialpolitikai téren merüljenek azok fel. Mert 
más alapot senki sem vethet azon kivül, mely vette-
tett, mely a Krisztus Jézus. Azért még egyszer hang-
súlyozzuk : nincs morál vallás nélkül és nincs vallás, 
erkölcs, rend és boldogság, Krisztus nélkül. 

Dr. Surányi. 

K a t h o l i k u s c o n g r e s s u s . 
XI. K i r á l y i P á l . Az ap. király paerogativái ma 

nem egészen azok, melyek voltak első királyunk idejében s 
azután is. Ma a király nemcsak alkotmányos, mint akkor, 
de parlamentáris kormányzatra is van utasítva ; kinevezéseit, 
rendeleteit, csak felelős minisztere ellenjegyzésével érvénye-
sítheti ; ez pedig nem felekezeti, hanem állami főtisztviselő 
s ha figyelembe veszszük azon vallási reciprocitást, mely az 
1848. 20-ik törv.-czikkben kimondva van, melyre a 27-es 
munkálat is hivatkozik, kecsegtethetjük e magunkat tör-
vényhozásunk oly előzékenységével, hogy ez eminens jogot 
ily mereven, minden átruházási intézkedés nélkül, felállítva, 
müvünket inarticulálja s a fentebbivel ellentétesen kimondja, 
hogy mi ezentúlra is praedominans religio maradunk ? En 
azonban nemcsak felteszem, de hiszem is a többségről, hogy 
eljárásában e nézet nem vezeti ; mert hiszen ez esetben egy 
munkát indított volna meg azért, hogy egy eredménytelen 
kísérlettel legyen több. Hogy a többségnek ez nem czélja, 
azt javaslatának ide vonatkozó pontjai bizonyítják. — 
Miért tehát az említettem jogok épentartása ? — Az én 
korlátolt felfogásom szerint itt nem érthetek mást, mint a 
római terjeszkedést, melynek tagadására a kalocsai érsek 
ő nmltga az ékesszólás egész hatályával vállalkozott. 

Ha e terjeszkedést csak azon értelemben vennők, mint 
annak nem létét ő nmltga mutogatta, összhangzat okáért 
megnyugodnám. De Rómában sz. könyvünk eme tételét : 
minden hatalom Istentől van, nem ő nmltgának analysise 
ezerint magyarázzák. Az igen valószínű, hogy nem köve-
telnek tőlünk uradalmak átengedését, egyéb adózás köte-
lességszerű átszolgáltatását sem fogják sürgetni, ilyenek 
maguktól szoktak történni ; hanem hogy a főpapi helyek 
betöltése s egyéb a vallás-erkölcsi életre vonatkozó intézke-
dések iránt hierarchiánk függetlensége a curiától oly meg-
nyugtató volna, mint sok élménynyel hallottuk, ennek ellene 
mond a curia százados törekvése, traditionalis politikája, 
az ismeretes syllabusok és encyclikák s ama — némely 
pontjában még ma is érvényesnek tartott concordatum, mely 
az apostoli kegyúri jogot megrövidíté s melynek védelmére 
akkori főpapjaink közül tudtommal csakis egyetlen egynek 
volt annyi erkölcsi bátorsága, hogy ellene tiltakozó szót 
emelt volna. 

Hanem ő nmltga erre azt mondaná, a congressus nem 
dogmatisáló gyűlés. Egészen igaz, mert ha az lenne vagy 
132-en nem jelentünk volna meg. De kérdem, megvizsgálni 
valamely a haza határain kivül kibocsátott s elvi szabályo-
kat tartalmazó okmányt, ha váljon az törvényeinkké!, szo-

kásainkkal, egyezik-e, dogmatizálás ? Akkor az ap. király 
jus placetije vallásellenes előjog lett volna, mit állítani azért 
is nehéz lenne, mert hiszen a pápák is elismerték. És ő 
nmltga ez előjogot mégis szónoki nemes hevében anachro-
nismusnak mondá, azon jogot, mely őrködni volt hivatva 
arra, hogy a vallástan meze alatt a hivők lelkiismerete az 
állam törvényei iránti kötelességgel ellentétbe ne hozassék, 
hivatva volt megóvni a hivőt, hogy ellenkezésbe ne jöjjön a 
hazafival. 

Az igaz, hogy ma mindenkinek szabadságában áll 
gondolatait, eszméit, terjeszteni ; de az is igaz, hogy e cse-
lekvésében a törvény korlátaiba ütközik, megtoroltatik ; 
ellenben a lelki békét háborító syllabusok szerzőit nem lehet 
az esküdtbíróság elé állítani. 

Pedig, ha én nem tarthatom fel a gyújtogató kezét, ki 
nevezne engem oktalannak, ha megoltalmazom házam tete-
jét a kanóczok hajigálásától ? 

Egy másik pontja van még ezen többségi javaslatnak 
a 4-ik szakasz alatt, mely egy nagy, egy szép, de egyszers-
mind egy csonkított eszmét mutat be. Vagy megfelel az 
egyházi javak kezelése és birtoklása azon czélnak, melyre 
nézve advák vagy nein. Ha megfelel, akkor jól van és miért 
kellett a tulajdonjog átruházását indítványozni ? Ennek 
semmi értelme. És ha nem felel meg, a mit a többség indít-
ványa igazolni látszik és ha szükség volt az időközben nagy-
korúvá lett közönséget, a hivő közönséget, jogába vissza-
helyezni : miért ezt továbbra is gyengeségben tartani, miért 
továbbra is járezalagra kötni ? 

Mélyen t. congr. ! A mi államunk nem az többé, a minő 
volt korábban. Belépett az a jogállamok sorába s ezáltal 
nemcsak jogokat kapott, de azoknak megfelelő kötelessége-
ket is vállalt. Ezen kötelességek teljesítése nagyon megkí-
vánja az összhangot mindazon tagokkal, melyek az államot 
képezik. Egy 8 millió lélekből álló hitközönséget szervezet-
len állapotban nem fog ezen állam megtűrni és, hogy oly 
szervezetet adjon magának, mely a hivőket ki nem elégíti, 
azt nem fogja megengedni. Mi fog tehát történni? Ma még, 
midőn magunk intézhetnök háztartásunk belső rendezését, 
oda viszszük a dolgot, hogy azt mások veszik kezükbe ; de 
azon más nem lesz már azon anya, ki gondos kézzel illeszti 
az irt a sebre, hanem az már a hidegarczú orvos lesz, kezé-
ben késsel és kimetszi a sebet, azt sem kérdve, hogy fáj-e ? 

B a r t a l G y ö r g y . Nem vagyunk még elütve az 
általunk követelt kérelmez esi jog indokolhatásától, sőt azt 
hiszem,— bármit mondjanak t. ellenfeleink, — annak üdvös 
oldala már e discussiók folytán is érvényesült, mert tisztul-
tak a nézetek és nemcsak a mi keblünk könnyebbült az által, 
hogy aggályainkat elmondhattuk a magyar püspöki karnak 
jelenlevő tagjai előtt, hanem épen ők meríthettek legilletéke-
sebb, legközvetlenebb, tudomást a megingatott bizalomnak 
ama mély repedéseiről, melyek a magyar kath. egyház alap-
zataiban is léteznek. 

Nem csupán egyéni nézetek azok, melyeket mi tolmá-
csoltunk ; longus post nos eadem cura laborantium ordo ; 
küldőink nézetei azok és erősen hiszem, hogy ha a megelő-
zött discussiók alapján most történnék meg a küldőinkro 
való hivatkozás, mi a nép érzületének leghelyesebb ellen -

31 * 
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próbája, — a köztünk létező számarány vajmi lényegesen 
fogna a mi j avunkra megváltozni. 

Hallottam a súlyos vádat „hogy mi gúny tárgyául 
kivántuk kitenni a catholicismust". Kereken és nem minden 
indignátió nélkül utasítom vissza e váda t , mert a r ra az 
általunk kiejtett szavak egyike sem jogosít ; felemlítettük 
mi a sajnos visszaéléseket, melyeket, fájdalom ! a catholi-
cismus története is felmutat, de tartózkodtunk a sötét lapok 
részletezésétől. Igenis, Istentől való a hit, mely vallásunk 
alapja, de nem volt mindig isteni a szellem, melylyel a 
hierarchia e hitet, a legnemesebb humanismusnak, a kölcsö-
nös szeretetnek és ebből kifolyó türelemnek hitét, kezelte. 
Ugy hiszem nincs, ki e tételt közöttünk tagadná — é3 ezért, 
de csakis ezért, tartózkodom a história tanúságaira hivat-
kozni. 

Kedves foglalkozásom volt az egyház- és világtörté-
nelem, az egyháznak és hazámnak közjoga és úgy hiszem, 
hogy ki mai napság a katholikus in teliigentiához számittatni 
kiván, kisebb nagyobb tökélyben kell hogy alakított legyen 
magának eszméket e tárgyak körül, mely eszmék kifolyása 
mindegyikünk vallásos és társadalmi meggyőződése. 

Megengedik önök uraim, hogy a végeredményt, a 
melyre önmagam és velem sok mások jutot tak, — oda resu-
máljam , hogy a kath. egyház specialis tanainak túlnyomó 
része a legnagyobb egyenetlenségek, belviszályok, közt a 
világi hatalomnak sokszor illetéktelen befolyása alatt jött 
létre és hogy alig van a történelemnek és históriai jognak 
tárgya, melynél az exegesis annyi nehézségeivel, az apo-
cryph okiratok, decretaliák, annyi seregével találkoznánk. 

Igenis meggyőződtem, hogy a criticai bonczkésnek 
éles alkalmazása veszélyes nemcsak azon épületre nézve, 
melyet a későbbi századok Krisztus tanai felé emeltek, de 
még a gyengébblelküek hitét alapjaiban meg is rendíteni 
képes. 

Felhagytam tehát az egyes tételek szoros tanulmányo-
zásával, mert átláttam, mennyire igaz, hogy a betű megöl 
és csakis a szellem az, mely él tet ; visszatértem a beata 
szimplicitáshoz, a cselekvés terén kerestem mélyen vallásos 
érzületem kielégítését; igyekeztem elősegíteni a bennem 
önkénytelenül támadt kételyek bemohásodását, a mi már-
már sikerült, midőn az egyházi hatalomnak ujabban felme-
rült téves iránya minden igyekezetemet meghiusítá. 

Felzúgtak önök közül sokan, midőn a legutóbbi con-
cilium döntvényeit vészteljeseknek neveztem ; saját újból 
megingatott hitemnek éles feljajdulása volt ez, azon hitnek, 
mely kész lehetett a parabolához hiven hegyeket elmozdí-
tani, de Istennek legszebb adományán, saját józan eszén, 
erőt venni nem képes. 

Igaza volt gróf Czirákynak, midőn azt mondta, hogy 
a jus placetinek gyakorlását ez idő szerint megnehezítik a 
közlekedésnek, az értesülésnek, gyors eszközei ; de feledé ő 
excellentiája, hogy ugyanazon intelligentia, melynek kö-
szönjük a kutató észnek eme felséges találmányait, azoknak, 
de még az ujabb kor egy másik vívmányának, a zárt aj tó-
ka t sem respectáló nyilvánosságnak, segélyével be is hatolt 
a legutóbbi zsinat tanácskozmányainak titkaiba. 

Nem volt tehát kikerülhető, hogy saját meggyőződé-
sünk szerint is élénken ne pártoljuk azon állást, melyet az 

ecclesia docens magyar tagjai, néhány sajnálandó kivétel-
lel, e zsinat tanácskozásainak legkihivóbb tárgyában elfog-
laltak. 

Ugy tud tuk ugyanis, hogy kath. felfogás szerint hi t -
szabály csakis az lehet, „quod semper et ubique et ab omni-
bus creditum;" úgy tudtuk mi, hogy a majorizálás azon 
rendszere, mely ezúttal minden kimélet nélkül alkalmazta-
tott, nemcsak ellenkezik az imént idézett katholikus fel-
fogással, hanem egyúttal hallatlan a kath. egyház történel-
mében. 

Sajnála t ta l látjuk, hogy az ecclesia docens ép azon 
tagjai, kiknek ajkain függött minden bizalmunk, rendre 
meghajolnak a catholicismus ama legflagransabb megsér-
tése előtt, melyet a zsinatnak többsége elkövetett ; de ne 
vegyék önök rosz néven, ha mi állhatatosan megmaradunk 
a mellett, minek megdönthetlenségét épen saját főpászto-
rainktól tanultuk. 

Távol van tőlem elemezni az encyclicák, syllabusok, 
tételeit ; csakis azt kivánom constatálni, a mi iránt kétség 
többé fen nem forog, hogy azok ellenkezésbe hoznak ben-
nünket az állami törvényekkel és ama sajnos alternatívára 
vezetnek, hogy vagy az egyik vagy a másik hatalommal 
meghasonlani kényszerüljünk. 

Oly felette éles volt-e tehát ama vészteljes szó, melyet 
a legutóbbi concilium döntvényeire a lka lmaztam? 

Hallottam e teremen kivül és úgy tudom, maga An-
tonelli cardinális használta e mentséget, hogy e tételeket 
nem kell oly szorosan venni, hogy az egyházi hatalom azo-
kat nem fogja oly szigorúan alkalmazni stb. E mentság uraim 
rosszabb magánál a megtörtént ba jná l , pejor medicina 
morbo, — mert az könnyelmű játékot űz avval, minek, 
hogy szent legyen, állandónak, maradandónak, is kell lennie. 

Mondatott a kassai püspök ő mga által, hogy ne fél-
jünk annyira attól a tisztes aggastyántól, ki jelenleg a pápai 
trónt elfoglalja. Mgos úr ! mi nem is félünk őtőle, sőt a 
régi tisztelettel, kegyelettel, viseltetünk szentséges állása 
és személyes tulajdonai i ránt ; de nem is félünk, habár szi-
vünk mélyéből perhorrescáljuk ama szerzetet, melynek be-
folyása az ő környezetében túlnyomó s a melynek még a 
tanítás terén szerzett érdemeit is elismerni készek lehetünk 
akkor, midőn egyúttal az egyházi és világi ügyek vezeté-
sére usurpált befolyását a történelem elriasztó tanúsága 
folytán a legkárhozatosabbnak nyilvánítjuk. 

A mitől mi félünk, az saját hitünknek, bizalmunknak, 
megrendülése, azon belső szakadás, mely annál veszélyesebb, 
minél magasabb forrásból ered az oly sok századon át léte-
zett egyházi alkotmánynak erőszakos felforgatása. 

Gr. Cziráky János ő excja tett egy megjegyzést, mely-
nek épen általa történt felhozása engem legalább fájdalma-
san lepett meg s ez az , hogy a kath. egyház senkit erőszak-
kal vissza nem tart és hogy azoknak, kik tanaival egyet 
nem értenek, szabadságukban áll abból kilépni. Csakis 
vallásos felbuzdulásának, előadása hevének, tulajdonítom e 
válságos megjegyzést és hinni akarom, hogy azt reánk, k ik 
a minoritás javaslatát az általunk felhozott indokokból 
pártoljuk, alkalmasint önmaga sem kívánja érteni ; de ha t a -
lálkoznék valaki e teremben, ki azt elsajátítaná, — kénytelen 
volnék őt figyelmeztetni, hogy mi mindannyian osztjuk t . 
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elvtársunk Babies kanonok úrnak remek beszédében kifej-
lett azon álláspontot, mely a kath. jellegnek bizonyos töre-
dék részéről folyton történő arrogálása ellen hangosan 
protestál. Igenis, nem önöké uraim ! a kath. egyház, közös 
miénk az, a melynek kebelében szivesen megleendünk önök 
mellett ősi szent hitünk alapján, do a melyből magunkat 
holaii szabályellenesen megalkotott ujabb tanok el nem 
fogadásaért bárki által kiutasíttatni nem engedjük soha ! 

Udvariatlan volnék uraim ! ha -önmagam csak úgy 
mellékesen, mint azt imént tettem, fogtam volna felemlíteni 
ama magasállású egyházi egyént, kiben ez időszorint nem 
mi, hanem az egész kath. világ Kalocsának nagynevű érse-
két, dicső elődeinek méltó utódját, tiszteli. 

Elvtársaim az egyházi karból nagyon is letarolták a 
tért előttem ; de találtam mégis némi böngészni valót azok-
ban, miket ő excája állításaim czáfolatául felhozni kegyes-
kedett. 

Szive3 volt ő kétségbe vonni állításomat, hogy az ec-
clesia docens engedékenyebb volt mindig az állami hatalom, 
mint az ecclesia discens irányában. Követem rokonom és 
elvtársam Perczel Miklósnak diseretióját és tartózkodom 
felemlíteni saját hazánk közelmúlt legszomorúbb éveinek 
ide vonatkozó tanúságát ; de szabad lesz hivatkoznom a 
franczia episcopatusnak ama szánandó szerepére, melyet az 
a nagy Napoleon és VII . Pius pápa közt lefolyt keserű 
tusának legbotrányosabb culminatióján a dölyföä hódító 
oldalán s az oly dicső fogoly pápa ellenében eljátszott ; bi-
zonyosan ismeretes lesz ő excája előtt a legújabb kútforrás, 
mely e tusának végső ti tkait felszínre hozta ; d'Haussen ville 
grófnak lelkiismeretes, intensive kath., tolla az, mely e ha-
tásos dráma történetét megirta azon okiratok világánál, a 
melyek egyúttal kézzelfoghatólag bizonyítják, mily kevéssé 
hitte magát még egyházi dolgokban is csalhatlannak azon 
pápa, kit a inartyrság szent koronája sok mások előtt 
megillet. 

Róma nem nyom, nem terjeszkedik, mondá ő excája. 
Legyen szabad ez állitásával szemközt egy régibb és egy 
legújabb példára, a hierarchia kezdetére és jelen fejlemé-
nyére, hivatkozni. 

Nagy Károly tekintélye, úgy hiszem, ne.n épen lesz 
megvetendő ő excája előtt; meg fogják önök engedni, hogy 
felolvassam azon capitulárénak végső szavait, mely „de ho-
noranda sede Apostolica" szól; e szavak így hangzanak : 

Quare servanda est cum mansuetudine humilitas, ut 
licet vix ferendum ab illa sancta sede imponatur jugum, fera-
mus et pia devotione toleremus. 

Egyetértek a mgos kassai püspök úrral, hogy az 
akkori idők körülményei szerint ezen capitulárénak szöve-
gezése épen úgy, mint a sokkal későbbi magna chartaé és 
bulla aureáé, — bizonyosan egy magas állású papi egyén 
tollából folyt. 

A jelenben uralkodó IX. Pius pápának 1869. quarto 
Idus Octobris kelt bullájában pedig a következő legújabb 
egyházi jogelvet látom felállítva : Quae vero privilégia aut 
facultates sive a Praedecessoribus Nostris, sive etiam a nobis 
hucusque concessae fuerint, ea omnia, easque omnes, nostra 
hac constitutione revocatas, suppressas et abolitas esse volu-
mus , minime refragantibus aut obstantibus privilegiis qui-

buscunque, etiam specialibus et qua vis confirmatione Aposto-
lica vel immemorabili etiam consuetudine aut alia quacum-
que firmitate roboratis stb. 

« Mi ez más, mint oly kiindulás, melyet csakis egy abso-
lut hatalomnak legvégső hatványozása proclamálhat ? mi 
biztosságot nyúj t az ama 1. f. kegyuraságnak, mely önök 
szerint is felséges urunkat, mint sz. István utódját, az egy-
házi 1. f. hatalom irányában jogosan megilleti ? 

Csak úgy mellékesen kívánom megérinteni, hogy az 
osztrák concordatum, melyet mi ugyan el nem ismertünk, 
de mely tényleg érvényre emeltetett nálunk is, e kir. patro-
natust már is megsérté, a mennyiben az a nagyprépostok 
kinevezését alternative a pápának biztositá ; és ez nem volna 
terjeszkedés ? 

Mellőzöm ő excájánalt egyéb állításait, különösen azo-
kat, melyek a czáfolandó tételek horderejét ártatlan hadi 
csellel ignorálták és azokat oly téren czáfolgatták, melyet ő 
excája maga részére kedvezőnek ismert, de a melyekre 
nézve biztositom őt, hogy a felelettel adósa nem maradok 
vala, ha e kedves kötelességet nálamnál avatottabbak nem 
teljesítik. Egyetlenegy van még, mit mellőznöm lehetetlen. 

0 excája fenyegetést lát azon állításomban, hogy az 
egyházi 1. f. hatalom kényszerülve leend utóvégre is hallgatni 
saját egyházi és világi híveinek ismételt remostratióira, ha-
csak magát a nyá j nélküli pásztor szánandó sorsára jut tatni 
nem kivánja. 

Bocsánat! nem fenyegetés akar t ez lenni, hanem szi-
vem legbensőbb redőiböl kisajtolt utalás, hogy ne mondjam 
cassandrai jóslat. Épen önök uraim panaszkodnak és mél-
tán, mennyire harapódznak a kath. intelligentia soraiban a 
rationalismus és realismus tanai ; ne csábíttassa el magát ő 
excája, midőn kedves népét a kalocsai székesegyházba tö-
megesen seregleni látja ; mert, fájdalom, épen a népnek leg-
alsóbb rétegei azok, melyek még inkább vannak inficiálva 
a materialismus és az elannyira veszélyes vallásos nihilis-
mus mételyével és higye meg a legjobb szándékú figyel-
meztetésnek, hogy a bajnak súlypontja, mely saját egyhá-
zunkat szintúgy fenyegeti, mint protestáns atyánkfiait, itt 
fekszik és ne kicsinyelje soha azon segélyt, melyet nekie 
és nagyérdemű püspöktársainak e mérges seb orvoslására 
fognánk nyújthatni mi, a kath. intelligentiának mélyen val-
lásos tagjai, kiknek nincsen forróbb óhajtásuk, mint hogy 
szent vallásunk megmentésére önökkel kezet foghassunk. 

Felette sajnálom én, hogy valahányszor a végzetes 
„non pos8umus í t-sal találkozunk, mindannyiszor végső ér -
vül a „Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclo-
siam meam" hozatik fel ellenünk. Nincs kifogásom az Istenbe 
vetett bizalom eme sanctionált mondata ellen ; de nem tehe-
tem, hogy azonnal ne jusson eszembe a franczia közmondás : 
„aides toi et Dieu t' aidera." Egyébiránt nem bizonyos, 
hogy Üdvözítőnk e képletet csakis úgy értet te, min tegy 
a világ tengeréből merően és kopáron kiemelkedő sziklát 
vagy, a mint én azt magamnak képzelni szeretem, oly bazalt 
formatio gyanánt, mely fölé a századok eleven életének 
hullái mint megannyi geologiai rétegek lerakódnak és nagy-
szerű sir ját , de egyúttal termékenyítő talaját, képezik a fel-
színen folyton megujuló életnek, az emberi nem folytonos 
és szintén Istentől rendelt haladásának. E haladásnak lehet-
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nek és vannak Í3 aberratiói, de egészben bizonyosan reá 
illenek Gamaliel hires szavai: „Izrael férfiai, jól meggondol-
játok, mitévők legyetek ezen emberekkel ; tartóztassátok 
magatokat ezen emberek üldözésétől és hagyjatok békét 
nekik ; mert ha ezen törekvés vagy intézvény emberi talá'-
mány, magától szétbomlik ; ha pedig Istentől vagyon, ti el 
nem ronthatjátok ; azért szűnjetek, hogy ne láttassatok Isten 
ellen tusakodn' ." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
DUNA-SZ. -GYÖRGY, marcz. végén. V a l a m i a 

k a t h o l i c i s m u s e m e l é s é h e z h a z á n k b a n . — A 
„Religio" marcz. 15-iki számában egy „messzevidéki" leve-
lező panaszos hangon kérdi, miért nem létesülnek nálunk 
kath . népegyletek, holott már néhány év előtt ez indítvány 
a „Religio" hasábjain megpendíttetett. 

A t. levelező úr kérdésére, noha hívatlanul, ezennel 
válaszolok. 

Először is azt hiszem, hogy ez ügyben némi kezdet-
nek már örvendhetünk. Ugyanis a katholikus nép ilyetén 
feleszmélésének jeleül tekintendő a pesti kath. politikai 
kasinó, melyet tudtommal egyszerű szegény polgárok kez-
deményeztek, több lelkes kath. főúr pedig felkarolt és léte-
sített; továbbá az óbudai kath. kasinó, a komáromi lelkes 
katholikusok politikai kasinója, a székesfehérvári katb. 
nép tömörülése, az egri katholikusok magatartása, kiknek 
az egri kath. Népújságban eddig valóban páratlan jeleaségü 
közlönyük van. Van ezeken kivül még számos városnak 
kisebb-nagyobb kath. olvasóköre, kasinója sat., mi azt 
mutat ja , hogy népünkben a katholikus öntudat valóban 
ébredez. 

Másodszor a t. levelező úr kérdésére bátor vagyok 
megjegyezni, miszerint nálunk efféle dolgok nem fejlődhet-
nek oly gyorsan, mint fejlődnek másutt, pl. Ausztriában, 
Bajorhonban. 

Mert kitől várjuk hazánkban, hogy ilyen egyleteket 
létesítsen ? Legközelebb a világi katholikusok sorából azok 
lennének erre hivatva, kik mind kellő politikai ismeretekke', 
mind kath. öntudattal és buzgalommal birnak. De ilyeneket 
hazánkban vajmi keveset találhatni, míg a művelt külföldre 
az okból csak irigy szemekkel tekinthetünk. — Körülbelül 
ugyanezt mondanám hazánk kath. clerusáról is. Mert habár 
nem hiányzanak is egyházi férfiaink, kik erény, tudomá-
nyosság és a kor kérdései megértése tekintetében a külföld 
jelesei között helyet foglalni méltók : mégis átalában véve 
a müveit Német-, Franczia- , Angolország- és Belgiumhoz 
képest tetemesen hátravagyunk. — Továbbá, ha vannak is 
jeleseink az egyházi és világi rendből, kik népünket a poli-
ka terén is kath. irányban vezetni, illetőleg azt kath. poli-
tikai egyletekbe gyűjteni, képesek lennének : azok többjei 
félreértésből voltak máig tétlenek o téren. A világiak ugyanis 
az egyháziaktól várták a kezdeményezést, ezek főpászto-
raiktól ; püspökeink a nép nyi 'atkozatára várakoztak, hogy 
érdekében felszólaljanak ; mindnyájoknak pedig végreménye 
eddig az „autonomia" volt. Az autonomia volt ama rózsás 
kert, melyet képzelmiink elé varázsoltunk mindannyiszor, 
valahányszor egyházi ügyeinknek roszabbra fordultán szi-

vünk megesett. Az „autonom a" volt amaz aranykor, mely 
után számosaknak buzgó fohásza epadezatt. 

Végre, a mi népünket magát illeti, ez sem szolgáltat 
a kath. népegyletekre oly alkalmas anyagot, milyet péld. 
a felső-ausztriai nép szolgáltatott, mely mély vallásos buz-
galmára, valódi ka th . családi életére, nézve a mienket tete-
mesen túlszárnyalja. 

Nálunk tehát mind az anyag, a nép, hiányosabb, mind 
a tényezők gyengébbek és gyérebbek, melyektől Isten után 
a jó eredményt vár juk . 

Mindezt szemmel tartva érjük be egyelőre a csekély 
sikerrel, do fáradozzunk kitartással és türelemmel, hogy a 
mustármag Isten áldása mellett terebélyes fává növekedjék. 

De mit tegyünk tehát ily nehézségekkel szemben? Rö-
viden előadom e kérd ésre is szerény nézetemet. 

A mi az úgy nevezett műveltebb világi uraink osztá-
lyát illeti, ennek megnyeréséhez, úgy hiszem, egyelőre ke-
vés kilátásunk van. A vatikáni sz. zsinat alkalmával hazánk 
katholikus és an t ika th . sajtója nagyon is buzgón fáradott 
azon, hogy a Rómában viselt dolgokat ferde szinben feltün-
tesse, az egész zsinatot gyűlöletessé tegye, szentséges atyán-
kat, a római pápát, rágalmazza és szándékait gyanúsítsa. 
Nem is emlékezem, hogy főpásztori levelekkel túlböven ta -
lálkoztunk volna, melyek a hazánkban terjedő antikatholi-
kus mozgalmat az igazsá gnak kellő fénybe helyezésével, a 
hazugságoknak pedig leálczázásával, ellensúlyozni töreked-
tek volna. Vagy v a n t a k - e ezen rágalmak máig is illetékes 
helyről megczáfolva ? Csuda-e azután, ha az autonomiai 
congressuson némelyek a világi rendből oly akatholikus 
szellemben szóltak ? íme, hallgatásunk által akartuk az 
autonomiai congressus útjait (gyengetni és ellenkező czélt 
értünk el. És még nem vagyunk a dolgok végénél ! 

De azért, ha állásuuk egyelőre reménytelen is, még 
sem szabad tétleneknek lennünk. Első teendőnk az, hogy 
szóljunk. Műveltjeink megnyerésére szüksége* lenne egy 
olyan kath. B.ochürenvereint létesíteni, mely jóhiszemű, de 
félrevezetett, világi katholikusainkat röviden, világosan és 
érdekesen, de nem Kákái Aranyos által irt röpiratokban, 
korunk fö vallási kérdései iránt felvilágosítaná, kételyeiket 
pedig eloszlatná. Tapasztalásból tudjuk, hogy ilyen röpira-
tok iránti fogékonyság hazánkban is megvan és az ilyen 
vállalatok csak akkor buknak meg, ha silány férczmüvek-
kel csalják meg a közönség reményeit. 

De nem szabad tétleneknek lennünk a kath. köznép 
politikai fejlesztésében sem, sőt sietnünk kell, nehogy ezt is 
elveszítsük. A különféle választásoknál elk> rülhetlen kortes-
kedések ugyanis, leginkább pedig az ezek alkalmával, nem 
tudom mily odúból k i k e l j politikai népszónokok egyház- és 
hitellenes izgatásai, továbbá „'udasmatyia-féle hitrontó nép-
lapok papfaló működései követktztében sokhelyütt népünk 
már ingadozni kezd. A napokban volt aikalinunk észlelni 
néhány parasztsuhanczot, kik mint garázdálkodó katona-
ujonczok rikoltották be káromkodva helységünk utczáját , 
kiknek egyike, midőn egy szegény gyümölcsárudén elkö-
ve.eít rakonczátlankodásaért a kóterba kisértetnék, útköz-
ben szidta a papokat, a kiket, úgymond, nem visznek kato-
nának, hane n semmittevésben dőzsölni engadnek. Kérdem, 
honnan tudta e nagyreményű poroszkorgető hadujoncz, hogy 
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a papot Dem viszik katonának ? Bzony nem az ő zsíros fe-
jében termett a gondolat, hanem mert a „ludasmatyi" gom-
baleveséből evett. — Sietnünk kell tehát a köznépet is okkal 
móddal felvilágosítani, kath. ponyvairodalmat terenteni , 
{melyre a győri „Ubrik Borbála"-féle versezet és az egri 
ka th . Népújság emberei lennének leginkább hivatva) szóval, 
a kath. népegyleteket minden módon előkészíteni vagy, ha 
a körülmények kedvezők, létesíteni is — mielőbb. 

A mi a venerabilis c'erust illeti, ennek emelése körül 
is lennének némi nézeteim, melyeket egyébiránt t. szerkesztő 
úr engedelmével máskor fogok elmondani.*) 

Végre bátor vagyok még egy korszerű indítványt 
koczkáztatni. 

A zavar hazánk katholikusai között már oly fokra 
hágott, hogy sok esetben ki sem ismerjük magunkat,ki légyen 
katholikus, ki nem. Mert hisz a legellenkezőbb vallási véle-
ményű férfiak magukat katholikusoknak vallják és így 
megválaszUitnak — még az autonomiai congressusba is. 
Minden zavar elkerülése végett jó lenne jövőben az ilyen 
követjelö'tektől, egyháziak- és világiaktól, kivánni, hogy 
választóik lelkiismeretének megnyugtatása végett ünnepé-
lyesen és nyilván a trienti sz. zsinat végzéseit, valamint a 
legújabb vatikáni egyetemes egyházi gyülekezet határoza-
tait, maguké.nak vallják. — Továbbá indítványozom, hogy 
a pesti kir. egyetem hittani karának mélyen tisztelt tanárai, 
valamint az ország minden kat . papnöveldéjénél hittanári mi-
nőségben alkalmazott pap urak, valamint kath. gymnasiu-
mok-és reáltanodáknál, képezdékné!, működő hittanárok, 
valamely a püspök által nevezendő bzo t t ság előtt a vatiká-
ni sz. zsinat határozatainak magukat minden reservatio nél-
kül alávessék, mert csak így leszünk megnyugtatva az iránt, 
hogy növeldéinkben és tanodáinkban Krisztus Urunknak 
szent tana egész tisztaságában adatik elő az egyház remé-
nyeinek, — a világi és egyházi i f júságnak. * * 

BONN. A p o r o s z c u l t u s m i n i s z t e r s a r e -
n i t e n s h i t t a n á r o k . E lapok olvasói emlékeznek arra, 
hogy a kölni érsek még a tavali év végén abonni egyetemen 
működő hittanárokat, kik mint kath. papok az ő jogható-
sága alatt állanak, felszólította, hogy egy nyilatkozatot Írja-
nak alá, mely a csalatkozhatlansági dogma iránti aláveté-
süket tartalmazza s hogy ezen aláírást néhány tanár , név-
szerint Kampschulte és Hüffer, megtagadta. Az érsek ennek 
következtében a bonni egyetemen lévő hittanulókat eme 
két tanárnak előadásaitól eltiltotta, mi viszont az egyetemi 
8enatust arra birta, hogy az érsek ellen az egész ügyet a 
porosz cultusminiszterhez fellebbezze azon kérelemmel, hogy 
a miniszter az érseknek ezen kísérlete ellen, mely által ez a 
hittani kar néhány tagjának tanári működését, minden 
tekintet nélkül az egyetemi s hittankari szabályokra, meg-
akadályozni akarná, erélyesen lépjen fel s ez által a tudo-
mánynak az alkotmány által is biztosított szabadságát hat-
hatós védelme alá vegye. 

A porosz cultusminiszter, Mühler úr, erre decz. 30-án 
következőleg felelt: „A eenatusnak f. h. 18-áról kelt jelen-
tése egy oly ügy körül forog, melylyel már annak ideérke« 
zése előtt behatóbban foglalkoztam. Már okt. 24-én s ismét 
november 21-én arról értesítettem a kölni ér.-ek urat, hogy 

*) Kérjük. Szerk. 

az ő eljárása az említett tanár urak iránt a t i s z t á n e g y -
h á z i t é r n e k h a t á r a i t á t l é p t e azáltal , hogy ő, 
midőn ezektől azon Ígéretet követelte, hogy tanári műkö-
désük közepette a római zsinatnak határozatai iránt enge-
delmességgel viselkedjenek, ugyanakkor oly egyházi rend-
szabályoknak alkalmazásával is fenyegelődzött, melyek az 
illetők tanári működését érintik. 

Szemben ezzel arra figyelmeztettem őtet, hogy a bonni 
hittani kar alapszabályainak 26 ik szakaszában, mely alap-
szabályok csak az egyházzal való e'őleges alkudozások után 
alapít tat tak meg s a profjssio fidei Tridentina ugyanezen 
hittankarbeli tanárok általi letevésében meg van jelelve azon 
keret, melyen belül a tanárok, mint ilyenek, működhetnek 
s mely az állam beleegyezése nélkül meg nem változtatható. 
Ezenkívül pedig még kijelentettem, miszerint ugyanezen 
alapszabályoknak 3-ik s 4-dik szakaszához is ragaszkodnom 
kell, melyeknél fogva az említett karnak tagjai még mint ka-
tholikus papok is csak az államnak tudtával inthetők meg. 
Az egyetemi sonatus az eddigiekből azon meggyőződést 
fogja meríteni, miszerint a kormány egyrészt a hit tankari 
alapszabályoknak az alkotmány által is biztosított érvényét 
fentartani szándékozik s hogy másrészt a katholikus hittan-
kari tanároknak jogi állását is csak azon törvényes alap-
szabályoknak alapján ítéli meg, melyek az állam részéről 
is szentesítve vannak." 

F L Ó R E N C Z . A p á p á n a k a d a n d ó „ g a r a n t i -
á k " - r ó l s z ó l ó t ö r v é n y . (Folyt.)*) 

9. A szentszéktől származó egyházi jellegű okmányok-
nak közzététele, legyen az akár az egyes templomok bejá-
ratainál való felfüggesztés á l ta l , akár más saját maga által 
meghatározandó módon, a kormány részéről nem ellenezhető ; 
magánosok részéről netán történendő ellenzés pedig szoro-
san meg lesz tiltva. 

10. Azon egyházi személyek, melyek Rómában a szent-
széknek a lelki vezérleti ügyek köréhez tartozó tényke-
déseiben cselekvő részt vesznek, ennek alapján soha sem 
vonathatnak kérdőre és semmiféle motozásnak vagy egyéb 
zaklatásnak alá nem vethetők. Az idegen származású, de 
hasonló minőségben a szentszék mellett működő, személyek 
ugyanazon biztosítékokban részesülnek, melyek az olasz 
állampolgárokat a törvény értelmében megilletik. 

11. A pápának a külföldi kormányoknál meghitelesí-
tett nuntiusai a követei, valamint viszont ezeknek ő szent-
sége mellett levő ügyvivői (les ministres, megjegyzendő, 
hogy a törvényjavaslat nem szól követekről) a királyság 
határain belül mindazon kiváltságokat élvezik, melyek a 
diplomatiai testületnek tagja i t a nemzetközi jognál fogva 
megilletik. Azon büntetések, melyeket a törvény a külha-
talmaknak az olasz kormánynál székelő képviselői meg-
sértésére szabnak, a fenemlített nuntiusokra, követek- s 
ügyvivőkre is ki terjesztetnek. 

12. Hogy a pápának szabad közlekedése az egész ka-
tholikus világgal biztosíttassák, megengedtetik neki a Vati-
kánban egy pósta- s távirdai hivatalt nyitni, melynek hiva-
talnokait ő maga nevezendi ki. 

Ezen pápai hivatal az idegen póstahivatalokkal vagy 
egyenesen vagy az olasz hivatalok közvetítése által fog 

*) L. Kel. 22-ik szám. 
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közlekedhetni. Ez utóbbi esetben a pápai pecséttel ellátott 
sürgönyök vagy levelek az olasz határokon belül bér-
mentesek. 

A pápai távirda az állam költségén fog az olasz táv-
irdai hálózattal összeköttetésbe hozatni ; az ezen hivatalból 
származó s mint pápa ő szentségétől eredő, igazolt sürgö-
nyök állami sürgönyök gyanánt fogadtatnak s bérmen-
tesen adatnak tovább. Hasonló igazolás mellett bárhol a ki-
rályságban feladott sürgönyök ugyanazon kedvezményeket 
élvezik. 

13. A papnöveldék, collegiumok, akadémiák s egyéb 
tudományos intézetek, melyek Rómában léteznek azon ren-
deltetéssel, hogy ottan papjelöltek taníttassanak s képeztes-
senek ki, ezentúl is kizárólag a szentszéktől fognak függni 
s a királyi iskolai hatóságoknak minden befolyása alól ki 
vannak véve. 

14. Minden eddig elősorolt kiváltságoknak akár 
figyelembe nem vételéből, akár túlságos gyakorlatából, szár-
mazó jogviszályra nézve a királyságnak legfőbb Ítélőszéke 
az illetékes forum. 

I I . Czim. Az e g y h á z s á l l a m k ö z t i v i s z o n y 
O l a s z h o n b a n . 

15. Mindazon eddig fenállott határozatok, melyek által 
akár concordatumok alapján, akár törvényes szokás és 
gyakorlat által, a minden olasz polgár számára az alkotmány 
alaptörvényében ( X X V l I I . cz. 1. sz. s X X X I I . cz.) biztosí-
tott jogok a papi személyekre nézve bizonyos megszorítá-
soknak vannak alávetve, eltörültetnek. 

A püspökök nem lesznek többé felszólítva, hogy hűsé-
get esküdjenek a királynak. A király pedig nem fog többé 
semmiféle befolyást gyakorolni azoknak megválasztására, 
kivéve, amennyiben a királyi kegyuraság alapján az anyagi 
ellátásról vagyon szó. 

16. Az exequatur és a piacet, valamint minden más 
királyi helybenhagyás, melytől az egyházi hatóságoknak 
rendeletei érvényükre nézve függnének, eltörültetik, kivé-
vén azokat, melyek a javadalmak betöltését s az egyházi 
javak eladását vagy másfelé forditását illetik. 

Az egyházi hatóságok cselekvényeinek bírói s törvé-
nyes érvényéről s e tekintetben előforduló netáni visszaélé-
sekről, a biróság itél. 

17. Az egyházi javak kezeléséről, ezeknek a törvény 
előtti mikénti képviseltetéséről, a különféle vallási rendelte-
tésű alapok kormányi kezelésének, valamint a cultusmi-
niszteriumnak s a budget kultusügyi rovatának megszün-
tetéséről, egy más törvény fog rendelkezni. 

18. A siciliai „Legatio apostolica" meg van szüntetve. 
19. Minden ezzel ellenkező törvény vagy szokás el 

van törülve. 

VEGYESEK. 
— Beküldetett előfizetési felhívás ily műre : Beatissima 

Virgo Maria, Mater Dei, qua regina et patrona Hungaria-
rum, historico-pragmatice adumbrata. Pars I. Beatissimam 

V. Mariam Hungara natio colit et veneratur. a) Hagiogra-
phia. b) Patrona Hungáriáé, c) Homagium singulorum. d) 
Fundationes et Instituta. e) Ordines Religiosi. f) Ecclesiae. 
g) Effigies, Statuae et Imagines, h) Campanae. i) Heraldica. 
k) Numismatica. 1) Coetus, Confraternitates et Societates. 
m) Solennitates, Devotiones, Festivitates, Processiones et 
Peregrinationes. n) Ave Maria, o) Immaculata, p) Littera-
tura. Pars Secunda. B. V. Maria Hungaram nationem dili-
git et tutatur. a) Vocatio. b) Loca Gratiarum. c) Thauma-
turgia. d) Protectio. e) Conclu sio. —Ezen terjedelmes munka, 
melyet a nagytudományú nyitrai püspök ajánl, 100 ivro 
fog terjedni s igen díszesen lesz kiállítva. Előfizetési ár 5 ft. 
50 kr. finomabb papiroson 6 ft. 50 kr. Kiadja Balogh Ágost 
kocskóczi plébános trencsénymegyében, utolsó posta Puchó. 
E jeles mii önmagát ajánlja. 

— Beküldetett : A magyar királyság alkotmánytör-
ténete a szathmári békekötésig. Ir ta Ladányi Gedeon a 
debreczeni ref. főiskola történelmi tanára. I füzet. Kiadja 
ifj. Csáthy Károly Debreczenben. Előfizetési ára a 3 füzetre 
terjedő műnek 5 ft. 

— A protestáns egyházi s iskolai lap ezidei 16-ik szá-
mában ezeket olvassuk : „Szegény öreg Pius, mióta királyi 
gondjai megszűntek, még arra is ráér, hogy az ő „kedves 
fiának", Cselka Nándornak, a Religio szerkesztőjének, ékes 
levelet írjon. E miatt alkalmasint majdnem akkora az öröm 
a káplány úrnál, mintha egy jó plébánia érkezett volna." — 
Köszönjük e felemlítés által tanúsított szives (!) figyelmet. 
Mások ennyit som tettek. Váljon minő lesz a k á p 1 á n y 
úrnál az öröm, ha egy j ó p l é b á n i a fog megérkezni, azt 
most még nem tudjuk ; de hogy a szentatya brévéje által a 
szerkesztő érdemén felül is kitüntetve érzi magát s e miatt 
öröme nom alkalmasint, de bizonyosan igen nagy, azt ko-
molyan elhiheti t. kollégánk. 

— P á l y á z a t . Jövő 1872 évben a Horváth- alapít-
vány értelmében azon munka fogván 400 frt. jutalommal 
dí jaztatni , mely az 1868 —1871 évek folytán megjelent 
kath. vallásirodalmi termékek között a m. kir. egyetem hit-
tudománykari tanártestülete által legjelesbnek Ítéltetik : 
felhivatnak az evégre pályázni kívánók, miszerint iilető 
müveikot legkésőbb 1872 márcz. 31-ig az egyetem hi tkar i 
dékánságához beküldeni szíveskedjenek. 

Pesten 1871 april 15-én Dulánszky Nándor 
e.i . hitkari dékán. 

Szcretetadoniányok a szorongatott szentatya 
szániára. 

Összeg az előbbi számból: 222 frt . 15 kr., 160 frank 
aranyban, 1 cs. k. arany, 1 régi koronás tallér. 1 db régi 
kétfrtos, 7 u j ezüst forintos, 3 db régi húszas, 1 osztrák 
forintos. 

* If jabb Kerékgyártó Árpád . . . 1 forint. 
Oltványi Pál pápai kamarás, plébános, a földeáki 

hivek részéről . . . . 11 fr . 33 kr.. 
Schlosserik József losonczi h. alesperes-plabáno3 

4 db cs. k. arany. 
Szárföldy József . . . . 20 krajezár. 
Szárföldy Teréz . . . . 10 „ 
Hoffmann Monika . . . . 10 „ 
B. R 10 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. Sz. 
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Megjelenik e lap he-
tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben s póstakül-

désselö f. 
RELIGIO. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
póstahivatalnál : Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kjes i 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (halté r és aldunasor 

sar.), 9. sz. 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, április 22-én. S S . I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Utóhangok a magy. kath. autonomiai 
congressusból. — Liguori sz. Alfons doctorrá avattatási de-
cre tuma.— Katholikus congressus. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Utótagok a magy. kath. autonomiai 
congressusból. 

i . 

Mai szokás szériát, valamint egyebütt, úgy a 
magy. kath. congressusonis, különösen hangsúlyozva 
lőnek a népnek jogos követelményei az egyházi 
ügyekre nézve is és ezen követelmények között fel-
soroltatott az is, hogy a püspöki székek betöltésére 
választása által a nép befolyást gyakorolhasson. A 
nép ezen jogának bebizonyítására a magy. kath. 
congressuson egy Írástudótól, a magyar tudományok 
Areopágjának egy ismeretes tanárától, nem csekély 
megütközésemre azon állítást voltam kénytelen hal-
lani, hogyanépnek ezen joga minden kétségen kivül 
áll, minthogy az ős keresztények nemcsak a püspököt, 
de még magát Mátyás apostolt is választották. 

Bocsánat, de midőn az mondatik, hogy az áruló 
Júdás helyébe választott Mátyás megválasztásában 
a nép is részt vett, legalább csekély nézetem szerint, 
egy kis anachronismus követtetik el és ennek kö-
vetkeztében az állitás merő képtelenség gyanánt 
tűnik fel előttem. Hisz akkor a keresztény egyház 
nem is létezett még, tehát hivei nem is lehettek. 
Pünkösd napja a keresztény egyház születése napja 
és Mátyás a Szentlélek lejövetele előtt választatott 
meg. A lejött Szentlélek isteni kegyelmében része-
sülve és általa bátorítva, térítette meg az első hiveket 
az apostolok feje, sz. Péter, kik tehát a megelőzött 
Mátyás választásába mint nem is létezők, semmine-
mű befolyást sem gyakorolhattak. — Aranyszájú 
sz. János ezen eseményre azt jegyzi meg, hogy sz. 
Péter egyedül maga is megválaszthatta volna Mátyás 

utódját, de ezt nem akarta tenni, hogy magaviselete 
által bizonyítsa „se non dominari in clero, sedmodesti 
regiminis dare et initiare exemplum." 

Távol legyen tőlem, mintha a tudós tanár urat 
akár tudatlanságról, akár rosz akaratról, akár ámí-
tási szándékról, akarnám vádolni ; de annyit mégis 
kénytelen lesz bevallani, hogy az Apostoli Cselekede-
tek első fejezetének tanulmányozására nem különös 
gondot fordított. Mert ezen esetben észre kellett vala 
vennie, hogy ezen fejezetben szó sincsen szorosan 
vett választásról vagy ha van, csakis annak 23-ik 
versében lehetne ezt meglelni, a hol t. i. az monda-
tik: és eloállítának kettőt azaz a 72 tanítvány közül 
kettő választatott ki. De a két, hogy úgy mondjam, 
jelölt közül ki legyen az apostol? ez nem választás 
útján döntetett el, hanem erre nézve a következőket 
olvassuk a 24. és 26-ik versekben: és imádkozván 
mondák: te Uram! ki mindenek szivét ismered, mu-
tasd meg, melyiket választottad a kettő közül. . . . 
Azután sorsot vetének és a sors Mátyásra esék. — 
Isten választ tehát és nem az apostolok. In sorte, — 
úgymond sz. Ágoston, — non est electio, sed volun-
tas Dei. 

Az apostolok ez ügyben követendőnek tartották 
előbbi hitsorsosaiknak Isten által is helyeslett szo-
kását. Az ó szövetségben több olynemű ügyekkel 
találkozunk, melyek sors útján lőnek elintézve. Igy 
például Saul sors útján lett királynak megválasztva. 
(L Kir. X. 20.) Sors útján fedeztetett fel Achan. (Josue 
VII. 16.) Sors útján lett elosztva az igéret földje 
Israel népe között. (Josue XV.) Sorsot használtak a 
papok a templomi szolgálat elosztásánál. (Luk. I. 9.) 
Hogy az apostolok sorssal éltek ez ügyben, egyhá-
zunk legtekintélyesebb tudósai, úgymint sz. Jeromos, 
sz. Ágoston, aranyszájú sz. János, aquinói sz. Tamás, 
avval igyekeznek mentegetni, hogy az apostolok, 
kik ekkoráig nem részesültek a Szentlélek megvilá-
gításában, még tudatlanok levén, nem tudták, mi-
tevők legyenek és az u j apostol megválasztásánál a 
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sorsban biztak annál is inkább, nehogy Mátyás, 
minekutánna a többi apostol közvetlenül Krisztus 
Urunk által lett megválasztva, a többinél alábbvaló-
nak tartassék. 

Calmet e helyre nézve a következőket jegyzi 
meg : Constat utique sortito, non rogatis suffragiis 
electum fuisse: id autem tamquam certum divinae 
voluntatis argumentum acceptum fuit. — Tirinus e 
hely értelmezésénél azon kérdést veti fel : An ergo 
ministrorum Ecclesiae nominatio et electio penes 
plebem est? és azt feleli: nullomodo. Neque enim hic 
a plebe, sed solum coram plebe ab apostolis facta est 
haec nominatio. Unde et Cyprianus contendit (Ep. 
68.) ordinationes sacerdotales nonnisi praesente plebe 
fieri oportere, ut sic detegantur, inquit, malorum eri-
mina et bonorum mérita. 

Midőn a népválasztás ellenében a nicaeai zsinat 
4-ik canonjára hivatkozva azt állítottam, hogy ezen 
canon a püspökválasztást a tartományi püspökökre 
bizza: az említett tudós tanár úr jónak látta állításo-
mat, ha nem csalódtam, háromszoros „nem igaz"-zal 
visszatorolni. Nem fogja rosz néven venni a t. tanár 
úr, hogy ezen eljárása azon gyanút keltette bennem, 
hogy ő az idézett canont még valószintíleg nem ol-
vasta. Én tehát viszont jónak láttam felvilágosítása 
kedveért, mely szinte a keresztény kötelességekhez 
tartozik, a kérdéses canont egész terjedelmében ide 
iktatni, mely így hangzik : 

„Episcopum convenit maxime quidem ab omni-
bus, qui sunt in provincia, episcopisordinari. Si autem 
hoc difficile fuerit aut propter instantem necessita-
tem aut propter itineris longitudinem, tribus tarnen 
omnimodisinidipsumeonvenientibuset a b s e n t i b u s 
q u o q u e p a r i m o d o d e c e r n e n t i b u s et p e r 
s c r i p t a c o n s e n t i e n t i b u s tunc ordinatio celebre-
tur." — A szöveg ugyan elég világos volna; de attól 
tartva, hogy ennek daczára is állításom csak egyéni 
felfogásnak fog nyilatkoztattatni,szükségesnek láttam 
azok közül, kik a canon alkotásához nálamnál köze-
lebb álltak, megfontolásul néhányat felemlíteni. 

Joannes Scholasticus, előbb antiochiai áldozár, 
később a Jusztinian császár által igazságtalanul el-
mozdított Eutychius helyébe lett konstantinápolyi 
érsek, ötven czimre osztott és I. Miklós pápa által is 
magasztalt gyűjteményében eként idézi kérdéses 
canonunkat: Opportere episcopum tum a metropoli-
tano, tum etiam ab omnibus ejusdem provinciáé 
episcopis, ordinari vel praesentibus ipsis vel seripto 
consentientibus, ac non multitudini permittere episco-
porum electiones facere — és azt teszi hozzá, hogy 

ezen canonnak határozata által a laodiceai zsinat 
XII. és XIII-ik canonja ismételtetik és az összes 
egyházra terjesztetik ki, mely utóbbi canon ekép 
hangzik: Ut episcopi Metropolitanorum eteorum, qui 
sunt circumcirca, episcoporum judicio constituantur. 
Turbis non esse permittendum eorum, qui sunt in 
Sacerdotio constituendi, electiones facere. 

Hasonlóan magyarázza ezen canont Péter ale-
xandriai püspök és sz. Athanáz utódja is, ki az igaz 
hitűekhez irt levelében ezeket mondja: Sacros eccle-
siae canones praeseribere, ut episcopatus detur con-
sensu episcoporum in unum convenientium, suffragiis 
cleri et populi postulatione. Ezen szavak kellő meg-
világítására szükséges, hogy az alexandriai zsinatnak 
zsinati leveléből a következőket idézzem: Testamur 
omnem multitudinem ac populum catholicae eccle-
siae in unum coactum. quasi in speciem totius animae, 
clamoribus et vociferationibus postulasse Athanasium 
ecclesiae episcopum dari, idque publicis votis a Christo 
expetisse, n o s q u e , u t f a c e r e m u s , per multos dies 
et noctes jurejurando fuisse obtestatos, cum interea nec 
ipsi "ab ecclesia decederent, neque nobis discedendi fa-
cultatem permitterent ;. . . porro, quod nostrum (epi-
scoporum) plerique sub omnium oculiset acclamatio-
nibus Athanasium creaverint episcopum. 

Ugyan így értelmezi a nicaeai canont Theodo-
ret is, ki Paulinusról, az antiochiai püspökről, szólva, 
ki Evagriust rendelte önhatalmilag utódjának, azt 
mondja, hogy ezen eljárása által egyszerre több ca-
non ellen vétett és a többi között a 4-ik nicaeaira 
is hivatkozik, — qui omnes provinciáé episcopos 
jubet in unum convocari causa faciendae electionis. 

A konstantinápolyi zsinat ezen canonra vonat-
kozólag ezeket irja Damasus pápához : Etenim et 
vetus lex obtinuit et Sanctorum Patrum in Concilio 
Nicaeno decisio, ut singularum provinciarum antisti-
tes una cum finitimis, modo illis ita visum fuerit, 
episcopis, ministros ad ecclesiarum commodum in 
suis ipsorum provineiis ordinent. Ezen canonra vo-
natkozik kétségen kivül az is, a mit a 6-ikközzsinat 
(Act. XIII.) a püspökválasztásért folyamodó anti-
ochiai clerusnak válaszol: Suggessimus a Deo in-
structs auribus fortissimi et a Deo coronati nostri 
Imperatoris. Et jussit ejus Serenitas decretum se-
cundum consequentiam — azaz a régi szokás szerint, 
— fieri a reverendissimis Episcopis et Clericis supra-
scriptae Sedis et hoc offerri ejus mansuetissimae 
fortitudini. És a 7-ik közzsinat azaz a 2-ik nicaeai 
3-ik canonja azt mondja : Oportet enim, ut quiprove-
hendus est in episcopum, ab episcopis eligatur, quem-
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admodum a Sanctis Patribus, qui apud Nicaeam con-
venerunt, in regula definitum est. — Hogy a 8-ik 
közzsinat azaz a 4-ik konstantinápolyi zsinat 22-ik 
canonjának azon szavai : Promotiones atque conse-
crationes episcoporum concordaus prioribus conciliis 
electione et decreto episcoporum collegii fieri sancta 
haec et universalis Synodus définit et statuit, legkö-
zelebb a 4-ik nicaeai canonra czéloznak, már onnan 
is igen világos, minthogy a későbbi zsinatok határo-
zatai az említett canonnak, melyre többnyire hivat-
koznak is, csak mindannyi ismétlései. 

Megáll-e mindezek ellenében még a háromszo-
ros „nem igaz?" 

Tömöri. 

Liguori szent Alfons doctorrá avattatása. 

D e c r e t u m 
Urbis et orbis. 

Inter eos, qui fecerunt et docuerunt, quosque Dominus 
Noster Jesus Christus magnós fore vocavit in Regno Coelo-
r u m , nierito recensendus est S a n c t u s A l p h o n s u s 
M a r i a d e L i g o r i o , Congregationis a Sanctissimo Re-
demptore Institutor et Sanctae Agathae Grothorum Episco-
pus. Hie virtutum omnium exempla faciens, veluti lucerna 
supra candelabrum posita omnibus Christifidelibus, qui in 
Domo Dei sunt, adeo illuxit, ut jam inter cives Sanctorum 
et domesticos Dei fuerit relatus. Quod autem sancta opera-
tione complevit, verbis etiam et scriptis docuit. Siquidem 
ipse errorum tenebras ab Incredulis et Jansenianis late dif-
fusas doctis operibus maximeque theologiae Morális tracta-
tionibus dispulit atque dimovit. Obscura insuper dilucidavit 
dubiaque declaravit, cum inter implexas Theologorum sive 
laxiores sive rigidiores santentias tutam straverit viam, per 
quam Christifidelium animarum moderatores iuoffenso pede 
incedere possent. Simulque Immaculatae Deiparae Concep-
tionis et Summi Pontificis ex cathedra docentis Infallib.lita-
tis doctrinas accurate illustravit ac strenue asseruit, quae 
postea aovo hoc nostro dogmaticae declaratae sunt. Scrip-
turarum deniqua aenigmata reseravit tum in asceticis lucu-
brationibus caelesti quadam suavitate refertis, tum in salu-
berrimo quodam Commentario, quo Psalmos et Cantica in 
Divino Officio a Clericis recitanda ad eorum pietatem foven-
dam et mentem erudiendam explanavit. Summam Alphonsi 
sapientiam jam derniratus fuerat Pius Septimus sa. me. eum-
que commendaverat, quia voce et scriptis in media saeculi 
nocte errantibus viam justi t iae ostendit, per quam possent 
de potestate tenebrarum transire in Dei lumen et regnum. 
Neque minori laude inusitatam vim, copiam, varietatemque 
doctrinae in libris ab ipso conscriptis prosequutus est alter 
Summus Pontifex Grregorius XVI sa. me. in Litteris decre-
talibus, quibus Alphonso majores Caelitum honores tribue-
bantur. 

Verum temporibus hisce nostris adeo sapientiam ejus 
enarrant gentas et laudem ejus enuntiat Ecclesia, ut plurimi 
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, fere omnes totius 

Orbis Sacrorum Antistites, Supremi Raligiosorum Ordinum 
Moderatores, insignium Academiarum Theologi, illustria 
Canonicorum Collegia et docti ex omni coetu Viri, suppli-
ces libollos Sanctissimo Domino Nostro Pio IX Pontifiei 
Maximo porrexerint, quibus communia exposuere vota, ut 
Sanctus Alphonsus Maria da Ligorio Doctoris Ecclesiae 
titulo honoribusqu a cohonettaretur. Sanctitas Sua preces 
benigne excipiens gravissimum hujuemodi negocium de 
more Sacrorum Rituum Congregationi expendendum com-
misit. I taque in Ordinariis Comitiis ad Vaticanas Aedes 
infra8cripta die collectis Emi et Rmi Patres Cardinales sacris 
tuendis Ritibus praepositi, audita relatione E m i e t R m i C a r -
dinalis Constantini Patr iz i Episcopi Ostiensis et Veliternen-
sis, Sacri Collegii Decani, eidem S. Congregationi Praefecti 
Causaque Ponentis, consideratis Animadversionibus R. P . 
D. Petro Minetti Sanctae Fidei Promotoris, Patroni Causae 
responsi8, nec non Theologorum pro veritate sententiis, 
omnibus denique severissime hinc inde libratis, unanimi 
consensu rescribendum censuerunt : Consulendum Sanctis-
simo pro concessione seu declaratione et extensione ad uni-
versam Ecclesiam tituli Doctoris in honorem Sancti Alphonsi 
Mariae de Ligorio, cum Officio et Missa jam concessis, ad-
dito Credo, Antiphona ad Magnificat in utrisque Vespa« 
ris O Doctor, ac Lectionibus I. Nocturni Sapientiam et 
VIII Responsorio In medio Ecclesiae. Die 11 Martii 1871. 

Postmodum facta horum omnium et singulorum eidem 
Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae IX per infrascrip-
tum ipsius S. Congregationis ScCretarium fideli relatione, 
Sanctitas Sua S. Congregationis Rescriptum approbavit et 
confirmavit, ac desuper generale Decretum Urbis et Orbis 
expediri mandavit die 23 iisdem mense et anno. 

C. Ep. Ostien. et Velitern. Card. P a t r i z i 
S. R. E. Praef . 

Loco + Signi 
D. Bartolini S. R. C. Secretarius 

K a t h o l i k u s c o n g r e s s u s . 

XII . S c h l a u c h L. Valamint Magyarország területén 
politikai associatio nem türetnék, mely az ország integritá-
sát koczkáztatná ; valamint a protestantismus belterjén 
keletkező kisebb autonomieus testület, mely a protestáns 
elvet mellőzvén katholikus formákat öltene, mint termé-
szetellenes kiküszöböltetnék : úgy czéltévesztő volna a ma-
gyar kath. autonomia, ha az egyháznak szelleme és insti-
tutiói ellenére oly alapot keresne, melyet ez soha magáé-
nak nem ismert, ha oly külformákat létesítene, melyek an-
nak beléletét, lényegét, megmételyezhetnék 

S ime itt a kisebbségi javaslatnak azon pontjai tűnnek 
szemünkbe, melyek a püspökök s plébánosok választásának 
initiativáját a népbe helyezik (14. §. 118. §), miáltal, vala-
mint a külömbözö fokú elnökségek nivellirozása által, (11., 
12., 59., 92., 112. §§.) sőt a herczegprimásnak (34.) s a püs-
pököknek (73.) a közvetlen igazgatásból tökéletes kizárása 
által, oly széles körű democraticus irányt kezdeményeznek, 
mely a bath, egyházban idegen. S a következetességtől 
ragadtatva a hatalommegosztás sikamlós terét már is meg-
haladván, már nem annak ellensúlyozását,— mit a t . kisebb-
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ség mindenkor főtörekvéséül jelzett, — hanem önbefolyá-
sának növekedését a jogmegtagadással inaugurálni látszik. 

Uraim ! A katholikusnak nem áll érdekében a demo-
craticus elvet megtagadni. — A szabad Amerikában a k a -
tholicismus virágzik. 

Meghajol ő is az emberek közti egyenlőség s testvérü-
lés eszménye előtt. Bámulja az isteni erőt, mely az önző és 
zsarnok társadalom helyébe az értelmi s erkölcsi társadal-
mat alkotá. Lelke emelkedik azon gondolatnál, hogy annyi 
viszontagság, fejletlenség, bün, annyi véres harczok után, 
melyeket az emberi szenvedély okozott, ma az emberiségnek 
megtisztult fogalmai — legalább hangzatos szavakban — 
ismét e nagy igazságokhoz térnek vissza. 

Igen, ez eszmék voltak Európa erkölcsi fejlődésének 
főkútforrása s e fejlődésben azok voltak az emberiségnek 
legsiralmasabb napjai, melyekben az egyház vagy a hatalom 
súlyától elnyomatva tevékenységében megzsibbasztatott 
vagy a körülményektől kényszerítve a hatalom szárnyai alá 
menekülni kényszerült. 

Már a cesarok korában a szenvedélyek magas hullá-
mokat vetettek. Az erkölcsök tisztasága megromlott s be-
állott azon idő, midőn a szabadság s egyenlőség eszméinek 
túlhajtása az egyházat az örvény szélére sodorta, teremtette 
az eretnekségeket, felidézte a szakadásokat s megingatta 
az egyház szerkezetének alapját. Beállott azon idő, midőn 
— mint találóan mondja Buttler — népek szintúgy mint 
egyesek a tébolyodás határáig sodortattak. 

De azért még nincsen a katholikusnak érdekében az 
első századok magasztos eszméit tagadni. A 89-ki forrada-
lom a keresztény elveket codificálni akarta, democraticus 
deliriumában gyakorlatilag eltorzította, beszennyezte vérrel. 

Nem hiszem, hogy valaki, a ki katholikus névvel 
élni kiván, a püspöki intézmény isteni alapítását kétségbe 
vonná. Ennek megtámadása az autonomiát oly térre sodor-
ná, melyen az egyetemes katholicismussali összeköttetés 
csakhamar megszűnnék, megszűnnék vele Magyarhonban a 
katholicismus is. 

Nincs is példa reá, hogy a püspöki tekintély a nép 
souverenitásának még csak színezetével is bírt volna. S e 
példátlanságot még azon merész kísérlet sem képes pótolni, 
mely az egyházi institutiók kétezredéves, természetes, mert 
szerves, fejlődését ignorálván, az ujabb kor még készületlen 
intézményeit az első századok még fejletlen, de vallásossá-
gában ép oly mély mint magasztos, állapotával összeköti. A 
tekintély eme szándékolt negatiója annál kevésbbé jogosult, 
mert a legélesebb, de élességében igazságos, itészetsem képes 
azt a középkor feudális eszmemenetének folyományául állí-
tani. Mély tudományosság, az elnyomott népek szabadsága 
iránti mély érdeklődés s benső vallássoság által hatvá-
nyoztatva az egyházi tekintély ellensúlyozta a cesarismus 
nyers hatalmát, de jogosultságát sem ebből sem a suffrage 
univerel bármely kihatásaiból nem származtatja. 

„Non vos me elegistis, sed ego elegi vos." E mondat 
figyelemre méltó útbaigazítást tartalmaz azok számára, k ik 
az ujabb kor democraticus eszméivel, mint büvvesszővel 
já ró kincsásók, felvértezve az egyház democraticus bölcsőjét 
felkutatni indulnak. 

„Ecce ego vobiscum sum usque ad comsummationem 
saeculi." Ime a megfogyhatlanság dogmaticus biztosítéka, 
mely a katholikus egyházat a mustármagban ép úgy, mint 
a terebélyes fában, az embryóban ép úgy, mint a meglett 
korban, a reá ismerés jellegével felruházza. A reá nem is-
merés fájdalma nem az egész egyházat, nem annak szerveze-
tét, nem annak szellemét, hanem tán azokat sújthatná,kiknek 
szétdúlt kebelükben a katholikus név üres czimraé válhatnék. 

Egy másik, a kisebbségi javaslatban feltűnő, pont az, 
mely az autonomiát rendeltetése határain túlterjeszti. Az 
egyházi vagyon nagymérvű mobilizálása, a fegyelem némely 
részének érintése, a határozatilag megállapítandó kérvé-
nyezési jogban rejlő dogmaticus discussióknak lehetősége, 
— ezek mind oly tárgyak, melyeket a katholikus összöntu-
dat s törvények oda tartozóknak el nem ismernek. Továbbá 
a királyi főkegyúri jog által a magyar katholikusoknak 
adott különleges állásnak oly kihegyezése, hogy az a rela-
tív függetlenség keretéből átcsaphat az absolut függetlenség 
terére ; vagy midőn lehetővé tétetik, hogy az autonomia 
működésében a „jus communét" sértse, melyre nézve gyak-
ran hiányzik a tájékozás s emelkedettebb látkör, akkor 
uraim, fel fog zúdulni ellenünk az összes kath. egyház, 
melynek organismusában már nem mint rész, hanem mint 
egyenjogú határozó s döntő testület fogunk megjelenni, — 
akkor az autonomia oly elvekre lesz alapítva, melyek kö-
vetkezetes kifejlődésükben csak feloszlásra vezetnek. 

Mennyi küzdelmet idézett elő például a „jus circa 
eacra" értelmezése ? Méltóztassanak o a k visszaemlékezni 
az investituralis harczra, mely annak idejében egy egész 
világrészt szólított fegyverre. Nagy Constantin egy alka-
lommal azt találta mondani a püspököknek : „Ti vagytok 
püspökei azon ügyeknek, melyek az egyházban, én is püs-
pöke vagyok azoknak, melyek az egyházon kivül vannak." 
S e mondat bizonyára a legjobb szándékból kiejtve s a püs-
pökök által örömmel fogadtatva, nem a philologiának ügyet-
lensége, hanem az elvnek hatalma által századok múlva oda 
fejlődött, hogy már nem az egyház külügyeibeni részvétről, 
hanem az egyháznak leigazásáról volt szó. Zeno császár s 
a törvényimprovisator Just inian alakai óriásilag átnyúltak 
a középkorba s a Hohenstaufokban találták hasonmásukat. 

Ez a félreértett elvek rettenetes átka, hogy természet-
szerű fejlődésükben corrosiv hatást gyakoroltak ott, hová 
alkalmaztatnak. Minden elvnek van belereje, van logicája, 
mely bizonyos törvények szerint fejlődik s egyszer elfogadva 
nem áll többé az embernek hatalmában azt kifejlődésében 
akadályoztatni. 

Fogadja el a t. congr. a kisebbségi javaslatban lefek-
tetett elveket kiindulási pontul s a tanitó-egyház kezében 
idővel nem maradand egyéb a dogmánál , de még ez 
sem, mert mindig találkozni fog a metsző criticával, mely 
ebbeli működését is „vészteljesnek" hirdetendi s nem kell 
jóslati tehetség hozzá, hogy az így megalakulandó autono-
mia megszerzi tán a szabadelvűség dicsfényét, de azok-
nak, kik azt őszintén akar ják, maradand a sikertelenség 
fájdalma. 

A culturtörténészek közt vita tárgyát képezi azon 
állás, melyet az egyes emberek vagy kisebb associatiók 
akarata s tevékenysége az összes társadalom haladása irá-
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nyában elfoglal azaz : bir-e az egyes embernek, egy kisebb 
associatiónak, elhatározása annyi befolyással, hogy az em-
beri nem kifejlődését határozottan más irányba terelhesse 
vagy inkább nem áll-e az összes haladás szinte mint az 
egyes akarat egy gondviselésszerüen titkosan működő kéz 
vagy elvek behatása a la t t? 

Ezen kérdést azok ellenében bátorkodom felvetni, kik 
az autonómiának sikerdús missióját csak annak legtágasabb 
hatáskörétől vár ják . 

A komoly észlelőre megdöbbentőleg hat azon látvány» 
bogy bizonyos eszmék, bizonyos elvek, oly határozott ural-
mat gyakorolnak, hogy daczára a műveltségi fok változa-
tosságának, daczára az ellenzéki elemek szivós hatalmának, 
daczára az egyéni lángész ellentörekvéseinek, egy bizonyos 
főáramlat minden individualitást elnyel. Nem értem én nap-
jainknak convul sióiban még vajúdó, törekvéseiben megha-
tározatlan, szellemét, melyben még a legbölcsebb államférfiak 
s culturtörténészi bölcsészek is csak tapogatódzva keresik a 
vezéreszmét ; hanem értem azon regeneráló áramlatot, mely 
keblében mindenkor egy nagy közművelődési eszmét hord-
ván, azt, bár századok küzdelme után, diadalra jut ta t ja . S 
minden ellentörekvés, mely azt rendeltetésétől elhajlítani 
vagy annak természetét megváltoztatni vagy annak azon 
részét, mely az emberiségnek bizonyos vitális érdekeivel 
még azonosítva van, lerombolni akarná, hatálytalanul ele-
nyésznék. 

A katholicismusnak, uraim ! — hogy concrete szóljak 
— világuralmi regeneráló destinátiója van ma, mint volt két 
évezred előtt, mint lesz ad aeternum, usque ad consumma-
tionem saeculorum. 

S én nem tartok attól, hogy az bármikor is gúny tár-
gyává lehetne. 

Azon katholicismus, mely a fájdalmat, az emberiség 
kimondhatlan szenvedéseit, a kegyelet tárgyává tette, — 
mely a gyenge nőnemmel feledteti ifjúságát, családját s a 
nőnem ezernyi ábrándjait , — mely elszakítja az erőteljes 
férfiút hazájától, ifjúsági barátjaitól, elvonja őt a harcz, a 
politika, a dicsőség, küzdteréről, hogy idegen világrészekben 
nem vásári czikkeket, hanem vérét s életét áruba bocsássa, 
— azon katholicismus, mely a krimi háborúban az anglican 
egyháznak szinte mint az alcorannak hivét bámulatra ragad-
ta, — mely a véres négyévi amerikai háborúban szinte, mint 
a két európai óriás világrendítő küzdelmeiben szeretet-
nénikéi iránti tiszteletet az imádásig fokozta, — nem, e 
katholicismus nem leend soha gúny tárgyává. 

E katholicismusban van életerő s ez életerőben rejlik 
az emberiségnek jövője. Szerkezete, kormányformája, nem 
a véletlenben, hanem épen ezen világuralmi rendeltetésében 
fekszik. Ha tehát hatni kiván, a tekintély és szabadság 
elemeit magában egyesítenie kell s azon perezben, a mely-
ben vagy az absolutismusnak vagy a democratiának, a köz-
élet e két végletének, kizárólag hódolna, e prestigeét el-
vesztené. 

A történelem nekem szolgáltat igazságot, midőn az 
egyes akaratnak a katholicismus szelleme irányábani med-
dőségét vagy meghiúsulását jelzé azon autonom testületi 
törekvéseknek, melyek azt az említett kétoldalú destinatió-

járól lehajlítani vagy túlterjeszkedésükkel annak működését 
megzsibbasztani kivánták. 

A 12-ik század vala azon nagy forduló pont, mely az 
európai szellem átalakulását jelzi. A gondolat s tudomány 
minden rétegeiben bizonyos nyugtalanság vala észlelhető, 
a szellemeket lázas feszültség szállotta meg. Sevilla és Cor-
dova felül az arabs bölcs Averroesnek hitetlen s hajthatlan 
elvei óriási alakot öltöttek. Elvei, szelleme, Averroesnek 
egész Európára kimondhatlan hatást gyakoroltak. Aquinói 
sz. Tamás szellemi fegyvereinek egész hatályával küzdött 
ellene. A legbölcsebb emberek közt találkoztak, kik az An-
tichristu8 uralmát bekövetkezettnek hitték. Magukat a 
mohamedanokat oly rémület szállotta meg, hogy minden 
könyvet, mely logicát vagy bölcsészetet tárgyalt, megéget-
tek. Majdnem 3 századon át köté le ezen egyes embernek 
szellemi kihatása Európát s Afrikát ; — de a katholicismus-
nak hatalma, szellemi áramlata, elseperte, eltűnt s ma a tör-
ténelemé. 

Vagy méltóztassanak egy ismertebb s jelen munkála-
latunkkal igen analog tényt tekinteni. A gallicanismust. — 
A franczia monarchiának s egyháznak roppant hatalma 
megszoktatta a püspököket a pápai szék irányában a füg-
getlenség azon hangját hallatni, mely másutt szokatlan s 
ismeretlen vala. A franczia egyház a világi hatalom angise 
alatt fenyegető s különleges állást foglalt s törekvése az 
ismert négy pontban találta kifejezését. Az állás, melyet ez 
elvek s érdekek következtében elfoglalt, nem lehetett sokáig 
kétes, felzúdult ellene az összes katholicismus, Magyaror-
szág püspökei is felemelték szavukat. A gallicanismus meg-
állott a félúton, mert különleges állásában az állammal szo-
rosan szövetkezvén, benne talált támpontot. 

S most bátor vagyok kérdezni : ha e tekintélyes, 
negyven milliónyi, egy vallású, egy nyelvű, nagy nemzet 
különleges autonom állásában a katholicismus ellenállhatlan 
hatása alatt meggörnyedt, ha törekvése eredménytelen vala, 
ha centrifugai állása épen a nemzet szabadságának növeke-
désével mindinkább elenyészett s maholnap a történelemé 
leend: kivánatos vagy kecsegtetőbb-e a magyar katholikus 
autonomiára nézve oly térre lépni, hol az összeütközés való-
színű, a bizalmatlanság bizonyos, az eredmény pedig kétes ? 

Az autonomia a nevelészet s társulati közreműködés 
terén megbecsülhetlen anyagot nyujtand a közművelődés-
nek ; de állása sokkal szerényebb, mintsem hivatva volna 
közjogi változtatásokat eszközölni. 

Nem. 
A kérvényezési jognak hallgatag mellőzése jogfosztást 

nem, de határozatilagkimondandó jogosultsága a bonyodal-
mak elláthatlan lánczolatát kezdeményezné. Az e joghoz 
kötött s nem el éggé méltányolható nyíltsággal bevallott 
dogmaticus, egyházkormányzati , egyházfegyelmi, reformok 
velleitásai pedig oly tér, melyen a discussiók szabadsága s 
a szenvedélyek heve romboló árkint oda sietend, a hol a 
katholicismus zárvonalát meghaladva a decatholisálás proble-
maticus, tán öntudatlan ,vágyai kisértenek. 

S nincs emberi hatalom, mely ez árt medrébe vissza-
terelje. Feladatához, hatásköréhez, tartozhatik-e merész kéz-
zel érinteni a magyar egyház 800-dos jogalanyainak bir-
tokjogát? a vagyon tömegesítésére utat nyitni s ez által a 
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nemzetgazdászat egyik főelvét halomra dönteni, melyet már 
idősb Plinius „latifundia perdidere Romám" mondattal k i -
fejezett ? vagy jogtalanokká tenni azokat, kiknek közre-
működésétől még csak létképességet nyerni óhajt ? Nem ! 
az autonómiának nem lehet hivatása a Grachusok emlékét 
felidézni ! 

Hatásköréhez tartozhatik-e a királyi főkegyúii jog-
nak oly tág értelmezést adni, hogy az egyház fegyelmi jo-
gába nyúlhasson, (2. §.) hogy a papnövendékek nem pusz-
tán világi, hanem egyházi nevelését is határozatainak tár-
gyává tegye? (16. §.) 

Hazánk törvényei ily értelmezést nem tartalmaznak. 
A Josephinismus nyomorának a papnöveldékbeni fel-

újítása a mint nem kívánatos, ép oly kártékony. 
Végre méltóztassék e következőt tekintetbe venni : 
A szabadság, az erkölcsi világnak ezen fötényezője, 

évezredek óta azon sajátságos tüneményt nyújtja, hogy kö-
vetkezetes fejlődésében, tán emberi gyengeség következté-
ben, anarchiára vezetett; a tekintély pedig lassú haladásá-
ban a hatalomnak minden szálait egyesitvén, utoljára min-
den életet kiölt. Volt mindig pont, melyen, valamint a sza-
badság, úgy a tekintély, minden mérsékelt elemet megsem-
misítvén, egyiránt átkossá váltak az emberiségre. S az 
emberi nem szenvedéseinek roppant halmaza nem e két 
ellentétes küzdelemből származott-e s Európa mai va jú-
dása nem ez ellentétes tényezők combinatiójára irányul-e? 

Meg fog törni itt a lángész hatalma, mert szánandó 
tehetlenségében a lehetetlenséggel küzd. Principiis obsta ! 

S a midőn a kisebbségi javaslat a democraticus elem 
túlsúlyát sürgeti, nem sodorja-e az autonomiát is e folyto-
nos küzdelmek áramlatába? midőn mindkettőt az ős kath. 
egyház szerkezetében egyesítve találjuk, tanácsos-e uj alapot 
keresni ? midőn a többségi javaslat tekintettel arra, hogy a 
mü uj, az ösvény töretlen, a kísérlet páratlan, a népnek 
mégis annyi befolyást biztosít, melyet a józan előrelátás s a 
műveltségi viszonyok tanácsolnak, — tanácsos e azonnal a 
legszélesebb alapra lépni, honnan többé nincs visszatérés, 
hol csak a reactióval vagy a feloszlással találkozhatunk ? 

A szabadelvűségre hivatkoznak! — De kérdem, sza-
badelvüség-e, ha a szegény káplányok s plébánosok, vala-
mint tanítóink, kik a mellett, hogy a nap hevét s terhét 
hordozzák, nyomorban tengnek, rangjukhoz s állásukhoz 
méltóan dijaztassanak? nem! ez nem szabadelvüség, ez 
kiáltó szükség és igazságosság ! Szabadelvüség-e, ha tano-
dáink, a legsötétebb népiskolától kezdve az egyetemig, a kor 
szinvonalára emeltetnek, hogy azokból erkölcsös, okos s a 
tudományok minden ágaiban kiképzett i f jak kerüljenek 
k i ? — nem, ez nem szabadelvüség, ez point d' honneur ! 
S e téren uraim mindnyájan fogunk találkozni s nem a 
szabadelvüség, hanem az ügyszeretet foka fog tán köztünk 
külömbséget tenni. De legyen szabad azon reménynek helyt 
adni, hogy e téren, hol az egyház s állam közt fenállott 
nyolczszázados kötelék meglazulása s egy tán évszázadokra 
kiható mü létesítése forog kérdésben, a szabadelvüség mel-
lett körültekintéssel s államférfiúi bölcseséggel is fogunk 
találkozni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , márczius 23. É s z r e v é t e l e k a k a t h . 

c o n g r e s s u s b a n m o n d o t t a k r a é s n e m m o n -
d o t t a k r a . (Folytatás.) A katholikus congressusnak 
nyolcznapi tanácskozásában sok, igen sok, oly dolog mon-
datott, melyekre észrevételeket tenni nemcsak időszerű, de 
szükséges is volna, hogy az eszmék tisztázódjanak. De ki 
lenne erre képes ? Sem lapunk tere, sem időnk nem engedi, 
hogy minden egyes hamis, téves állitást megczáfoljunk vagy 
legalább helyre igazítsunk,azért csakis némelyekre, a főbbek-
re, vonatkozunk. 

Feltűnő volt mindenekelőtt azon szívósság, melylyel 
a placetum regium védelmeztetett s behozatalát a katholikus 
congressus egy töredéke nemcsak sürgette, de azt az auto-
nomia egyik múlhatlan feltételének tüntette fel. Honnét ez 
anomalia ? Honnét azon jelenség, hogy katholikus férfiak 
az egyházi legfensöbb, Istentől rendelt, hatalom felett egy 
forum revisoriumot akarnak felállítani? Hol a kulcs azon 
talánynak megfejtéséhez, hogy katholikusok a katholicis-
musnak épen, tisztán, tartására az egyház feje ellen mintegy 
legfőbb forumot akarnak Magyarországban felállítani ? 
Putarunt obsequium se praestare Deo. Nálunk a zsinat tar-
tama alatt a liberális lapok nem egyszer, de igen sokszor, 
azt állí tották, erősítgették, hogy a placetum behozatala 
által nemcsak kedves dolgot cselekszik az állam a magyar 
püspöki karnak, de hogy erre fel is kéretett. A „Religio" is 
hozott egy ily czikket mutatványul. Azt gondolták tehát 
alkalmasint a placetumot védelmező s óhajtó urak, hogy a 
congressuson jelenvolt főpásztoroknak az által kedves dol-
got tesznek, ha a placetumot sürgetik, annál inkább, mint-
hogy a liberális lapok ez állítása illetékes helyekről határo-
zottan meg nem czáfoltatott, a vád vissza nem utasíttatott j 
mert hisz a Religiót, mely a placetum ellen folyton, talán az 
untatásig is, czikkezett , nem tart ja a nagy publicum más-
nak, mint egy „szerény clique" közlönyének, míg ellenben 
a liberális k a t h . lapban határozottan állíttatott, hogy a fő-
papokra támaszkodva a magyar katholikusok a vatikáni 
zsinat határozatait soha el nem fogadják. S ha ez áll, akkor 
a placetum kisegítő eszköz a keletkezhetendő bajokból. Ebből 
pedig a tanúság az, hogy minden ily a főpásztorokat illető 
vádra máskor jó lesz felelni, azt visszautasítani, nehogy a 
jóhiszemű publicum félrevezettessék. Ez pedig főleg nap-
jainkban, a szabad sajtó korában, mulhatlanul szükséges, 
mert igen jól mondotta egy franczia, hogy ha azt fognák 
reá, miszerint a párisi Notre-Dame templom tornyáról a ke-
resztet lelopta, még ez ellen is védelmezné magát, mert nincs 
oly absurdum, mit, ha az emberek főleg nyomtatva olvasnak, 
el ne hinnének. 

De tér jünk most a placetumra. Ennek behozatalát 
azért sürgetik congressusi jó katholikusaink, mert apostoli 
királyi legfőbb jog, mert azt a pápák is elismerték, mert az 
egyház feje vészes tanokat hirdethet, mert megzavarhatja a 
lelkiismereteket, mert külföldi hatalom az országban törvé-
nyeket nem hozhat, mert a hierarchia a hitet nem mindig 
kezelte Isten szellemében, m?rt az egyházi legfőbb hatalom 
a syllabusokban, az encyclicákban, hirdetett elvekkel az or-
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szág törvényeit sérthoti, alkotmányokat semmiseknek nyil-
váníthat stb. stb. 

Hogy képzelik már most maguknak ezen jó urak a 
placetum gyakor la tá t? Némelyek úgy, hogy mihelyt Rómá-
ból érkezik valami apostoli irat, azt az illető főpap azonnal 
Budára küldje a vallási miniszterhez megbirálás végett. 
Ezen miniszter lehet katholikus, protestáns, zsidó, nazare-
nus, nihilista, szabadkőműves, a Parlamentarismus mellett, 
tehát ez fogja megitélni a levél tartalmának üdvös vagy 
veszélyes voltát. D j minthogy az is megtörténhetik, hogy 
mióta a papság butitó (!) kezeiből s befolyása alól az iskolák 
kivétettek, az illető nagyméltóságú úr nem fog tudni latinul, 
tehát azt hitelesen le kell fordítani s talán hermeneutice 
megmagyarázni. Ha azután az illető legfőbb úrnak a tarta-
lom tetszeni fog vagy inkább nem fog ugyan tetszeni, de 
vele nem törődik s kegyesen ráir ja, hogy piacet, akkor sza-
bad lesz kihirdetni, életbe léptetni. Ellenkező esetben szépen 
ad acta tétetik. Ez lesz azután a magyar liberális katholi-
kusoknak szabad egyháza a szabad államban. 

Más liberális katholikusok a piacot gyakorlatát így 
képzelik. Megérkezik a római apostoli irat vagy több is s a 
főpásztorok ezeket teljes tisztelettol az autonomieus congres-
sus elé fogják terjeszteni azon alázatos kéréssel, lennének 
szivesek kegyosen megengedni, hogy a pápa e rendeleteit 
ki lehessen hirdetni s foganatosítani. Az iratok kiadatnak 
egy bizottmánynak, ez beadja a jelentést s megkezdődik a 
vita pro et contra, szavaznak és szerencsésen leszavaztatik 
az ellenző párt, az iratok visszaadatnak a főpásztoroknak 
s ezek kihirdetik, a leszavazott párt meg fog ellenük izgatni, 
parlamentaris országban more solito. Avagy leszavaztatnak 
a védelmező tagok s akkor a pápai leirat indorsáltatik : 
Szentséges atya ! Leveledben veszélyes tanok foglaltatnak, 
mi azokat mint a katholicismusba ütközőket el nem fogad-
hatjuk, tiszteletteljesen visszaküldjük. Legalázatosb fiaid a 
pesti kath. congressus. S azután minden rendbon van. Ez 
lesz azután a magyar liberális katholikusoknak magyar 
katholikus egyháza. De azért mi jó katholikusok maradunk 
s nem engedjük magunkat a kath. egyházból kizavartatni ! 

(Folyt, köv.) t f 

ROMA. A z o s z t r á k k ü l d ö t t s é g f o g a d t a -
t á s a . Ha a forradalom egy perczig azt gondolhatta, hogy 
az u j kornak találmányai kizárólagosan az ő szolgálatára 
rendelvék, akkor e tekintetben már régen meggyőződhetett 
arról, hogy csalatkozott. A szentszék jogainak védelmére 
mindenütt keletkezett katholikus egyletek azt muta t ták , 
miszerint a pósta, a távirda és a sajtó, valamint nem képezik 
eddig, úgy nem képezandik soha, kiváltságos tulajdonát a 
forradalomnak; mert mi katholikusok is akar juk a „modern 
eszmék eme vívmányait" saját hasznunkra s azon szent 
ügy védelmére fordítani, melyet képviselünk s minden erőnk-
ből védelmezünk. Mutatja ezt ama sok fényes küldöttség, 
mely épen most a világ minden részéből Rómába siet, hogy 
ott a szentatya lábaihoz tiszteletük s fiúi szeretetük zálo-
gain kivül tiltakozásukat tegyék le megraboltatása s fogsága 
ellen, melylyel el nem akarunk hallgatni mindaddig, míg 
egyházunk látható feje világi birtokát s elévülhetlen jogai-
nak élvezetét ismét vissza nem nyerte. 

Ezon époly átalános mint rögtöni mozgalom kétféle 
hatást gyakorol, amennyiben egyrészt a kormányoknak, 
másrészt az egyház arczátlan ellenségeinek, bő anyagot 
szolgáltathat komoly elmélkedésekre. Amazok valóban 
behatón foglalkoznak e mozgalommal, mely emezeket nem 
kis rémületba kezdi immár ejteni. Alighogy a nagyné-
metországi és belga katholikus küldöttségek haza tértek, 
jönnek a franczia s az osztrák, — jól megjegyezve, az 
úgy nevezett lajthántuli részben lakó, katholikusoknak 
képviselői. Hasznos s figyelemreméltó ujmutatások ezek 
azok számára, kik azt hiszik, hogy mi katholikusok már 
csak imádkozni és ja jgatni tudunk. Szűnjenek meg már 
egyszer álmodni azok, kik mindig csak azt látják, mit látni 
akarnak s okuljanak, míg késő nem lesz. 

De menjünk már át mai tudósításunk tulajdonképeni 
tárgyára, az osztrák deputátióra. A legnagyobb szívesség-
gel fogadtatván ő szentsége által, azon szerencsében része-
síttetett, hogy szent miséjén jelen lehetett s kezeiből vehette 
az Ur testét. A nyilvános kihallgatás alkalmával egy pom-
pásan kiállított sok ezer aláírással födött feliratot nyú j to t -
tak át neki, melynek alái rói legerélyesebben tiltakoznak a 
szentatya jelenlegi szorongattatásai ellen s készeknek nyi-
latkoznak mindenükkel szolgálatára és segítségére lenni a 
pápának, ki viszont az á tnyuj tás t kisérő szónoklatokra a 
következő figyelemre méltó szavakkal felelt : 

„Mindazon keserűségeknek közepette, melyek trónomat 
környezik s azon rendetlenségek közt, melyekbe a gonosz-
ság s a szellemi vakság majdnem az egész világot döntötték, 
legnagyobb vigasztalásomat a ragaszkodás és gyermeki 
szeretet ama sürü bizonyitékaiból merítem, melyekbe ka-
tholikus hiveim, kik közé ti is tartoztok, naponta része-
sítenek. Ebből merítem azon erőt, melyre oly nagyon szük-
ségem vagyon, hogy amaz elkeseredett harezban, mely 
napjainkban a vallás, a szentszék kormánya s Krisztus 
Urunk helytartója ellen folytattatik, állhatatosan küzdhes-
sek s el ne lankadjak. A forradalom nem egy trónt sodort 
magával; többen feldőltek már, mások inognak s úgyszól-
ván sírjuk felé tántorognak, tamquam potens crapulatus 
a vino. Az én trónusom épen most egy borzasztó viharnak 
esett áldozatul; de ne féljetek semmit, Isten fel fog nem 
sokára szólalni, határ t fog szabni a viharnak azt mondván : 
eddig s nem tovább, hucusque s a vihar le fog csendesülni, 
ámbátor én ma nem tudom sem a napot, sem az órát. Az 
Ur mindenható, az ő akara tának, melylyel a népek sziveit 
vezérli, semmi sem állhat ellen. De czéljainak elérésére 
eszközökül az embereket használja. A rend ismét helyre 
fog állíttatni. Ideje már, hogy e világnak hatalmasai visz-
szatérjenek a kötelesség ösvényére, hogy belássák, misze-
rint a sajtónak rákon czátlankodása s a politikai s társadal-
mi féktelenség, csak arra szolgálhatnak, hogy a trónokat 
ássák alá s forgassák fel, még azokat is, melyekről azt hin-
nők, hogy megdönthetlenek. Bárcsak a fejedelmek ezt is 
meggondolnák már egyszer, — erudimini, qui judicatis 
ter ram ! 

Ismerem császártokat, jó úr ő. Midőn a trónra lépett, 
tettel mutatá meg, miszerint az egyháznak jogait tisztelet-
ben tartani akar ta s a szentszékéit védelmezni tudta. Tér-
jetek vissza hozzá s mondjátok meg neki, hogy a pápa 
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szereti őt, bogy imádkozik érte s hogy azt reméli, miszerint 
nem sokára tettekben érvényesíteodi ama nemes érzületeket, 
melyek őtet lelkesítik. Áldom birodalmának népeit s kérem 
az urat, hogy ezen áldásom kisérjen titeket hazautaztok-
ban s egész élteteken át, hogy erőt adjon nektek halálotok 
óráján s hogy majdan az Úrral s szenteivel egyesüljetek az 
örökkévaló boldogság élvezetében. Amen ! Benedictio Dei 
Omnipotentis. 

A 43 küldöttségi tagnak arezulatán meglátszott, hogy 
jól értették a pápa beszédét, melyről bizvást elmondhatni, 
hogy egy egész programmot tartalmaz. Bárcsak a fejedel-
mek is megértenék azt, bárcsak minél előbb fognának hozzá, 
hogy gátat vessenek a most még csak az egyház ellen dühös-
ködő hullámoknak, mert ez csak saját jól felfogott érdekükben 
volna; — az egyház ugyanis fenálland örökké, de egy em-
beri teremtmény, minő egy trón, elbukhatik úgy, hogy 
többé helyre nem állítja senki. 

VEGYESEK. 
— A bambergi érsek Deinlein Mihály a bajor kormány-

hoz kérelmet intézett, adassék meg neki a királyi placetum, 
hogy a vatikáni egyetemes zsinat határozatait megyéjében 
kihirdethesse. A beadvány mult év September 25-én kelt s 
csak most marczius 22-én érkezett meg reá a ministerialis 
resolutio, mely a piacetet megtagadja, még pedig azon okok-
ból : mert a zsinat egyetemes voltát sokan kétségbe vonják, 
sőt tagadják s mert a csalatkozhatlansági dogma veszélyes az 
állam békéjére, mert kihat a lelkieken kivül a világi ügyek-
re is s így az egyházat s államot veszélybe dönti stb. 

— Schulte prágai tanár legújabb röpirata az indexbe 
tétetett. A decretum így hangzik : Decretum feria IV die 
15 Mártii 1871. In Congregatione generali S. R. et Univer-
salis Inquisitionis habita coram Em. ac Rm. Dnis S. R. E. 
Cardinalibus contra haereticam pravitatem in tota Chris-
tiana Republica generalibus Inquisitoribus proposito exa-
mine Operis idiomate germanico exarati, cui titulus : Die 
Macht dôr Römischen Päpste über Fürsten, Länder, Völker, 
Individuen, nach ihren Lehren und Handlungen zur W ü r -
digung ihrer Unfehlbarkeit von J . F. Ritter von Schulte ctr. 
P rag 187Ü, bei Tempski et praehabito voto D. D. Consul-
torum, iidem Em. et Rm. Dni decreverunt opus, de quo 
supra, esse damnandum ac proscribendum, prout praesenti 
Decreto damnatur, proscribitur et mandarunt in Indicem 
librornm prohibitorum illud esse inserendum. Juvenalis Pe-
laini S. R. et Univ. Inqu. Nótárius. 

— A berlini németországi képviselőházban a katholi-
kus párt kemény küzdelmet vív a liberalismus ellen. Csak 
a katholikusok jogait akar ják törvényileg biztosíttatni. A 
liberálisok ugyancsak használják ellenükben a zsinat s a 
csalatkozhatlanság veszélyes voltát, felhozatik Döllinger, 
placetum, állambiztonság, hierarchia, római terjeszkedés stb., 
mint nálunk a kath. congressuson. A phraseologia itt is ott 
is ugyanaz. 

— A franczia köztársasági kormány legújabban be-
töltötte Olaszországban a követségi állomásokat, még pedig 
Rómába a pápai kormányhoz, (prés le Gouvernement pon-
tifical) tehát nem a szentszékhez, nagykövetül D'Harcourt 
Bernát grófot, Florenczbe pedig teljhatalmú miniszternek 

De Choiseul Horácz grófot nevezte ki. A franczia kormány 
e tette által azt tanúsítja, hogy a Rómában s Rómával tör-
ténteket nem tekinti bevégzett tényeknek s a bekebelezést 
el nem ismeri, söt Rómának Florencz felett elsőséget tulaj-
donít. De dühösködnek is a franczia köztársaság, főleg 
Thiers ellen az olasz lapok. Most ismét Napoleont dicsőitik, 
kire pedig még nem rég kigyót békát kiabáltak. 

— Francziaországban borzasztón folynak a dolgok. 
A 80 év előtt elhintett forradalmi elvek most termik gyü-
mölcseiket. A polgárháború dühöng, testvérvér foly. Csak 
nem rég az ellenség ostromolta Párist, most a franczia kor 
mány teszi a fővárossal, melyei a vörösek elfoglaltak, ugyan-
azt. Szánalomra méltó állapot. Hogy ily körülmények kö-
zött a papságnak rosz dolga lehet, képzelhető. Darboit a 
párizsi érseket nővérével s minden udvari papjával együtt 
april 4-én elfogták, palotájában csak a portás nejét hagy-
ták. Éjjel minden értekes dolgot elraboltak. A gverreyi, 
szent-ágostoni és szent fülöp-de roulai plébánosokat s 
több papot elfogtak s bebörtönöztek. A jezsuiták házait 
kirabolták s közülök, miként demonkosiak közül, töb-
beket becsuktak, sok templomot kiraboltak, a szent-eus-
tachi plébánost a templomból a szent ténykedés mellől hur-
czolták el. — Valóban iszonyú helyzet, melybe szegény 
Francziaországot a forradalmi elvek sodorták. Váljon ki 
ki fog-e belőlük épülni? 

— A Döllinger által megindított akatholikus moz-
galom terjed. Adresseket kap, csatlakozási iratok intéztet-
nek hozzá legtöbbnyire olyanoktól, kiknek habár csak elvi 
barátsága sem lehet igen hizelgő az öreg tanárra nézve. Mün-
chenben a liberális katholikusok nagy gyűlést tartottak, 
melyben 400 ember vett részt. Expectoratiók után feliratot 
intéztek a királyhoz, melyben a pápa s z e m é l y e s csalat-
kozhatlansága ellen tiltakoznak s felhivják a királyt, hogy 
az országot s az egyházat védje meg e veszélyes tan ellon. 
Elmondják, hogy azon püspökök, kik a kisebbséghoz tar-
toztak s e tant mint tévtant megbélyegezték, als Irrlehre 
verurtheilt, most átcsaptak a többséghez s most összezavar-
ják a lelkiismereteket, stb. — Boldog Isten, ha e tan egy-
hangúlag elfogadtatik a zsinaton, mint egyhangúlag tanít-
tatott a zsinat e'őtt mindenütt, most mindettől meglehetnénk 
kiméivé. Avagy ha a pápai secretum szigorún megtartatik, 
most nem kellene ily akadályokkal küzdeni. De mikor püs-
pökök, kath. lapok, telebeszélték az emberek füleit e tan 
veszélyességéről, nem lehet csudálni, ha soknak nincs oly 
élő hite, mint a püspököknek, hogy meghajtanák eszüket a 
hit előtt. A bécsi községtanács szinte adreszt intéz Döllin-
gerhez. — Imádkozzunk szegényekért, ut Deu3 illos illu-
minet. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból: 234 frt . 98 kr., 160 f rank 
aranyban, 5 cs. k. arany, 1 régi koronás tallér. 1 db régi 
kétfrtos, 7 u j ezüst forintos, 3 db régi húszas, 1 osztrák l/4, 
forintos. 

A rappi egyházközség hivei 3 forint 40 kr. 
Petyerecz András rappi apát-plebános 5 forint. 
Miriovszky László rappi segédlelkész 1 fr. 60 kr . 
Ludovics Borbála . . . . 10 krajezár^ 
T . M 10 „ 
Pasút Mária 5 „ 
Metzker János 20 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, április 26-án. s e . I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Utóhangok a magy. kath. autonomiai 
congressusból. — Antonelli bibornok levele a franczia kor -
mánynál levő pápai nunliushoz. — Katholikus congressus. 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

IJtóliangok a magy. kath. autonomiai 
congressusból. 

i l 

Nagyon tévednek, kik azt hiszik, hogy a püspö-
köknek úgynevezett canonica electiója csak a 13-ik 
vagy 12-ik századtól számitandó és hogy mindaddig 
a népválasztás közbenjöttével töltettek be a püspöki 
székek. Ezen nézettel világosan ellenkezik a 9-ik 
században tartott konstantinápolyi 4-ik közzsinat, 
melynek 22-ik canonja világosan azt mondja : Con-
cordans prioribus Conciliis définit et statuit . . . és 
a végén azt teszi hozzá: Quisquis adversus commu-
nem ac consonantem atque canonicam eiectionem 
ecclesiastici ordinis agere tentaverit. stb. 

Hogy az ős egyház püspökei nem választás 
útján jutottak püspöki székeikbe, nem lesz szükséges, 
hogy hosszasan bizonyítgassam; elég lesz talán Ti-
motheusra, Titusra, utalnom, mely utóbbinak azt irja 
sz. Pál: „Ez okért hagytalak téged Krétában, hogy 
a mik hátra vannak eligazítsd és rendelj városonkint 
egyházi szolgákat, a mint én meg is hagytam neked" 
és egyszersmind utasitást is ad neki, kiket rendeljen 
püspököknek. Az „Apostoli Cselekedetek" 14-ik fe-
jezete szerint Pál és Barnabás rendelnek a városok-
nak püspököket. És az „Ap. Csel." 15-ik fejezetében 
az antiochiai hivek egyenesen felszólíttatnak, hogy 
oly egyházi személyekre ne is hallgassanak, kiket 
nem az apostolok küldöttek, „kiknek mi azt nem pa-
rancsoltuk, úgy szólnak és tetszett nekünk egybe-
gyűlteknek férfiakat választani és hozzátok küldeni 
a mi kedvelteinkkel Barnabással és Pállal." — Ugy 
látszik tehát, hogy az apostolok, kik oly könnyen 

hajoltak a duzzogó görögök panaszaira, egészen más 
nézetben voltak akkor, midőn saját maguknak utó-
dokat rendelendők püspököket neveztek. Egyébiránt 
maguk a protestáns Centuriatorok is elismerik, hogy 
az apostolok közvetlen utódait magok az apostolok 
nevezték. 

De azért koránsem szándékom tagadni azt, 
hogy a keresztény egyház első idejében, midőn a 
keresztények egy szív és egy lélek voltak és kik 
magukat keresztényeknek nevezték, a szeretetnek 
kötelékei által a lehetőleg legszorosabban voltak 
egymáshoz fú'zve, a püspökök, megóva az őket 
megillető tekintélyt, olykor-olykor a keresztények 
igazságos óhajaira készségesen hajoltak; de nem hi-
szem, hogy valaki egyházi törvényt idézhetne, mely 
a püspököket ezek mindenkori teljesitésére kötelezi. 
Sőt a gyakorlat épen az ellenkezőt bizonyítja. 

Mivel tehát a nép a püspöki székek betöltésére 
vonatkozó kívánságainak itt ott és pedig nem min-
dig a legilledelmesebben kifejezést adott és ezeket 
érvényre is juttatni törekedett, abból még koránsem 
következik az, hogy követelménye jogos volt. Az 
egyszerű tény, különösen mely sem törvényen, sem 
átalánosan elfogadott szokáson nem alapszik, jogot 
soha sem alapíthat meg. Legalább a befejezett tények 
jogát a keresztény egyház soha sem ismerte el. Ezen 
jog a 19-ik század a felvilágosodásban az őrjöngésig 
haladt politikusainak a felmerült igazságtalanságok 
palástolására kigondolt szüleménye. 

Hogy a püspökök kezdetben mindenkor és 
mindenütt a nép által választattak volna, úgy hiszem, 
soha senki sem fogja bebizonyíthatni. Valamint más-
részt igen nehéz meghatározni azon befolyást is, 
melyet a nép itt ott a püspökválasztásokra gyakorolt. 
De bármilyen lett volna is ez, annyi mégis bizonyos, 
hogy ezen befolyást a nép csak a püspökök elnézése 
vagy engedélye folytán gyakorolta. Vagy talán a 
diakonusok nem az apostolok nyilvános engedélye 
alapján lettek megválasztva? nem voltak-e az enge-

33 
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délyhez a választás elfogadásának feltételei is csa-
tolva ? 

Annak bebizonyítására, hogy ezen befolyással 
nem birt az összes egyház népe, legyen elég a kö-
vetkező tényeket felemlítenem. — Sz. Jeromos 85-ik 
levelében említtetik, hogy az alexandriai egyházban 
Heraclas és Dénes püspökök koráig a püspököt min-
dig csak a clerus választotta. Presbyteri, úgymond, 
semper unum ex se electum, in excelsiori gradu col-
locatum, episcopum nominabant. Ruffinus bizonysága 
szerint Frumentius sz. Athanáz által neveztetett az 
indusok püspökének. Sz. Ágoston, az angolok apostola, 
nagy Gergely, Bonifácz, a németek apostola, II. Ger-
gely, pápa által lettek kinevezve. Ezen példákat vég 
nélkül lehetne szaporítani. 

De minekutána tagadhatatlan, hogy a nép itt 
ott a püspöki székek betöltésére befolyt, lássuk már 
most, minő véleménynyel voltak a szentatyák a nép-
nek ezen befolyása iránt? — Aranyszájú sz. János 
(lib. III. de Sacerdotio) keserűen panaszkodik a miatt, 
hogy az ő korában a püspökválasztás a nép kezében 
volt és azt teszi hozzá : nem lehet tehát azon csudál -
kozni, lia a legroszabbak választatnak és a legérde-
mesebb férfiak mellőztetnek, minthogy a választás 
azok kezében van, kik csak anyagi, világi, dolgokról. 
tudnak itélni. 

Nagy Leo pápa (12-ik levelében) ezeket irja: 
Mirantes tantum apud vos per occasionem temporis 
impacati, aut ambientium praesumtionem, aut tumul-
tum, valuisse populorum, ut indignis quibusque et 
longe extra Sacerdotale meritum constitutis pastorale 
fastigium et gubernatio ecclesiae crederetur. Non est 
hoc consulere populis, sed nocere ! 

Sz. Jeromos Joviniau ellen ezeket irja : Non-
nunquam errat plebis vulgique judicium et in Sacer-
dotibus comprobandis unusquisque suis moribus fa-
vet, ut non tarn bonuin, quam sui similem, quaerat 
praepositum. 

Nazianzi sz. Gergely emlékbeszédében, melyet 
édesatyja felett tartott, a vakmerő vad népet a 
püspökválasztástól eltiltandónak mondja és ez ügyet 
csakis a papokra és szerzetesekre óhajtja bizatni. 
Sic enim, — úgymond, — nunquam ecclesiis male 
esset. 

Miklós pápa, kinek levele a 8 ik közzsinat 7-ik 
ülésében felolvastatott, a konstantinápolyi suffraga-
neusokhoz ezeket irja: Impietas tantum caput extulit, 
ut ecclesiarum praesulibus posthabitis et ordine 
canonico cunculcato, laici nunc ecclesiastica mode-
ramina teneant et pro lubitu proprio istos modo re-

moveant, modo illos in locum eorum promoveant et 
rursus, quos nunc approbant, postmodum mentis 
levitate victi repellant; és így folytatja levelét: Ut 
nempe saeculares ac laici homines quaelibet scelera 
valeant licenter committere et pro his a nullo Pon-
tifice, qui ex clero promotus, haec firma poterat 
auctoritate compescere, libere redarguantur. 

De talán csak merő terjeszkedés-, uralomvágy-
ból panaszkodtak oly keserűen az ősegyház atyái? 
Feleljen erre maga sz. Ágoston, ki 110-ik és 225-ik 
levelében feljegyezte azon népzendülést, melyre Pini-
nian püspök választása alkalmat szolgáltatott. — 
Ruffinus a mailandi nép forrongását állítja elénkbe, 
melyről azt irja (lib. II. C 11.): Dissensio gravis et 
periculosa urbi propriae maturum parabat exitium. 
De legnevezetesebb sz. Damasus választása, mely 
oly véres összecsapásra adott alkalmat, hogy egyik 
templomban 137 emberhalál történt, Amianus Mar-
cellinus, Hieronymus és Ruffinus összhangzó tudó-
sításai szerint. Ezen tények is, hahogy a nyújtottak 
nem volnának elégségesek az illetők felvilágositására, 
számtalan szomorúbbnál szomorúbb tényekkel vol-
nának tetézhetők ! 

Tömöri. 
(Folyt, köv.) » 

Antonelli hibornok levele a franczia kormánynál lévő 

pápai nuntiushoz. 

Nagyméltóságú s főtisztelendő úr ! 
Azon sokféle és mély szorongatás közepette, melyeket 

a pápának a Rómában jelenleg uralkodó állapot miatt tűrnie 
kell, nom szűnik meg gondoskodását Francziaország, az 
egyház elsőszülött leánya, felé irányozni, melynek szána-
lomra méltó sorsa mindig felébreszté irányábani részvétét; 
nem is mulasztotta el az alkalmat, hogy, a mennyiben lehet-
séges volt, azon csapást megkönnyebbítse vagy enyhítse, 
melyet egy szerencsétlen harcz reája mért. 

Most, midőn a háború megszűnt, különös vonzalommal 
veszi szivére az egyház fiai oly kiváló részét ért szomorú 
következményeket, melyek szükségképen súj t ják azon 
tartományok lakóit, melyeket a háború csapásai kiválóan 
értek. ff 

O szentsége nem kételkedik azon, miszerint a franczia 
püspökök, kiknek buzgalmáról számtalan bizonyítékai 
vannak, minden kitelhető erővel iparkodni fognak, hogy 
megyebeli hiveiknek, a könyörület azon érzete által vezet-
tetve, mely legszentebb vallásunk egyik főjellege, segítsé-
gére siessenek és érettük mindent el fognak követni, a mit 
csak állásuk megenged. 

Részéről ő szentsége e czélra 10 ezer frankot adomá-
nyoz és nagyméltóságod gondoskodására bizza azt vagy 
egy e czélra alakítandó bizottmánynak vagy más bizalmat 
érdemlő egyéniségnek átadni. 
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A hü ragaszkodás és gyöngéd odaadás annyi bizo-
nyítványai után, melyeket Francziaország minden időben 
tanúsított irányában, kedvesebb lett volna a szentatyának 
szeretetét nagyobb mértékben kimutathatni , mely jobban 
megfelelt volna mérhetlen elismerésének ; de Francziaország 
tudja, hogy szive sugallatai legyőzhetlen akadályra találnak 
azon szorult helyzetben, melybe hozatott, midőn mindentől 
megfosztva, birtokaiból és jövedelmeiből kivetkőztetve, 
kényszerülve lőn a katholika világ nagylelkűségétől várni 
a szükséges segélyt saját és leghivebb szolgái featar tására. 

Midőn ekkép a szentatya szándékait teljesítem, még 
szükségesnek tartom excelleccziádat legmélyebb tiszteletem-
ről biztosítani. 

Róma, márcz. 1871. 
Antonelli J akab bibornok. 

K a t i i o l i k n s c o n g r e s s u s . 
XII I . B a b i e s J . Az egyház kebelében pártok voltak 

mindig, lesznek is. 
Már az apostoli korban látjuk, hogy sz. Pál Mózes 

bizonyos törvényeinek meg- vagy meg nem tartása felett 
Péterrel ellentétben volt. Felhozatott e körülmény a leg-
utóbbi zsinati tárgyalásoknál is. 

Ki ne ismerné azon nagyszerű küzdelmet, melyet a 
14-ik században keletkezett úgynevezett episcopalis rend-
szer a papalis rendszer ellen vivott ? Az egyháztörténelem 
egyik legerősebb küzdelme ez. Még a trienti zsinaton is vörös 
fonal gyanánt vonult az keresztül s a tudós Hinschius egy-
házjogtanár véleménye szerint annak tulajdonítható, hogy a 
zsinat szorgosan mellőzte azon kérdésnek eldöntését, mily vi-
szonyban á l la püspöki hatalom a pápai hatalomhoz. Ugyan-
azon Hinschius szerint a trienti zsinaton az episcopalis rend-
szer igen érzékeny vereséget szenvedett,minek következtében 
több tárgy, mi a zsinat elébe volt utasítva elintézés végett, 
legalább a fővonásokban attól elvonatott s a pápára ruházta-
tott át, így az index l^brorum felállítása, a katekizmus szer-
kesztése, a missale, a breviárium stb. Mik történtek legyen 
e tekintetben a legutolsó zsinaton ? mellőzni akarom. — 
Szabadjon csak utalnom azon négy canonra, melyek e te-
kintetben javaslatba hozattak s melyek oly nagy resen-
susra talált tk. 

S váljon mert sz. Pál mintegy resistált sz. Péternek 
s mert az episcopalis rendszer követői oly kitartó erélylyel 
küzdöttek, háramlott ebből valami veszély az egyházra ? 
Nem, inkább az ellenkezőt lehetne állítani. Talán ha Pál 
nem küzd nézete mellett, most is fenállanának Mózes érde-
kelt törvényei s ha az episcopalis rendszer oly S Z Í V Ó S ki tar-
tással nem küzd, több oly intézménye elmaradt volna egy-
házunknak, melyek annak csak előnyére vannak. 

Avagy mert a mostani zsinaton is oly erős kisebbségi 
párt küzdött a többség ellen, szinte követ dobjunk s talán 
épen a kisebbségre, melynek kebelében anyaszentegyhá-
zunk annyi nagyszerű főpapjait látta a világ, közöttük 
hazánk mélyen tisztelt főpásztorait is s pedig az elsők 
között ? 

De nézzük az életet. — 1869. évben Bluntschlitól egy 
munka jelent meg, mely a pártokat irja le s jellemzésüket 
adja. Elmondja, hogy a katholikusok között van egy párt, 

mely ultramontan név alatt ismeretes. E pártot a leghatal-
masabb- s befolyásosabbnak mondja. 

Jellemzésére felhozza, hogy magát exclusiv katholi-
kusnak tar t ja s a szabadelvű párt katholikusságát tagadja. 
Nevezett iró e párt jogosultságát elismeri a középkorra 
nézve, de mostanra tagadja. Én nem tudom, van-e nálunk 
egy tömörült ultramontan pá r t ? ha van, én elismerem annak 
mint pártnak jogosultságát, mert kath. alapon áll s mert 
ellenőrködésével az erkölcsök annyira feltűnő lazulását is 
mérsékelheti s mert különösen átmeneti korszakban egy 
oly párt nagyon üdvösen működhetik, mely conserváló ter-
mészetét s hivatását okosan teljesíti. De midőn így a párt 
jogosultságát elismerem, bátor vagyok felkérni azt, ne igé-
nyelje magának, hogy csak ö katholikus ; ismerje el a libe-
rális pártnak is jogosultságát, katholikusságát. 

In dubiis libertás. Magán a szorosan vett theologiai 
tudomány terén is vannak különféle nézetek s iskolák, van 
curialis, van liberális, irányú iskola. így van ez az élet-
ben is. 

S míg e pártok katholikus alapokon állanak, addig 
jogosultságuk mindig megvan s az egyházra nézve igen 
sok tekintetben csak előnyösek, mert leggyakrabban csak a 
különböző nézetek s pártok kölcsönös küzdelme teremté a 
legszebb intézményeket. 

Némelyek azzal is gyanúsítanak bennünket, mintha 
mi antikatholikus szelleműek volnánk s Róma irányában 
ellenséges intentiókat táplálnánk s miér t? mert javasla-
tunkban egyházunk törvényes állását továbbra is fentartani 
s biztosítani kívánjuk. 

Bátorkodom itt egy megjegyzést koczkáztatni. Ha 
valaki átolvassa s figyelemmel áttanulmányozza azon röp-
iratokat, melyeket a zsinati kisebbség nagytudományú s 
tekintélyű tagjai irtak s mintegy megfigyeli a szellemet, 
mely azokat átlengi ; továbbá visszaemlékezik néhány be-
szédre, melyek a zsinaton mondattak s melyek kivonatokban 
közöltettek : az, ha objective veszi a dolgot, nem fogja túl-
ságosnak találni sem azon eltérő pontokat, melyeket a ki-
sebbségi javaslat tartalmaz, sem azon aggályokat, melyek 
talán némely szónokok beszédeiben visszatükröződnek. Igen 
könnyű dolog lenne e röpiratokból számtalan oly helyeket 
idézni, melyek még tán erősb aggályoknak adnak kifejezést, 
mint a kisebbség tagjainak beszédeiben észlelhetni ; pedig 
ezen irók között ott látunk egy Rauscher, Dupanloup, 
Schwarzenberg, Hefele, Marat stb. főpapjait anyaszentegy-
házunknak. Kérdem, ha ezen főpapok aggályaiknak így 
adván kifejezést megmaradhat tak katholikusok : miért kel-
lessék épen minket antikatholicismussal vádolni, mert mi is 
bátorkodunk aggályokat nyi lvání tani? 

Mily erősen nyilatkozott a többek között Strossmayer 
püspök, a lapokból tudjuk. Azt mondá ő, — talán a 24. 
congregatióban tartott beszédében, hogy a hierarchiának 
minden fokon reformra van szüksége ; kifejezte, hogy a pá-
paság universalizáltassék azaz necsak az olaszok számára 
legyen az ; szinte így hangsúlyozá a római congregatiók 
universalizálását. A bibornoki testületet akként vélte szabá-
lyozandónak, hogy abban a kath . államok nagyságuk sze-
rint képviseltessenek. Éles szavakkal sújtotta azokat, kik a 
modern társadalom ellen harezra hivják az egyházat. Ki-
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fejté, bogy az egyház ezután szabadságának biztosítékait 
csakis a nemzetek közszabadságában keresheti ; elitélte a 
központosítást, mely most Rómában czéloztatik stb. Többet 
is mondott s mondottak mások; most csak ennyit akar tam 
felemlíteni annak illustratiójára, mily aggályok, mily erős 
kifejezésekben, nyilvánultak magában Rómában s váljon 
azért ki merné e főpapokat antikatholicismussal vádolni? 

Áttérek most már a dolog érdemére, a kisebbségi ja-
vaslatra. 

Mindenekelőtt bátorkodom je le in i azon álláspontot, 
melyből szükségesnek láttuk kiindulni a szervezet készí-
tésénél. 

Ez nem lehetett más, mint azon szempont, melyet 
már 1848-ik év tavaszán Pozsonyban a püspöki conferentia 
az autonomia eszméjének megteremtésénél kijelölt. Es pedig 
először : hogy a megváltozott viszonyok következtében az 
egyház az államtól nem várhatván többé azon jogérvényes 
támogatást, melyet azelőtt s akkorig élvezett : szükséggé 
vált ezen állami támasz és segély helyett híveinél keresni 
pártfogást s erélyes oltalmat; másodszor: hogy nem elég 
csak védelmet, támogatást, keresnünk, hanem hogy az auto-
nomia annál magasztosabb intézménynyé váljék, igyekez-
nünk kell híveinknél érdekeltséget ébreszteni a hitélet, a 
morál, szóval az egyház czéljainak előmozdítására lelkesü-
lést, erélyes közreműködést, kelteni. 

A fenemlített czélt csak egy önkormányzati intézmény 
által lehet elérni. 

Midőn tehát ezen önkormányzati intézmény megalko-
tására kiküldettünk, mindenekelőtt körülvonalozni kellett 
az önkormínyzat hatás- vagy jogkörét vagyis meg kellett 
határoznunk, mik legyenek azon tárgyak, melyek az önkor-
mányzat jogkörébe tartoznak. 

Mint az eddig lefolyt vitatkozás tanúsítja, ez nem oly 
könnyű feladat volt. 

Azon kérdés felett : mik legyenek az úgynevezett 
egyházügyek — causae ecclesiasticae ? az á l lam-s egy-
házjog irói s átalában a tudomány meglehetősen tisztában 
van. 1. Hit s erkölcstan, 2. szentségek és egyéb üdvszerek, 
3. isteni tisztelet, 4. az egyházi közegeknek az egyházjog 
tételei szerinti kormányzása, 5. a clerus és világiak feletti 
fegyelmi hatalom tekintve egyházkötelmeiket, 6. az egyház 
körébe való esetekben a törvénykezés szabad gyakorlása, 
7. az egyházvagyon kezelése s ezek feletti rendelkezés. 

E kérdést, mint mondom, a tudomány már meglehető-
sen tisztázta. 

Sokkal nehezebb a második kérdés vagyis azon kér-
dés kielégítő megoldása, hogy a fentebb említett egyház-
ügyekből mik foghatnak az önkormányzat jogköréhez 
tartozni. 

Hogy e kérdést is tisztázhassuk, figyelembe kellett 
tartanunk, hogy a mennyiben az egyház alkotmánya a 
Krisztus által kijelölt alapokon nyugszik, örökké változhat-
lan. Ezen alapokat feladni vagy azoktól eltérni a kath. tan 
megtagadása volna. 

Azonban, mi az egyházalkotmánynak változhatlan 
lényegén kivül esik s mi akár jogi, akár fegyelmi, tekintetben 
a századok befolyása alatt jött létre, szóval, mi abban tör-

ténelmi fejlemény, ez mind fejlődésnek s tökélyesbülésnek 
van alávetve. 

Ezen megkülömböztetést figyelembe vettük, de még ez 
nem adott teljesen czélhoz vezető tájékozást. 

Mert meg voltunk győződve, hogy azok közül is, mik 
egyházalkotmányunkban nem lényegesek, hanem történelmi 
fejlemény s mik akár a jus eCclesiasticum vagy jus humá-
num, akár a benső fegyelem, vidékébe esnek, még igen sok 
oly tárgy van, mi az autonomia jogkörébe nem vonható. 

Hogy tehát czélhoz juthassunk, még a történelmet is 
kellett világító fáklyául vennünk s annak útmutatása mellett 
magunkat tájékoznunk azon ügyek felett, melyekre a tör-
ténelem külömböző korszakaiban a hivek akár közvetlenül 
önmaguk, akár pedig közvetve az állam útján, befolyást 
gyakoroltak. Külömben is a történelem azért van megirva, 
hogy abból okuljunk s Isten ujja azért mutatkozik az ese-
ményekben, hogy arra ügyeljünk. 

Az apostoli korszakban mily eljárást észlelhetünk, 
tegnap felemlíté egyik tisztelt képviselő társunk. Bátorko-
dom ezennel a későbbi korra reflectálni. 

Hefele említi, hogy Cyprián püspök azon zsinatra 
(Afrikában), melyet ő az úgynevezett megesetteknek (lapsi) 
isméti felvételéről tartott, a püspökökön, papokon, confesso-
rokon, kivül még a világi hiveket is meghivta, úgyszinte 
azon zsinaton, melyet ö hihetőleg 256-ik év sept. 1-én az eret-
nekek fenyítése tárgyában tartott, 87 püspökön és számos 
áldozáron s szerpapon kivül, még jelen volt. a maxima pars 
plebis is. Bajos volna ugyan bebizonyítani, hogy a világiak 
is birtak határozati joggal, de consultativ joguk volt. 

Későbbi korszakból is lehet ehhez hasonló példákat 
felhozni. így Spanyolországban a Tarragoniában tar tot t 
zsinaton 516-ban határoztatott,bogy a püspökök a zsinatokra 
a papokon kivül világi hiveket is hívjanak meg. A toledói 
4-ik zsinat 633-ban szinte felemlíti, hogy a zsinatra világi 
hiveket is lehet hívni és a 8-ik toledói zsinaton 653-ban csak-
ugyan tekintélyes férfiakat is találuak a világiak küzül. 
De nevezetes e tekintetben a Congregatio Interpreturn Cone. 
1598-ik évi april 22 röl kelt azon nyilatkozata, hogy a 
tartományi zsinatokon tekintélyes s hozzáértő világi hivek 
is megjelenhetnek. De a Ceremoniale Episcoporum is említi 
azt, hogy a tartományi zsinatoknál a világi hivek részére 
is kell ülésről gondoskodni. Sőt még 1736-ban is a maronita 
nagy zsinaton, számos világi jelent meg, melyet pedig a pápai 
ablegatus Assemani Simon József elnöklete alatt tartottak. 
Megjegyzendő i t t , hogy egynémely zsinatoknál aláirták 
magukat a világiak is, többekben azonban nem. Különösen 
aláirták magukat a fenidézett maronita zsinaton ; úgyszinte 
az 529-ik évben Orangeban tartott zsinaton ugyanazon 
formula szerint irták alá magukat, mint a püspökök, t. i . 
consentions subseripsi. (Másutt a püspökök a definiens szót 
használták, az áldozárok stb. csak egyszerűen subseripsi.) 

Másként történt ez az úgynevezett vegyes zsinatokon. 
Ezek oly zsinatok voltak, melyeket a fejedelmek az egy-
házi s világi rendekből a végett hivtak egybe, hogy egy-
házi és polgári ügyek felett együtt tanácskozzanak. Ilyene-
ket találunk gyakran a középkorban Franczia-, Német-, 
Angol-, Olasz , Spanyol- s Magyarországban; — így több 
zsinat Pipin, N. Károly s utódaik alatt, többek között a 
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mainzi 852-ben. Ezen vegyes zsinatokon készültek a Capi-
tularia regum francorum. Ilyen volt a 876-iki páviai zsinat. 

Tar ta t tak különösen ilyenek nálunk Magyarorszá-
gon is. 

Igy tartatot t sz. István külömböző helyeken és évek-
ben személyes jelenlétében gyűléseket; így I. Endre király 
Abaujvárott , Csanádon, Székesfehérvárott, melyekből szár-
maztak az „Edictum" czime alatt összegyűjtött egyházi 
intézkedések I. Endre korából. 

Ilyen volt a szabolcsi é3 pannonhalmi synodus szent 
László, ilyen Kálmán király alatt a hires Alberik által 
„Codex" alakjában szerkesztett és kiadott decretum. 

Ha ezen felhozott részint tisztán egyházi, részint ve-
gyes, zsinatok actáit itészetileg biráljuk, kényszerülünk 
elismerni, hogy a tárgyak, mik ezen zsinatok objectumait 
képezték, messze túlterjednek azon szük körön, melyet 
mostan a hivek részére kijelölve látunk. 

Mint fontebb említém, a másik út, melyon szinte tá jé-
kozást szerezhettünk magunknak , annak megvizsgálása 
vol t , mily befolyást gyakorolt az államhatalom külömböző 
korszakokban s országokban az úgynevezett „causae eccle-
siasticae" vagyis egyházügyek elintézésében? 

Még arra is ügyeltünk e kérdés megvizsgálásánál, 
váljon a püspöki kar beleegyezett-e ily befolyás gyakorla-
tába vagy lelkiismeretével meg nem egyeztethetőnek tartván 
azt, óvást tett, sőt visszalépett? It t igen tág tér, messzeter-
jedö látkör, nyilik a történelombuvárnak. Megtettük e vizs-
gálatot is. Javasla tunk mutatja, hogy nem josephinismus, 
nem az állam mindenhatósága, vezetett bennünket, de köte-
lességünknek tartottuk, hogy azon jogokat, melyekkel eddig 
egyházügyeink körül az állam birt s melyeket most az 
autonomia magának méltán követelhet, javaslatunkban 
csorbíttatlanul s egész terjedelmükben csakugyan követeljük 
is az önkormányzat részére. Váljon az állam átruházza-e 
az általa gyakorolt jogokat ? nem tudom ; de az egyházkor-
mányt illetőleg a kisebbség azon édes reményben volt, högy 
mit az egyházkormány az államnak megadhatott,megadhatja 
azt hiveinek is. Szomorító dolognak tartván, ha a vér meg 
nem adná azt a vérnek, mit megadhatott a hatalomnak. 

íme mélyen tisztelt congressus, e nézetek vezéreltek 
bennünket, midőn az önkormányzat objectumait illetőleg 
tagadhatatlanul szélesebb alapra fektettük az autonomia 
jogkörét, mint a többség javaslata. Bátran merem azonban 
mondani, hogy annyira sem terjesztettük ezen jogkört, a 
mennyira azt az ős egyház százados praecedense, gyakor-
lata vagy az államok által külömböző időkben, különösen 
hazánkban is, gyakorolt jogérvénye s elfogadott befolyása 
kiterjeszteni engedte volna. 

Mellőzöm itt a többi pontokat, mik aggályt keltettek ; 
csak azon egy pontra bátorkodom reflectálni, mely, úgy 
látni, leginkább van megtámadva s egyea elejtett nyilatko-
zatok még némi antikatholicismusi czimezettel is jellemzék. 
Ertem a kérvényezési jogot. 

A kath . önkormányzatnak (gyik eminens feladata 
képviselni az egyházat , tehát annak egyházi, nevelési, 
vagyoni, összes érdekeit az állam irányában. Elismeri azt 
mindkét szervezet. 

E tekintetben két nehezítő körülmény t kell figyelembe 
vennünk. És pedig először : hogy az 1848-i t. cz. értelmében 
be van ugyan már terjesztve a törvényjavaslat a vallás 
szabad gyakorlásáról és a vallásfelekezetek egyenjogúsá-
gáról, de az még tárgyalva sincs, annál kevésbbé van szen-
tesítve. 

Másodszor : hogy az egyház részéről sincs az állam s 
egyház közötti viszony kellőleg tisztázva. 

Érezték ezt a zsinaton a kisebbség főpapjai ; ugyan-
azért 1870-ik év april 10-én közülök számosan s pedig majd 
minden államból, a többek között hazánk mélyen tisztelt 
főpapjai, egy kérelmet nyújtot tak a zsinat elé, melyben a 
többek között az egyház s állam közti viszony szabályozá-
sát is sürgették, előadván egyszersmind azon alapelveket, 
melyek szerint jövőben e viszonyt rendezni óhajtanák. 

És miért tették ezt ? mert belátták, mint magukat 
kifejezték, — hogy azon jogok, melyeket a pápák a közép-
korban s később is gyakoroltak vagy gyakorolni igyekeztek, 
nem az egyház törvényeiben, hanem az akkori nemzetközi 
jogban gyökereztek. Kimondák, hogy azon elvek, melyek az 
„Unam sanctam" bullában foglaltatnak, most már ta r tha ta t -
lanokká váltak. 

A zsinati kisebbség ezen postulatuma nem vétetett 
figyelembe s az egyház s állam közötti viszony szabályo-
zatlanul hagyatott . 

Hogy ez felette nagy baj s vészteljes conflictusokra 
adhat alkalmat, mutatja nemcsak azon tény, hogy maguk 
a zsinati kisebbség igen nagytudományú s tekintélyű fő-
papjai elodázhatlan szükségnek lát ták e kérdés rendezését; 
nemcsak azon tény, hogy külömböző államok kormányai 
sürgették az ügy tisztázását : de mutatja az is, hogy e kér-
dés körül a sajtó, a közvélemény, máris igen nagy mér-
tékben kezd foglalkozni s ujjal mutat a tátongó veszedel-
mekre. 

És méltán. Tartózkodom jelenleg több oly pápai 
bullák felsorolásától, melyek o kérdésre vonatkozólag k ü -
lömböző korszakokban kiadattak s melyek az állam s egy-
ház közötti viszonyra vonatkoznak. Tartózkodom pedig 
azért is a többek között, mert félek minden keserűbb vitat-
kozás előidézésétől. 

Szabadjon azonban az említett „Unam sanctam" bul-
lára visszatérnem s abból is csak annyit felhoznom, mennyit 
a zsinati a tyák felemlíteni jónak láttak. 

A zsinati atyák kisebbsége is elismeri, hogy ezen bulla 
az egyház s állam közötti viszonyt épen a legfőbb vonatko-
zásban érinti. A többek között főelvül állítja, hogy az egy-
ház az állam felett áll. 

Felhozzák továbbá a zsinati atyák mintegy bővebb 
illustrátióul, hogy a p á p á k a l 7 - i k századignyiltan taniták, 
miként az Istentől a világi ügyekben is a pápáknak ada-
tott a hatalom és hogy minden ezzel ellenkező tant el-
vetettek. 

Ily főelv állít tatik fel az „Unam sanctam" bullában. 
Mint mondám, ez alkalommal tartózkodom több bullát 

idézni ; kényszerülök azonban megjegyezni először : hogy 
számtalan ily bulláink vannak még későbbi időkből is, sőt 
még erősebbek ; másodszor : hogy számtalan bulla van, me-
lyek már egyes specialis vonatkozásokat, érintkezési pon-
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tokát tárgyalnak, egyes kérdések, esetek, felett határoznak 
és végre harmadszor : hogy igen sok esetben a közszabadság 
vagy a szabad alkotmányok egyes alapjogait damnálják, 
például a sajtószabadságot, lelkiismeretszabadságot stb. 

De még ez nem elég; van az éremnek még egy más 
árnyoldala is és ez az, hogy maguk az egyházi irók, egyházi 
jogtudósok, sincsenek tisztában a felett, váljon e bullákban 
letett tanok dogmák-e vagy sem? Schulte hires egyház-
jogtanár Prágában azt mondja, hogy százra vagy százakra 
megy az állam s egyház közötti viszony s o viszony követ-
kezményeire vonatkozó dogmák száma ; de, mint mondja, 
bár többnyire gondosan átolvasta a bullákat, az azokban 
lerakott dogmákat egyhamar nem tudná meghatározni. 

A sz. pölteni nagytekintélyű püspök, a római műkö-
déséről annyira ismert Fessier József, tagadja azt s vitatja, 
hogy az említett bullákban kifejezett tanok nem mind 
dogmák, hanem az egyház szellemében tett onunciatumok 
vagy pedig egyházi törvények. 

Ily helyzetben vagyunk az egyház irányában e kér-
désben. Vagy ha úgy tetszik, az egyház irányunkban. 

Már most szabadjon a következtetést levonni. A kath. 
önkormányzatnak egyik főfeladata képviselni a katholikus 
egyházat az állam s más vallásfelekezetek irányában és pe-
dig képviselni egyházi, nevelési, vagyoni, összes érdekeiben. 

Képviselni kell pedig, ha katholikus akar lenni az 
autonomia, kath. tanok, kath. elvek szerint. 

Igen, de mint már bátorkodtam előadni, az állam s 
egyház közötti viszony felett az egyház részéről felállított 
s alkalmazásba vett némely tanok részint nincsenek tisztázva, 
részint olyanok, melyekről azt sem tudjuk, dogmák-e s mely 
tanokról, legalább azok egy részéről, a zsinati kisebbség is 
beismeri, hogy tarthatatlanok s bennünket örökös conflic-
tusba hoznak a társadalommal, az állammal. 

Mily nehézségeket idézhet ez elő például csak az isko-
lai könyvek szerkesztésénél, fölösleges mutogatnom. 

Körül kellett tehát tekintenünk, hogy miként segít-
hessünk e bajon ? 

Fessier püspök azt mondja, hogy minden oly esetben, 
melyben ily kérdések merülnek fel, könnyű segíteni az által, 
hogy a római curiához felterjesztést kell tenni, mely azt 
bölcsesége szerint el fogja intézni. Hivatkozik e tekintetben 
XIV. Benedek pápára, ki „de synodo dioeces." munkájában 
libr. 9. cap. 8. num. 1 et 3. megad ja a püspököknek a jogot, 
hogy ha alapos okuk van valamely disciplinaris törvény 
megváltoztatását sürgetni, hát forduljanak ő szentségéhez 
s tegyenek felterjesztést. 

Mi ez egyéb, mint a kérvényezési jog eszméje ? Mélyen 
meg vagyok győződve, hogy ha az autonomia elhatározza, 
miként minden oly ügyekben, melyekben valamely egyházi 
törvényt hátrányosnak tart a kath. érdekekre s annak or-
voslását szükségesnek látja, pápa ő szentségéhez felterjesz-
tést fog tenni, meg vagyok, mondom, győződve, hogy a pápa 
ő szentsége ezen határozatban semmi sértőt sem fog találni. 

Mert hiszen ez eddig is szokásban volt, az állam eddig 
is tett ilynemű felterjesztéseket. Emlékezzünk csak vissza 
például a vegyes házasságok kérdésére s a nagynevű Lono-
vics római küldetésére. 

Hát most, midőn az önkormányzat útján a hivek 
egyeteme kivánja e jogot gyakorolni, merénylet vagy an t i -
katholikum valami fogna az lenni ? Midőn a hatalom szól 
az egyház fejéhez, az katholikus ; midőn már a fiú szól az 
atyához, az antikatholikus ? 

De mi ennyire nem is aka runk menni, mi kérelmein-
kot főpásztorainkhoz akar juk intézni. — Nem a legnagyobb 
bizalom nyilvánulása ez a püspöki joghatoság iránt ? nem 
egy magasztos elismerése-e ez a püspöki hatalomnak ? Mind-
ezt katholikus érzületünk követeli. Nem egy nemes törek-
vés-e ez arra, hogy zsinataink régi fényükbe s tekintélyükbe 
visszaállíttassanak, hogy egyházunk dicsőségében viruljon ? 

De még tovább megyek. Magyarország főpapjai a 
történelem lapjain kivívták maguknak az elismerést, hogy 
az idők s viszonyok intelmeit felismerték s én hiszem, hogy 
ugyanazon bölcseséggel fogják az egyházkormányt jövőben 
is vezetni. Ők Krisztustól nyert hatalmuknál fogva nagy 
jogkörrel vannak felruházva. Igen, de az ő jogkörük ismét 
korlátolva van az egyház fejének, mint főtörvényhozó hata-
lomnak, jogköre által, kit ismét a plena et suprema potestas 
jurisdictions illet in omnes et singulas ecclesias, in omnes 
et aingulos pastores et fideles. Legalább ez így van most 
definiálva, mire Schulte azt jegyzi meg, hogy e szerint most 
a pápa még egyes parochiára is nevezhetne ki plébánost. 

Ha mo^t már a jurisdictio és legislatio e korlátlan ter-
jedelmes erejénél fogva a római pápa valami oly törvényt 
alkot vagy oly intézkedést tesz, mely valamely egyes ország 
vagy tartomány egyházi érdekeire hátrányos vagy épen 
azok eddigi egyházjogával ellentétben áll s ily esetekben 
főpásztoraink felterjesztést tesznek a pápához s azt a 7 
millió hivek egye teme fogja támogatni : ez antikatholikus 
eljárás fogna lenni? Hát váljon nem tették-e ezt eddig is a 
kormányok s most mi mint az önkormányzat útján örökösei 
e tekintetben a kormánynak, már katholikusellenesen fo-
gunk eljárni ? 

Söt e tekintetben, nyíltan bevalljuk, még egy más, — 
legalább meggyőződésünk szerint nemes, intentió is vezetett 
bennünket. Draskovics pécsi püspök a trienti zsinaton 1562-ik 
év aug. 27-én, hivatkozva az egyház ősi gyakorlatára, jól 
mondá, hogy az isteni parancs által meg nem határozott 
törvényeket és intézményeket a viszonyok követelései sze-
rint módosítani szokta az egyház. Hasonlóan nyilatkoztak 
számtalan egyházi atyák. Sőt Pius pápa is ily formán nyi-
latkozik azon bullájában, melyben az excommunicato alá 
tartozó eseteket limitálja. Mindez annyit tesz, hogy az egy-
ház az üdvös reformo kat elfogadja. Váljon ezen reformok-
nak előmozdításához kérelmezés útján járulni egy 7—8 
millióból álló k a t h . hivek egyetemének merénylet vagy 
katholikusellenes eljárás fogna lenni? A kisebbség nem 
hiheti ezt, annál kevésbbé, mert hiszen az állam eddig is 
követte ez eljárást, sőt gyakran initiált reformokat. Mi pedig 
annak örököseivé váltunk most. 

Tisztelt congressus ! Tud ja azt a kisebbség, hogy a 
történelem tanúsága szerint a forradalom és reformatio 
gyakran igen keveset külömböznek egymástól s mint egy 
nagynevű publicista mondja, az emberiségnek e hagymázai-
ban gyakran csak szélső pártok léteznek, üldözöttek vagy 
üldözők, áldozatok vagy áldozók. S épen azért, mert tudja 
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ezt, óvakodik minden oly lépéstől, mely szélsőségekre ve-
zetne. Ha valaki, a kisebbség tagjai érzik, hogy Isten s 
ember előtt felelősek lennének minden ily lépésért. Da más-
részről azt is tudja a kisebbség, hogy a legveszedelmesebb 
féreg, mely egyházunk életfáján rágódik, az indiíferentismus. 
Ezt csak az által vélte leküzdhetni, hogy a hiveknek oly 
befolyást biztosítson, oly jogokat adjon, mely méltóságuk-
nak s önérzetüknek megfeleljen úgy, hogy midőn eminen-
sebb jogokat nyernek, azon viszonynál fogva, mi a jog s 
kötelesség közt létez, több kötelességeket is vállaljanak 
magukra. Minél több jog, annál több s nehezebb kötelmek ! 
De csak igy is olvadhat fel az indiíferentismus dermesztő 
jege. Szabadjon itt ismételnem, mit egykor már felhoztam, 
Castellare hires spanyol szónok mondatát : „Vedd el a sza-
badságot a művészettől s nem lesz az más, mint egyhangú 
éneke a madárnak, vedd el a munkától s az vak gépiességgé 
válik, vedd el a politikától s a nép a kelet butitó közönyös-
ségébe s élettelen tompultságába merül, vedd e! a morá'tól 
s az ember cselekedetei többé nem esnek beszámitás alá, 
vedd el a religiótól s az égnok ezen az életre s halálra kiható 
oly drága törvénykönyvét rendészeti intézménynyé törpi-
téd." Azért uraim az ős egyház, a szent hajdan útmutatása 
s a századok lefolyása alatt az államok által kellő korlátok 
között gyakorolt befolyás figyelembevétele mellett befolyást 
a hiveknek, hogy enyészszen a közönyösség, ébredjen az 
érdeklődés, tevőleg működjék a lelkesülés s egyházunkat, 
mit őseinktől örököltünk, virágozva adjuk utódainknak s 
egy boldogabb hazának. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T . A S z e n t - L á s z 1 ó-T á r s u 1 a t f. hó 20-án 

délutáni 4 órakor ft. Ipolyi Arnold kanonok s társulati alel-
nök úr elnöklete alatt tartott választmányi gyűlésében alelnök 
előadván, miszerint a társulati közgyűlés márczius hóban, 
mint az eleve tervezve volt, a Szent-István-Társulat köz-
gyűlése utáni héten nem volt megtartható, mivel épen azok, 
kiknek megjelenését a közgyűlésen a választmány ohajtotta 
volna, a congressusi folytonos ülésezések miatt nem vehettek 
volna abban részt. Ennélfogva szükséges volt azt, tekintet-
tel a bekövetkezet húsvéti ünnepekre is, elhalasztani. 

Alelnök indítványára a közgyűlés f. évi május 31-ére 
tüzetett ki. Az egyetemi templomban reggeli 9 órakor csen-
des szentmise tartat ik s közvetlen utána a seminariuui föld-
szinti nagy termében a közgyűlés megnyittatik. Ez alka-
lommal csak egy előadás fog tartatni, melyet Majer Károly 
ügyvéd, társulati alelnök úr , volt szives elvállalni. 

A segélyezések vételéről beérkezett elismervények be-
mutatása s tudomásul vétele után felvétettek a folyamodá-
sok. Petrás Incze klézsei csángó lelkésznek egyházi szerek 
s öltönyök vásárlására 200 forint adományoztatott. A pesti 
szentferenczrendi zárda főnöke szives volt magára vállalni 
azon szükségletek bevásárlását s elküldését, melyek a Petrás 
Incze folyamodványában felsorolt csángó községeknek kü l -
dendők lesznek. 

A turócz-szent-mártoni r. kath. községnek a templom 
leégett szentélyének kiépítésére 150 frt. szavaztatott meg. 

A galaezi, oláhországi r. kath. magyar hitközségnek a 
templom megkezdett bakeritésének befejezésére 60 forint 
ajánltatott fel. 

Végül a Budán alakult kath. legényegyletnek segélye-
zésére 100 frt határoztatott . 

RÓMA. M a g y a r g y ó n t a t ó a t y á k ; e g y c o n -
v e r t i t a . A ki valaha megfordult Rómában, a kath. hivak 
eme közös anyavárosában és körüljárta sz. Péter világhírű 
templomának jótágas belsejét, az tudni fogja és alkalmasint 
otthon is elbeszélte, miként e hírneves bazilikában sok szé-
pet, nevezetest és müvésziest látott. A többi közt, hogy 
var.nak ott 11 európai nyelvre szintén remek műben kiállí-
tott gyóntató székek és az egyiken ez vagyon nagy betűk-
kel írva : „PRO HUNGARICA LINGUA.« Eszékekben 
96 év óta a minoritarendi szerzetesek administrálják a lelki 
hivatali. 

Ha az olaszhoni nevezett rend atyái közül nom talál-
kozik különösen magyar, német és lengyel nyelvre gyóntató, 
erről a rend généralisa az illető tartományi főnökökkel 
egyetértve szokott gondoskodni. Es e tekintetben nem is 
volt fogyatkozás, bármily politikai zavarok jöttek közbe, 
így, más nemzetbeli gyónatyákat nem emlitve, a magyarhoni 
minoriták részéről az Urban elhunyt Kampus Sándor 36 
évig viselte e disze3 hivatalt. Az ő idejére esett 48 —49-ben 
Garibaldi szereplése Rómában. Közvetlen utódává lett 8 éven 
át Liegerhoffer János. Ennek ittléte alatt 67-ben a seristori-
félo laktanyának légbe röpíttetése a poenitentiariusok közel 
eső collegiumát nem kis megrázkódtatásba hozta úgy, hogy 
valamennyi ez oldalon levő ablaka sarkaiból kiesett, az 
épület padig több helyen jelentékeny sérülést szenvedett. — 
L. J . atya ismert buzgósága következtében tavai a moldvai 
csángó magyarokhoz pápai hitküldérnek küldetvén, mél-
tatlan successoraul engem küldött ide a t. elöljáróság, épen 
a legkedvezőbb időre, midőn olasz egyenrubáju papi ember 
utczára sem bátorkodik kimenni azon előgondolat nélkül, 
váljon mily bántalmaztatás után térend vissza szerény haj-
lékába. De azért semmi; itt vagyok, élek és mozgok, abban, 
a ki mondta : „si me persecuti sunt et vos persequentur." 
Joan XV. 20. Legnagyobb fájdalmam az, hogy mióta a nm. 
magyar püspöki kar innen eltávozott, egyetlenegy magyar-
honi s magyarajkú gyónóm se volt, holott más nemzetbeliek 
épen most, midőn ő szentségének leginkább vigasztalásra, 
részvétnyilatkozatokra, van szüksége, csoportosan meg-
jelennek. 

Szivinditó látvány volt márcz. 6 án az apostolok fejedel-
mének sírjánál , hol az auszlriai deputatiónak buzgól-
kodásán minden hivő épülhetett, kivált midőn ő szentsége 
oltára alatti üreg egészen megtelt velük. Ott láttam több 
grófot, bárót, papot s közönséges polgárt, egy főpap által 
mondott sz. misét hallgatni. Tessék elhinni, hogy ez épüle-
tes dolog látásakor azt kérdezém magamtól : ugyan miért 
nem magyarországiak ezek? És midőn így tépelődve ismét 
ergastulumomba beülék, látok magamfelé egy úri embert 
közeledni, ki rövid köszöntés után mondá : magyar vagyok. 
Boldog Isten ! gondolám, ez tán értem jött, hogy én se legyek 
itt. Nem, ebben csalatkoztam, mert ő illően letérdelt és lel-
kem épülésére elvégezte ajtatosságát. Utána pedig megkért, 
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lennék közbenjárója, hogy a szentatyához lábcsókra bejut-
hasson, mivel ő ismeretlen és semmi ajánlata sincsen. Ez 
meglett. Másodnapra véghetetlen örömnyilvánitás közt be-
szélte el szegény magányomban, mily r i tka szerencsében 
részesült, mily angyali tisztaságú, egészséges, nyájas, mo-
solygó arczot látott ő a szentatyán, annyi sok szentséges sze-
mélyén elkövetett igazságtalanság s sérelmek után. 

De talán kíváncsi a t. olvasó, ki volt légyen ezen ma-
gyar vendégem ? Megmondom. Egy már régebben meghalt 
református lelkész fia, ki több évek óta Olaszhonban lakik 
s 1867-ben tiszta meggyőződésből, — mint a kaposvári 60-
éves izraelita, a kath. hitnek zászlója alá állott. Ezután Peza-
róban jóidéig egy szerzetes fráter társaságában magánéletet 
folytatván, ugyanott megnősült és mint állitá legboldo-
gabb házas életet él. Azon kérdésemre, mi vezette kegyedet 
e komoly lépésre, hogy szülei vallását elhagyja, — feleié: 
„édes atyám gyermekkorombani nyilatkozata s eme figyel-
meztetése : fiam ! ha jársz a miskolczi minoriták templomába 
ministrálni, ne tedd azt játékból vagy tréfaüzésből, hanem 
ajtatosságból. Továbbá — folytatá — nem csekély motivu-
mul szolgált nekem erre egy kis velem történt eset. En 
ugyanis B . . . helységben iskolatársaimnál a szünnapokat 
töltvén, tiszta ártatlanságom daczára tolvajsági gyanúba 
estem értékes tárgy elveszése következtében. A vallatásnál 
kegyetlenül kinoztattam, a mitől csak szökés által tudtam 
menekülni. Akkor a mezőn felállított feszület előtt, reformá-
tus fiú létemre, térdre borulván, keserves könyhullatás közt 
kértem a szintén ártatlanul felfeszített Jézust, hozná nap-
fényre az elveszett tárgy hollétét és midőn így szivem fáj-
dalmában fohászkodva, belső sugallatomat követve, vissza-
térék pajtásaimhoz, a drága melltü már megkerült. Ez idő-
től fogva égtem a vágytól, hogy a kath. hitre térjek és 
bármily veszélyben forogtam, a feszület előtt mondott imá-
mat legott elővettem. Ezen ima erejének tulajdonítom, hogy 
a solferinoi csatánál 7 golyó ért és egyik se ejtett raj tam 
veszélyes sebet és Istennek hála, soha beteg nem voltam. 
De hát, ismét én, nincs e vonzódása hazá jába? Van uram s 

de inkább megtagadom magam e tekintetben, mintsem test-
véreimtől tett lépésemért szemrehányásokat szenvedjek 
vagy őket szent vallásomból, melyért életemet kész vagyok 
letenni, gúnyt űzni lássam; kezemet pedig erősen tettem az 
eke szarvára, nem akarok többé visszapillantani." 

Isten önökkel. A viszonttalálkozás :g.*) 
Gmitter Alfons, 

m. r. áld., pápai gyóntatóatya. 

VEGYESEK. 
— Nyáry Pál országos képviselő, országos kitűnőség, 

öngyilkosság következtében meghalt. Rendezetlen vagyoni 
állapot alias adósság, volt szomorú végének oka. — De 
legszomorúbb a dologban az, hogy az országos törvényho-

zók közt már több ily úgy nevezett rendezetlen vagyoni álla-
pot fordult elő. A ki pedig saját házát nem tudja rendesen ke-
zelni, miként várható tőle, hogy egy egész országot fog 
tudni törvényekkel rendezni ? Egyátalán jele az időnek, hogy 
honatyáink, törvényhozóink közül többen a nép előtt az élcz-
lapokban úgy mutattatnak be, mint bankóhamisítók, mint 
részeges fráterek , mint váltóhamisítók. Azt hiszi valaki, 
hogy a nép azután sokat fog adni azon törvényekre, melye-
ket ily faj ta emberek gyártanak ? Ha nem tiszteljük a sze-
mélyt, müvét sem igen fogjuk becsülni. 

— Az országgyűlésen Pauler miniszter megszólalt s első 
fellépése is sérelmes a katholíkusokra. Schvarz interpella-
tiójára felelve határozottan tudatja a házzal, hogy a place-
tumot, semmi tekintettel a pá pai iratok tartalmára, szigorún 
fen fogja a kormány tartani. Mondja, hogy ezt már mult 
év aug. 10-én körözvényben tudatta a kormány a püspö-
kökkel. Ez utóbbi factumot mi tudtuk, de illető helyeken 
azt tar tot ták, hogy sacramentum regis abscondere bonum 
est. Most csak annyit a miniszter úrnak, hogy Oroszország-
ban, mely szinte tart ja még a placetumot, a miniszter 
beszédére titkos miniszteri gyűlés fog tartatni, melyben el-
ismerést fognak szavazni a m. kormánynak s azt fogják 
javasolni, hogy miután a katholicismus iránti baráti érzel-
mekben oly igen egyetértenek, jó lenne e tekintetbeni 
erő hatványozására egymást annectálni. A kísérlet meg 
fog tétetni. A többi Európa s a szabad Amerika, meg China, 
Japán stb mosolyognak a hős magyar liberalismuson, mely 
a félvilágot megenné egy reggelire, de egy pápai irat előtt 
remeg s ellene chinai falat von. A placetum a ti gyengeség-
tek s a mi erőnk jele, ezt ne feledjétek liberálisok ! 

— Pestváros hatósága a Rel. szerkesztőjéhez egy 
gyüjtőivet küldött, melyben a hazai árvízkárosultak javára 
kegyes adományok szedésére szólíttatunk. Tudat juk ezt t. 
olvasóinkkal azon kérelemmel, hogy kinek tehetsége engedi, 
segélyül hozzánk is beküldheti ebeli könyöradományait 
május 15-ig. 

Szere tetadományok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 245 frt . 43 kr., 160 frank 
aranyban, 5 cs. k. arany, 1 régi koronás tallér. 1 db régi 
kétfrtos, 7 u j ezüst forintos, 3 db régi húszas, 1 osztrák '/4 

forintos. 
Lingl Valérián szentbenedekrendi papnövendék 

társai nevében Krisztus csalhatatlan helytartója 
iránti gyermeki hódolat és rendíthetlen ragasz-
kodás jeléül . . . 8 ft. 6 os'ztr. % frtos 

Az oslii lelkész és hivei . 4 ft. és 6 db régi húszas. 
Horváth József felső-szölnöki káplány ily jelige 

mellett : T u es Petrus, nec portae inferi praeva-
lebunt adversus eam. Éljen IX Pius dicső pápa-
király ! a Felsőszölnökhez tartozó csöpénczi filia 
vendnyelvü hivei nevében . . 8 ft. 20 kr. 

Bunderla István felsőszölnöki mester . 1 ft. 20 kr. 
Kis Erzsébet 20 kr . 
Müller Karolin 20 kr. 

*) Szívesen veendjük mindenkor tudósításait. Szerk. 

Kegyes adakozás. 
A Szent-László-társulat részére Osliból 20 frt. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 



Megjelenik e lap he-
tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben s póstakül-

déssel 5 f. 

KATH. EGVHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
póstakivatalnál : Fasten 
a szerkesztőnél ('.erézvá-
rosi plébánián) s K j e i 
Sándor nyomdai i. ódájá-
ban,(haltér és aldunasor 

sar.), 9. sz. 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incencle, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, április 29-én. S 4 I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Utóhangok a magy. kath. autonomiai 
congressusból. — Katholikus congressus. — Egyházi tudó-
sítások. — Vegyesek. 

Utóhangok a magy. kath. autonomiai 
congressusból. 

in. 
Minekelőtte értekezésem fonalát tovább fűzném, 

szükségesnek tartottam az egyházi democraták fő-
patronusát, sz. Cypriánt, is felemlíteni. De mielőtt a 
Cypriánból felhozni szokott idézeteikhez érdemlege-
sen szóljak, megjegyzendőnek találtam, hogy kath. 
democratáink nem az elsők, kik ez ügyre nézve sz. 
Cypriánra hivatkoznak. Megelőzték már e tekintet-
ben őket Luther Márton, Calvin János, Chemnitz és 
Illyricus úgy, hogy e tekintetben is áll az : nihil 
novi sub sole; mert hinni nem akarom, hogy az 
illetők ezen barátságos forrásból meritettak volna. 

Cyprián 4-ik levelében ezeket mondja : Quod et 
ipsum videmus de divina auctoritate descendere, ut 
sacerdos plebe praesente, sub omnium oculis, deliga-
tur et dignus atque idoneus publico judicio et testi-
monio judicetur. Nem találok ugyan ezen helyben 
semmit, a mi a nép közvetlen választása elfogadá-
sára kényszerítene; de elfogadom, hogy ezt kivánta 
Cyprián jelezni. Legyen tehát szabad ezekre a kö-
vetkező megjegyzést tennem, természetesen figyelem-
mel tartva azokat, mik Cyprián levelének további 
szövegében találhatók. Cyprián a püspököknek a 
nép által leendő választását, hogy isteni tekintélyen 
alapulónak, de auctoritate divina descendere, bizo-
nyítsa, három sz. irási példára hivatkozik: a) Elea-
zárra, b) Mátyásra, c) a 7 diákonra. Először: azt 
vagyok bátor megjegyezni átalában, hogy nem a 
szentirási példák, hanem az isteni nyilt parancs ala-
píthatja csak meg az isteni tekintélyt. De továbbá, 
ha tekintjük a felemlített példákat, azokat épenség-
gel sem fogjuk alkalmasaknak találni a népvá'asztás 

bebizonyítására. Mert először is az mondatik, hogy 
a püspök úgy választandó, mint Eleazar választatott. 
(Num. XX.) De Eleazar Mózes által választatott a 
nép jelenlétében. Másodszor : Mátyás sors által lőn 
apostolnak megválasztva, tehát a püspökök is sors 
által lesznek választá#4|&^-«í!^lí'riliadszor : a ^ diákon 
igaz hogy a hivek által és pedig úgy látszik csak a 
görögök által választatott, de az apostolok előlegesen 
meghatározták, kit lehessen csak választani. Ha a 
hivek nem követték volna az apostolok utasítását, 
meg lehetünk győződve, hogy az apostolok elé állí 
tottak, mint a szentirás mondja, az apostolok által 
soha diákonusokká nem szenteltettek volna. A döntő 
szavazat tehát a diákonusok választásában is az apos-

.toloknál volt. 
De halljuk tovább önmagát Cypriánt, mint 

magyarázza példáit. Eleazarra vonatkozólag azt 
mondja: Coram omni synagoga jubet Deus constitui 
Sacerdotem, i. e. instruit et ostendit ordinationes Sa-
cerdotales nonnisi subassistentis populi c o n s c i e n -
t i a fieri oportere, ut plebe praesente vel detegantur 
malorum erimina vel bonorum mérita praedicentur 
és így folytatja később: Propter quod diligenter de 
traditione divina et apostolica observatione servan-
dum est et tenendum, quod apud nos quoque et fere 
per universas tenetur provincias, ut ad ordinationes 
rite celebrandas ad earn plebem, cui praepositus 
ordinatur stb. Tegyük fel, hogy ezen szavakban is 
közvetlen népválasztásról szól sz. Cyprián. — Isme-
retes mindenki előtt az isteni hagyománynak azon 
átalánosan elfogadott szabálya: quod semper, quod 
ubique, quod ab omnibus. Ez talán még sem ugyan-
azonos avval, mit fentebb Cyprián mond: quod a p u i 
nos quoque et fere per universas tenetur provincias. 
Nem kételkedhetni, hogy Cyprián csak az afrikai 
provinciákról szól és azokra nézve is csak azt állítja, 
„fere per universas," tehát megengedi, hogy az állí-
tólagos traditio divina és apostolica observatio elle-
nére Afrikában is itt ott más gyakorlat volt. 

34 
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Egyébiránt, hogy sz. Cyprián nem tartotta a melyek ismételve hangsúlyozhattak ellenem és melyek 
népnek közreműködését a püspöki székek betöltésé- ugyanazon levélben foglaltatnak : Qui praefuturus 
nél és átalában a papválasztásnál elkerülhetlenül est omnibus, ab omnibus eligatur. Helyén lett volna, 
szükségesnek, világosan kitűnik különféle leveleiből hogy az idézők az ezen tételt közvetlenül megelőző 
merített következő nyilatkozataiból: szavakat is felhozzák, melyekeképhangzanak: „Per 

„In ordinationibus clericis fratres carissimi so- pacem et quietem Sacerdotes, qui futuri sunt, postu-
lemus vos aute co n s u i e r e et mores ac mérita sin- lentur. Teneatur subscriptio Clericorum, honorato-
gulorum communi consilio ponderare. Sedexpectanda rum testimonium, ordinis consensus et plebis. He 
non sunt t e s t i m o n i a humana, cum praecedunt lyén lett volna bejelenteni azt is, hogy mi adott 
divina suífragia. . . . Hunc igitur (Auxentium) fratres alkalmat sz. Leónak ezen nyilatkozatra. Ezt sz. Leo 
dilectissimi a me etacollegis, qui praesentes aderant, ekép fejezi ki: Militaris manu<, ut didicimus, ad in-
ordinatum sciatis." (Ep. 33.) vadendas per tumultum famulatur ecclesias, quae 

„Exultate itaque et gaudete nobiscum lectis proprios amiserint Sacerdotes. Trahuntur ordinandi 
litteris nostris, quibus ego et collegae mei, qui prae- ante hoc officium, his, qui bus praeficiendi suut, civi-
sentes aderant, referimus ad vos Celerinum fratrem tatibus ignorati. Ismeretlen emberek tolattak be a 
nostrum, virtutibus pariter et moribus gloriosum, clero püspöki székekbe a katonák által. Vagy talán ez is 
nostro non h u m a n a s u f f r a g a t i o n e , sed divina népválasztás volt ? 
dignatione, conjunctum." (Ep. 34.) Ugyanezen szent Leo Rusticus narbonnei ér-

„Nunciandum vobis fuit fratres carissimi, quod sekhez ezt irja: Nulla ratio sinit, ut inter episcopos 
pertineat ad communem laetitiam et ad ecclesiae habeantur, qui nec a Clericis sunt electi, nec a ple-
nostrae maximam glóriám. Nam admonitos nos et bibus expetiti, nec a provincialibus episcopis cum 
instructos sciatis dignatione diviua, ut Numidicus Metropolitani judicio consecrati. (Ep. 92. C. I.) 
presbyter adscribatur presbyterorum Carthaginen- De, hogy minden tagadásnak elejét vegyem és 
sium numero et nobiscum sedeat in clero. . . . Et sz. Leo tekintélyétől az ellenvéleményűeket rövid 
p r o m o v e b i t u r quidem, cum Deus permiserit, ad úton megfoszszam, bebizonyítandó, hogy Leo pápa 
ampliorem locum religionis suae, q u a n d o in prae- . nem tekintette a püspöki székek batöltésénél a nép-
sentiam protegente Domino v e n e r i m u s . " (Ep. 35.) választást szabálynak, hivatkozom ugyanezen pápá-

„Fact,us est autem Cornelius (a római) episcopus nak azon levelére, melyet Lso császárhoz intézett, 
de Dei et Christi ejus judicio, de Clericorum pene melyben dicséretekkel halmozza el a császárt az 
omnium testimonio, de plebis, q u a e t u n c a f f u i t , orthodox hit érdekében kifejtett erélyeért, különösen 
suffragio et de Sacerdotum antiquorum et bonorum pedig azért, hogy Timotheus Aelurust az alexandriai 
virorum Collegio. (Ep. 52.) püspöki széktől megfosztotta és egyúttal felszólítja 

A helyek úgy hiszem elég világosak, mert egy- őt, hogy az ekép megürült püspöki szék betöltéséről 
szerűen bejelentetik a hiveknek: mi ezt és ezt szen- gondoskodjék. A levélnek ide vonatkozó szavai így 
teltük; — nem volt szükségünk tanuskodástokra; hangzanak: Nunc ergo, quia hoc constanti proposito 
majd ha visszatérek, püspöknek szentelendem Numi- et magna mente peregistis, cousummato operi fidei 
dicust; — vagy Corneliusuál az mondatik: „a nép, illud adjungite: u t d e c a t l i o l i c o c i v i t a t i s i 1-
mely akkor jelen volt;u ez vagy azt jelentheti, hogy l i u s p r a e s u l e , q u o d D e o p l a c e t , d e c e r n a-
máskor nem szokott jelen lenni vagy pedig azt, hogy t i s . (Ep. 169.) 
a népnek azou töredéke, mely akkor jelen volt. De ha volt is a népnek a püspök választásába 
Mindkét esetben az állított átalános népválasztás itt ott egy ideig befolyása, csak igen hamar meglett 
ellen bizonyít. fosztva ezen joggyakorlattól részint saját bűne, ré-

Mely befolyás illesse meg a népet a püspökvá- szint a hatalmasok erőszakoskodásai, á'tal. — A vá-
lasztásoknál, igen világosan kifejezi nagy Leo pápa lasztásoknál gyakrabban előforduló msghasonlások 
többrendbeli leveleiben. Igy, például, a viennei tar- a választási jog átruházását tették szükségessé és 
tományi püspökökhöz ezt irja: Requiri vota civium, idővel ezen joggyakorlatnak teljes beszüntetését 
testimonia populorum, honoratorum arbitrium, ele- eredményezték. Igy p. o. midőn a carthágói egyház 
ctionem Clericorum, quae in Sacerdotum ordinationi- Caecilianus és Majorinus között meg volt osztva, a 
bus ab his, q u i n o r u n t P a t r u m r e g u l á s , custo- catechumen Konstantin császárhoz folyamodtak, tőle 
diri soient. — Ez értelme sz. Leo azon szavainak is, várván az ügy végleges eldöntését. Konstantin ezen 
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ügyet az arlesi zsinat és Melchiades pápa által dön-
tette el. 

Hogy a püspökválasztás csak igen hamar a 
világ hatalmasaira, a vezérekre, királyokra, császá-
rokra, szállott, ennek bebizonyítására elégségesnek 
tartom a különféle nemzetek történetéből merített 
következő tényeket jelezni. 

Hogy a rómaiak hatalmas birodalmából indul-
jak ki, megemlítendőnek tartottam az első keresztény 
császárt, a nagy Konstantint, ki Metx-ophanesnek. az 
aggkorú konstantinápolyi érseknek, tehát nem a 
népnek, meghagyta, hogy nevezzen magának utódot; 
az érsek hódolt a császár parancsának és kivánsága 
szerint Sándort nevezte ki utódjául, kiről Photius 
azt jegyzi meg Bibliothecajában : Populus uno ore 
cum ipso Imperatore exclamavit:dignusesr. —Kon-
stantinnak fia, Constantius, volt az első, ki az ariánu-
soknak akarván kedvezni, püspököket nevezett. — 
A mailandi tartományi zsinat felszólítja Valentinian 
császárt, hogy az elhunyt Auxentius helyébe érseket 
nevezzen. Váljon tehette-e ezt a zsinat, ha a válasz-
tás a népet illette? De halljuk, mit tesz és mit vála-
szol a császár. Az ajánlatot el nem fogadja és azt 
óhajtja, hogy azok végeznék ezen ügyet, kik erre 
hivatvák. És kiket tart hivatottaknak, ő maga ma-
gyarázza válaszában mondván : Május est viribus 
meis hoc negotium. Vos, qui divina gratia ornati 
estis, ab illo splendore illuminati, melius discernetis. 
Ellenben a konstantinápolyi zsinattól jövő ilyetén 
ajánlatot nagy Theodóz elfogadta. És ezen időtő! 
majdnem rendesen a császárok kirekesztőleg gya-
korolták a kinevezési jogot, kik közül különösen II. 
Justin és Lascaris Tódor korc-i utóda, Duca János, 
leginkább éltek vissza, az egyház nem csekély ká-
rára, hatalmukkal. Cantacuzeni János volt ismét az 
első, ki a canonszerű azaz a püspökök által végzendő 
püspökválasztást helyreállította és ennek rendelete 
érvényben maradt Konstantinápolynak a törökök 
által történt elfoglalásáig. 

A római egyház azonban ezen nyűgtől ment 
volt a herulok és góthok idejéig és Justinianig, ki 
az utóbbiakat kiűzte. A tartományokban, különösen 
Afrikában, a vandalok sértették a püspök canonszerű 
választását, de nem az által, hogy ők nevezték a 
püspököket, hanem inkább az által, hogy a püspök-
választást egyszerűen betiltották. Igy Hunerik ki-
rályról Ferrandus, a carthagoi egyház diákonja, azt 
i r ja : Regalis authoritas episcopos ordinäre prohibu-
erat, nec viduatis plebibus provideri pastores licebat. 
Követte Hunerik példáját Hilderik. Mindketten azt 

hitték, hogy ez által az afrikai egyház az arianismu s 
martaléka leend. 

Odoakar, a herulok királya, Olaszországban a 
római püspöknek választását magának fentartotta, 
mert ez által biztositottnak tartotta magát a többi 
olasz püspökökre nézve is, minthogy ezek kinevezése 
egész Mailandig mindig a római széktől függött. 
Követte Odoaker példáját a góth Theodorik is, sőt 
még a góthok meghódítója, Justinian császár is. 
Ez, minekutána kiűzte volna a góthokat Olaszország-
ból, azt mondá : hogy ő semmi ujitást nem kiván és 
csak a góthoktól öröklött jogokat kivánja gyakorolni. 
A jogot t. i. nem külömbözteté meg az erőszaktól. 
Agilulphus, a longobárdok királya, a mailandi és De-
siderius ravennai püspököt kinevezte, habár nem lehet 
tagadni, hogy az első kinevezést nagy Gergely, az 
utóbbit pedig III. István pápa ellenezte és meg is 
semmisítette. 

Spanyolországban ugyanezen visszaélést tapasz-
taljuk. A barcellonai zsinat 3 ik canonja azt rendeli: 
Nullum deinceps provehi ad episcopatum per Sacra 
regalia azaz királyi kinevezési levéllel. De daczára 
ezen rendeletnek mégis ezt irja sz. Ildefonz eldődjé-
ről, Eugenről, a toledói érsekről : Eugenius principali 
regis violentia in pontificatum est adscitus és ma-
gáról Ildefonzról azt irja Julian : Hildefonsiis princi-
pali Reccesvinthi regis violentia Toletum ex Agal-
liensi monasterio reducitur, atque ibi pontifex surro-
gatur. Tény, hogy a 4-ik toledói zsinattól egész a 
12-ikig a spanyol királyok, ha nem is jogosan, de 
erőszakosan, püspököket neveztek. A 12-ik toledói 
zsinat pedig, nagyobb bajokat elhárítandó, a kineve-
zési joggal a királyt ruházta fel. 

Legnagyobb erőszakot fejtettek ki e tekintetben 
a frankok merovingiai királyai. Theodorikról, Clo-
doveus fiáról, ezeket jegyezte fel toursi sz. Gergely: 
Tunc germen istud iniquum coepit pullulare, ut 
Sacerdotium aut venderetur a regibus aut compara-
retur a Clericis. Igy tartott ez Dagobert királyig. 
És habár nagy Gergely pápa közbenjárása és a 3-ik 
párisi zsinat határozata folytán ezen visszaélés egy 
időre be lett szüntetve, de tény, hogy II. Clotár utó-
dai ismét a régebbi erőszakoskodásra tértek vissza. 
Jellemzőek az azonkorbeli királyi kinevezési levél-
nek következő szavai: De defuncti episcopi succes-
sore sollicitudinem congruam una cum poutificibus 
vel proceribus nostris plenius tractantes, decrevimus 
illustri viro vel venerabili illi in ista urbe pontifica-
lem in Dei nomine committere dignitatem. 

A carolingiai ház királyai névszerint visszaálli-
34 * 
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ták az egyházi vá'asztást, mint ezt sz. Ivónak Ma-
nasses rheimsi püspökhöz irt levele is bizonyítja, 
a melyben a többi között azt mondja: Non licet re 
gibus electionibus episcoporum se immiscere vei ali-
qua eas ratione impedire. Francorum etiam reges 
Carolus et Ludovicus episcoporum electiones eccle-
siis concesserunt, quod in suis Capitularibus scriptum 
reliquerunt et in Conciliis provincialibus episcoporum 
sauciri permiserunt. De hogy ezen visszaállítás, mint 
mondám, csak névszerinti volt, bizonyítja először : 
hogy maga jámbor Lajos testvérét Drogot metzi, 
Luitperdet mainzi és Ebot rheimsi püspöknek ne-
vezte önhatalmilag; bizonyítja továbbá a rheimsi 
püspöknek, Hincmárnak, levele Lajos királyhoz, 
(Ep. XII. C. 3.) a melyben a következők olvashatók : 
Siquando petitam apud vos electionem conceditis, 
illum debent episcopi et clerus et plebs eligere, quem 
vos vúltis et quem jubetis, quae non est divinae legis 
electio, sed humanae potestatis extorsio. Lothár ki-
rály három évig viszálykodottHincmárral a cambrayi 
püspöki szék betöltése végett. 

Lajos német király és kopasz Károly szinte 
maguk nevezték a püspököket. Kopasz Károlyról azt 
olvassuk Reginonál, a prumii apátnál, hogy ő maga 
kinálta meg mint rendkivüli kedvezménynyel a köl-
nieket, hogy püspököt válaszszinak, kinyilatkoztat-
ván egyszersmind: Si electionem vobis a rege con-
cessam despicitis, in arbitrio et potestate regis est, 
quem vult., vobis dare episcopum. És a frankok fuldai 
évkönyveiben ezeket olvassuk : Rabano archiepiscopo 
Moguntiacensis ecclesiae successit Carolus, magis ex 
voluntate regis et consiliariorum ejus, quam ex con-
sensu et electione cleri et populi. IL Lajos császár, 
Lothár fia, szinte maga nevezte a püspököket, de ez 
már II. Adorján pápa beleegyezésével. Madarász 
Henrik és a három Otto, nemkülömben sz. Henrik 
császár is, habár itt ott meg is engedték az egyházi 
választást, többnyire mégis maguk neveztek. 

Hasoiüó gyakorlatot tapasztalunk Angolhonban 
ií Vilmos malmesburi és Simeon dunelmii szerzete-
sek tudósításai szerint. Az egyházi választás teljes 
feledékenységbe ment úgy, hogy maga sz. Dunstan 
Ede királytól a vigornai püspökséget Osvald számára 
kérte és el is nyerte. í gy sz. Wilfrid is a király által 
lett yorki püspöknek nevezve. Skótországban sem 
ment a dolog máskép, mint ezt sz. Livin életéből ta-
nulhatni. Azért, midőn II. Henrik I. Henrik angol 
királynak régi törvényével a királyi kinevezési jogot 
is kivánná ismét szentesíteni, sz. Tamás canterburyi 
érsek igen helyesen azt mondá neki. hogy ez nem 

evangeliomi keresztény törvény, hanem csak erőszak 
és a barbár nép szokása. 

Hogy Magyarországban a püspöki székek soha 
sem töltettek be népválasztás útján, nem szükséges 
bizonyítanom. 

Míg tehát az ellenvéleménynek és az úgynevezett 
jogos követelménynek megalapítására semminemű, 
sem isteni, sem egyházi, átalános törvény nem idéz-
hető és legfö'ebb csakis egyes egyházak részleges, 
százszorta megsértett és félbeszakított, tehát az egy-
házi elévüléssel sem dicsekedhető, szokásaival támo-
gatható : addig a valóságos canonica electio mellett 
az egyháznak legalább öt átalános zsinatja és a le-
folyt hat-hétszázados gyakorlat harczol. Voltak bi-
zonyára az egyháznak és valószinűleg igen fontos 
okai, hogy az egyes egyházaknak e tekintetben eltérő 
szokásait végre tökéletesen megszüntette. Egyrészt 
tehát az összes egyház átalános szabályai, a csalha-
tatlan tekintély, a századok óta átalánosan elfogadott 
szokás, másrészt az ezen átalános szabályok ellené-
ben felállított egyes egyházak szabályai és igen kétes 
értékű gyakorlatok állanak. Minden theologus tu ln i 
fogja, mi a teendője. Vagy azt hiszszük, hogy mai 
hithideg, közömbös és, ne tagadjuk, gyakran ellen-
séges indulatú híveinknek a püspökválasztási jogot 
oda ítélhetjük a nélkül, hogy egyházunk javát és 
b jldogságát ne koczkáztatnók ? 

Tömöri. 

K a t k o l i k n s c o n g r e s s u s . 

XIV. T ó t h Bilint az autonomiát ugy óhajtja szer-
veztetni, hogy általa egyházunk a közvélemánynyel k i b e -
kítteasék, mert fá j neki, hogy a k jzvéleinény mennyire üldöz 
mindent, a mi katholikus. D j a felöl is meg van győződve, 
hogy az érzület ezon szenvedélyes kifak idásai ne;n vallá-
sunk "ellen vannak irányozva, hanem egyházunk szerkezete, 
mindenekfelett pedig kormányformája, ellen, mely m i r ő -
ben ellenkezik azon kormányformával, malyért nemzetünk 
rajong. 

Horváth Döme az autonom'át azon egyetlen mentő-
szernek tekinti, mely a megdöbbentőleg mindenütt s min-
denben mutatkozó hitközönyt még képes lesz valódi érde-
keltséggé, szeretetté, fejleszteni. A kétrendbeli operatum 
mindegyike teljes elismerésre méltó. Nem oszthatja azon 
már többek által nagy stentorral és többszörösen felhozott 
állitáit, hogy kath. hitvallásunk a tekintélyen alapszik. Nem 
kic3Ínyli a tekintélyt, de szerinte ma már nagyobb s bizto-
sabb tekintélyt ád az átalános valódi műveltség s a felvilá-
gosodott katholicismus elválaszthatlan levén a műveltségtől, 
a fősúlyt arra kell fektetni. Valóban fájlalja azt , hogy a jus 
placetit, a magyar államnak és apostoli magyar királynak 
ezen alkotmányos királyi rendeleteken és alkotmányos szo-
kásjogon alapított és máig fenálló eminens jogát, a magyar 
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magas clerus és a magyar aristocratia ellenében nekik, 
igénytelen laicusoknak, a szerény kisebbségnek, kell védel-
meznie. 

Perczel Miklós. Az autonomia létrehozásában egy nagy 
nehézség azon változások, azon ujitások, intézkedések, me-
lyek csak imént az egyháznak legfelsőbb körében történtek. 
Azt hiszi, hogy rombolni nincs szándékukban, de szándé-
kuk gondoskodni arról, hogy azok, kikre bízva van, kiknek 
az őrködés hivatásuk, meg ne ingassák a tisztes ős épületet, 
melynek hajléka alatt ők is élni s halni akarnak . Szerinte 
volt egyház, még mielőtt hierarchia volt, legalább mielőtt 
azon formában, azon alakban volt, melyben most létezik. A 
történelemre appellál, mely tanitja, hogy midőn a tudatlan 
emberiség a casuistica által megzavart fogalmak tömkele-
géből nem tudott kibontakozni, lett vagy martyr vagy bakó. 
Az egyház nemcsak a küldolgokban, nemcsak a disciplina-
ris, az egyházfegyelmi, ügyekben, nemcsak a canonokban, 
de a leglényegesebb alapelvek meghatározásában is fokon-
kint haladott, fokonkint javitásokat tett. Krisztusnak isten-
sége, a Szentháromság mysteriuma, a szűz Mária cultusa, a 
szent képek használata, a transsubstantiatio, az investitura 
stb., kezdetei mind százados hézagok közbejöttével lettek 
megalapítva. 

S az is, a mi most történik az egyházban, ujitás és 
nem conservatio. A püspöki kartól, a kalocsai érsektől, azt 
várta , hogy oszlassa el kételyeikot, melyeknek természete-
són kell lenni bennük, midőn látják, hogy az egyházférfiak 
különféle a canonoktól eltérő állításokat tesznek. Jelezni 
aka r ja azon anomal állást, melyben ők is, a püspöki kar is 
van, de ők nem hibáik által. Es ne csudálkozzék senki, ha 
fejüket csóválják, midőn a non po3sumussal találkoznak, 
midőn azt mondják nekik, hogy lélekben nem katholiku-
sok ; ezektől azt kérdezik, hogy mivel katholikusabbak azok, 
kik az egyház positiv tanától eltérnek, azoknál, kik az egy-
ház tanaiból nem tudják kimagyarázni, hogy a catholici-
tással egy teljes és tökéletes autonomia meg nem fér. Arra 
nézve, hogy a király bemutatja a püspököt, a pápa pedig 
kinevezi, hivatkozva Czirákyra, Bartalra, Virozsilra, posi-
tiv hazai törvényekre, azt állitja, hogy a királyi jogok e te-
kintetben a pápai hatalom felett állanak. A placetum oly 
védgát, melyet kötelessége a kormányoknak felemelni a pápai 
hatalom túlkapásai ellen. Hivatkozik e tekintetben a tavali 
conciliumra, melyben épen lelkes főpapjaink elhatározottság-
gal és hithüséggel küzdöttek az ultramontán áramlat ellen, 
sikeretlenül ugyan, de azért a mi szeretetünkre, tiszteletünk-
re, uj czimet nyertek. Azértis addig, mig biztosabb garan-
tiákat nem tudunk találni, függetlenségünk és józan eszünk 
megőrzésére a placetum regiumot feladni nem akar juk. 

Beszéltek Horváth Miklós, Abonyi István, Gajzágó 
Salamon, Pap János, Jeszenszky Sándor báró, Schwicker 
Henrik, ki a placetumra nézve Konekból ezt idézi : „Hogy 
a magyar apostoli királyt a legfőbb f-lügyelési s abból fo-
lyományozó kirá'yi tetszvényjog hazai törvényeink fonalán 
megilleti; az 1404, 5 ; 1486 ,28 ; 1715,74; 1723,70; 1729, 
2 1 ; 1765, 23 tv. czikkek és a szakadatlan joggyakorlat min-
den kétségen kivül helyezik olyannyira, hogy ezen királyi 
tetszvénynyel el nem látott törvények hazánkban minden 
érvény és köterő nélkülieknek tekintendők." Óhajtja, hogy 

ezen jogot ne az állam közege ;, hanem a király nevében az 
autonomia gyakorolja. K ván befolyást a papnöveldékre is 
az 1715 74. tvezikk értelmében, melybon az országgyűlés 
felkéri a királyt, hogy tartsa vigyázat alatt a semináriumo 
kat, convictusokat, collegiumokat. Bjszéltek még Hata la 
Péter, Babies János, Popovics János, Dobrzánszky Adolf, 
Pados János stb. 

/ 

Es ezzel a kath. congressuson tartott beszédek köz-
lését befejezzük. Közöltünk minden színezetű, minden pár tú 
beszédből többet kevesebbet, hogy a t. olvasó tájékozhassa 
magát azon elvekre, törekvésekre, nézve, melyek a congres-
suson nyilvános.-ágra ju tot tak . Egyik másik állításra nézve 
észrevételeinket alkalmilag megtettük s még folytatni fogjuk. 

A részletes vita befejezése után, melyet lapunk ter je-
delménél fogva már mellőzni kénytelenittetünk, noha igen 
sok érdekes dolog mondatott el ezen alkalommal, egy tizen-
két tagból álló bizottság választatott, melynek feladata az 
elfogadott szervezet szentesítését s annak életbeléptetését 
eszközölni. A bizottmány e tagjai a prímás elnöklete a la t t : 
S mnyei Pál báró, Nehrebeczky Sándor, Apponyi György 
gróf, Jósika Lajos báró, Haynald Lajos érsek, Zichy Nán-
dor gróf, Pollák János kanonok, Schlauch Lőrincz esperes, 
Horváth Döme, Síilágyi Virgil, Devics József plébános, Bar-
tal György; póttagok Lonkay Antal, Stogmüller Károly s 
Vécsey báró. Bartal s Horváth a megválasztatást el nem 
fogadták s a kisebbség távol tar t ja magát ezen szervezet 
további fejlődésétől, mert azt nem ismeri el saját jának. 

Az utolsó ülésben vétetett elő a görögkatholikusok 
kérvénye is, melyre nézve a kiküldött bizottmánynak á l t a -
lütik is közölt előterjesztése fogadtatott el. Azok, kik ezen 
határozatával a congressusnak nincsenek megelégedve, Ba-
lázsfalván ad hoc congressust tartot tak, melyben az unióra 
nézve nem a legkedvezőbb nyilatkozatok tétettek. 

A kath. congrossus történetéhoz tartozik még azon 
interpellátió is, melyet az országgyűlésen április 3-án Ghi-
czy Kálmán intézett a vallásügyi mini-zterhez. Az interpel-
látióban elmondatik, hogy az autonomiai szervezet, ugy a 
mint azt a congressus megalapította, több oly elvekre van 
alapitva, melyek törvényeinkkel, alkotmányunkkal, meg 
nem egyeztethetők, a kormány, az országgyűlés, a király, a 
korona, jogaiba ütköznek, például, midőn az apostoli király 
a magyarországi kath. egyház érdekeit a római széknél ál-
lamkormányzati közegek által képviselteti, ennek jövőre az 
illető önkormányzati hatóságokkal egyetértőleg kell történ-
ni, ez pedig szerinte korlátozása, lealacsonyitása, az állami 
külképviseletnek egy hitfelekezet érdekében ; vagy midőn 
az összes egyházi, vallási, tanulmányi, birtokok az összes 
magyar egyház tulajdonának nyilváníttatnak, az egyházi 
javadalmasok pedig hitbizományszerü haszonélvezőknek je-
lentetnek k i ; továbbá az önkormányzat legfőbb közegeinek 
befolyása az egyház ügyeibe, mert e testület nem alapszik a 
törvényen s az apostoli király s korona jogait csorbítja, 
mely eddig egyedül kezelte ezen ügyeket; ide tartozik a 
megürült egyházjavadalmak időközi jövedelmeinek a kinc3-
táríóli elvonása. 

Ez interpellátióra április 4-én Zichy Nándor gróf in-
terpellálja a minisztert, váljon szándékozik-e mielőbb felelni 
Ghiczy Kálmánnak, hogy az általa interpellatiójában felhő-
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zott tények helyreigazítása által a katholikusokat meg-
nyugtassa ? 

Ezen interpellátióra a miniszter április 22-én felelt, 
melyben elmondja, hogy a congressus törvényesen jöt t össze 
s mielőtt életbe lépne az autonomia, az országgyűlés elé fog 
terjesztetni, hogy ez a szükséges intézkedéseket megtegye 
s akkor lesz alkalma a szervezet felett elmondani nézeteit-

Ezek után az elfogadott szervezetet fogjuk közölni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , márczius 23. É s z r e v é t e l e k a k a t h . 

c o n g r e s s u s b a n m o n d o t t a k r a é s n e m m o n -
d o t t a k r a . (Folytatás.) A placetum ügyével foglalkoz-
ván, el nem mulaszthatjuk, hogy mielőtt észrevételeink 
tételét folytatnék, a vallásügyi miniszternek Schvarz kép-
viselő interpellátiójára adott válaszát s viszont Schvarz 
feleletét ne igtassuk id^, hogy észrevételeinkbe ezeket is 
bevonhassuk. 

P a u l e r Tivadar. T. ház ! A Schvarz Gyula képviselő 
által hozzám intézett interpellatióra válaszolom : 

Arról, hogy a csalhatatlanság dogmájáról szóló pápai 
közlemények az ország több egyházmegyéjében kihirdettet-
tek volna, hivatalos tudomásom ninc j . A székesfehérvári 
püspök boldogult elődömet felkérte, hogy a vatikáni zsinat 
határozatait tartalmazó és megyéje papságához intézett 
levelét pártfogása alá vegye, annak szétküldését ne akadá-
lyozza. A levél kevéssel b. Eötvös József halála előtt érke-
zett meg ; arról értesülvén, kötelességemnek tartottam a 
püspök figyelmét azon miniszteri körlevélre irányozni, mely 
minden görög és latin szertartású püspökhöz augu-sztus 
10-én intéztetett és mely szerint ő császári és apostoli kir. 
felsége megrendelni méltóztatott, hogy a tetszvényjog fen-
tartása mellett a római zsinat és p ipa ő szentségének semini 
rendelete vagy határozata ez országon ki nem hirdethetők 
és szét nem küldhetők, hacsak azok eiőbb a kormány útján ő 
felsége elé nem terjesztettek és általa azoknak közzététele 
okmányszerüleg meg nem engedtetik. (Elénk helyeslés.) 
Ebből világosan kitűnik, hogy a kormány a placetumot el-
évültnek nem tekinti, annak érvényét elismori, annak foga-
natba vétele iránt intézkedett, (Helyeslés) mert a királyi 
tetszvényjogban azon módot látja, mely szerint apostoli ki-
rályaink az államjogokat védelmezték, melylyel azoknak 
védelmére éltek, azon módot, melynek érvényét legjelesebb 
publicistáink mindenkor elismertek és a mely alkalmasnak 
bizonyult arra, hogy az államnak érdekeit óvja meg a nél-
kül, hogy az egyháznak vagy egyeseknek lelkiismereti sza-
badságát érintette volna. Teljes joggal mondhatá hazánk 
egyik legjelesebb publicistája, gr. Cziráky Antal : „exerci-
tium juris huius apud nos continuum sustentasse potius 
libertatem religionis catholicae, quam vellicasse unquam," 
mert a tetszvényjognak hatálya, hogy elődömnek szavaival 
éljek, csak oly rendeletekre vonatkozik, melyek a fejedelmi 
jogokkai, az országnak törvényeivel vagy annak belnyugal-
mával , ellentétben állanak, gyakorlásának czélja pedig az 
ilynemű intézkedések vagy azok egyes ily természetű zára-
dékainak kötelező erejű kihirdetését, illetőleg foganatosítá-
sát és végrehajtását, ezen országban megakadályozni. így, 

hogy felvilágosító példával éljek, Mária Terézia 1773-ban a 
jezsuita rendet el törlő pápai intézkedéseket királyi tetszvé-
nyével ellátta, azok kihirdetését, végrehajtását, megengedte; 
de ezen intézkedések azon részét, melyek a jezsuiták va-
gyonára vonatkoztak, minthogy a korona jogaival ellentét-
ben állottak, helyben nem hagyta, egyenesen kijelentvén, 
hogy ezen jószágokat a római szentszék számára és nevében 
lefoglalni nem szabad és ily módon a korona jogait megóvta 
és annak jogaival ellenkező intézkedést ama részében, mely-
ben ellenkeztek, végrehajtásában sikeresen gátolta és még-
akadályozta ; minél fogva én a totszvényjogot mind a lelki-
ismereti, mind pedig a polgári, szabadsággal egyátalában 
összeegyeztethetőnek és az államjogok fentartásár'a és biztosí-
tására egyelőre elegendőnek vélem. (Helyeslés.) 

A kormány kötelességének tartotta és tartja annak 
csorbíltatlan fentartását (Átalános élénk helyeslés) és re-
ményi!, hogy ezen törekvéseiben, hogy a haza legszentebb 
érdekeit, a polgári szabadságot úgy, mint a magyar közjog 
függetlenségét, egész épségében fontartsa, mindenrendü ha-
zafiak kész támogatására számíthat. (Átalános élénk he-
lyeslés.) 

S c h v a r z Gyula. Talán nem csalódom t. ház ! ha azt 
hiszam, hogy a képviselőház legnagyobb része osztatlan 
tetszéssel fogadja a miniszter úr válaszának azon részét, 
melyben elvi álláspontját a placetum kérdésében csak az 
imént ünnepélyesen kinyilatkoztatta. Ezen nyilatkozatra 
szükség volt, mert midőn tanúi levénk azon politikának, 
melyet a pápa világi uralmának visszaszerzéséra csak a 
legújabban megkezdett, akkor nekünk a nemzet törvény-
hozóinak mindenesetre tudnunk kellett, hogy minő módo-
zatban, hol keresi a miniszter s átalában véve a kormány a 
római curiának netaláni kezdeményezései, merényletei, elle-
nében hazánk belnyugalmának érdekében a biztosítékokat. 

A kormány tehát a biztosítékot a placetumban keresi 
és azt igen helyesen teszi ; nézetem szer nt is, ha nem szál-
lott volna százados hagyományainknál és a törvényes gya-
korlatnál fogva a placetum ránk, nekünk most a ma fenálló 
körülmények között mag kellene a placetum jogát alkotni. 

Én részemről, mondom, teljesen megnyugszom azon 
elvi álláspontban, melyet a t. miniszter úr e kérdésben az 
imént magáénak vallott. Egészen más kérdés t. ház, váljon 
ép oly mértékben helyeselhető-e azon értelmezés egy részről, 
melyet a t. miniszter a placetum jog mikénti gyakorlásának 
adott, másrészről pedig azon magatartás, melyet a fenforgó 
kérdésben követni méltóztatott. Mint kivehettem a t. minisz-
ter úr beszédéből, ő lényeges külömböztetést tesz csakugyan 
a pápai közlemények között, a melyek tisztán csak lelkiis-
mereti és vallási dolgokra és azok között, melyek anyagi 
vagyis világi dolgokra vonatkoznak. 

P a u l e r Tivadar közoktatási miniszter : Nem teszek. 
S c h v a r c z G y u l a . Ha nem tesz, annál jobb, de 

abban az esetben, ha tett volna, valamint most is óhajtom, 
hogy a miniszter, bármikor is jön bármily pápai közle-
mény, mindig lankadatlanul résen álljon; mert a pápai 
közleményekbe beleférhetnek oly dolgok, a melyek tisztán 
hitágazati színezetük daczára kihirdetve az országban a 
népnek, különösen azon osztálynak, a mely nem áll a mű-
veltségnek magasabb fokán, belnyugalmát megzavarhatnák. 
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A concret eseteket illetőleg nem értettem teljesen a t. 
miniszter úr válaszát, a mennyiben nem hangsúlyozta azt, 
hogy váljon csakugyan van-e tudomása, hogy ha nem is 
több megyében, legalább egy helyütt, csakugyan k.hirdette-
tett-o a pápai csalha'atlanságról szóló dogma, nevezetesen a 
székesfehérvári székesegyházban az ottani esperes által 
csakugyan kihirdettetett-e vagy sem? Nekem a többi ese-
tekről tudomásom nincs ; de van igenis maga által a szé-
kesfehérvári polgári hatóság által hiteles tudomásom arról, 
hogy Székesfehérvárott egy 9-órai mise után a pred:katio 
alkalmával az ottani székesegyházban az esperes által a 
pápai csalhatatlanságról szóló dogma csakugyan kihirdet-
totelt. 

r 

Es most bocsánatot kérek, hogy ha egy pár szóval 
bátor leszek ezen kérdésnek fejtegetésébe vagy legalább 
jelzésébe bocsátkozni, hogy mikép történt az. Már a t. ház 
beismerte, hogy mennyire fontos kérdés, melyet a t. minisz-
ter úr a placetum jogosultságáról elmondott ; minden esetre 
megérdemli, hogy nézzük, hogy váljon mi történt ezen eset-
ben és mit kiván a képv. háí , hogy történjék. 

Én megengedem, hogy a pápai közlemény azon for-
mák szerint, melyeket a kánonjog és a szertartási gyakorlat 
fentart, a székesegyházban sem hirdettetett ki. De nézetem 
szerint mire való a placetum ? Arra, hogy megelőzzük azon 
veszélyt, mely a prédikáló székről a vallás örve alatt a haza 
belnyugalmára papi fondorlatok folytán háromolhatnék. Én 
nem abban látom a veszélyt, hogy egy okmány kellő szer-
tartások mellett felolvastatik, hanem abban látom, hogy ott 
olvastatik fel, hol a népség nem áll a műveltség kellő ma-
gaslatán, hogy oly vidéken a prédikáló székből , mely-
ből úgyszólván a népség még most összes szellemi táplálékát 
meríti (Igaz !), hall oly dolgokat, melyek Ítéletét megzavar-
j á k és a polgári kötelességeknek teljesítésére nyugtalanitólag 
hatnak. Közvetlenül ugy, mint közvetve, azt hiszem már 
magának a csalhatatlansági dogmának minden esetre lehet 
hatása az ország nyugalmára, különösen oly vidéken, hol a 
nép nem bir a lelkiismereti szabadság és a sajtószabadság 
kellő fogalmával, hol még lapokat sem olvasnak, hanem 
egyedüli szellemi életét a nép azon vallásos bizalom hatá-
rain belül mozgatja, melylyel papja s a predikácziói szék 
iránt viseltetik. (Helyeslés.) Hogy minő veszélyek szár-
mazhatnak ezen most már kihirdetett dogma elterjedé-
séből hazánkban magára az állami közjogra, nem melegí-
tem fel, valamint azt sem, hogy midőn a pápa magát csa-
latkozhatatlannak nyilváníttatta és igy mindazt, a mit a 
pápa hirdet, némileg kötelezővé tette a legújabb egyházi 
tanok szerint a katholikusokra nézve, — felmelegítvén ne-
tán az „Unam sanctamMéle bullát és a VII. Gergely, I I I . 
Incze, VIII. Bonifaczius kísérleteit, csupán magának ezen 
dogmának kihirdetése hazánk népének köznyugalmára há-
boritólag nem fog-e hathatni? Csak azt kérdem a közokta-
tási miniszter úrtól, hogy ha e tekintetben már az eddig 
történt nyílt ellenszegülést a meglevő törvényes usus, a szo-
kásos jog, ellenében a kellő szigorral rendre nem utasitja, 
váljon e tekintetben biztosítva érzi-e hazánk köznyugalmit 
az ily kezdeményezések ellenében, midőn a pápa elvesztett 
világi uralmának visszafoglalásában látjuk, minő kezdemé-
nyezéshez fordul? Hiszen csak a napokban olvastuk a la-

pokban Patrizi bibornokhoz intézett körlevelét, melyben 
olvastuk, m'szerint meghagyja a lelkészeknek, hogy azon 
tábornokokat és tiszteket, kik megszöknek azon seregből, 
mely a pápa világi uralma ellen harczol, feloldhatják a 
gyóntatószékben minden további lépés nélkül. 

De mit fogna mondani a vallási és közoktatásügyi mi-
niszter úr, ha ezen indokok folytán, mindig a pápa világi 
uralmának érdeke forogván fen, e végett egy háborúba bo-
nyolódnánk és véletlenül hazánk nem a pápa világi uralmá-
nak fentartásáért küzdő chassepottal harczoló zuáv zsol-
dosok sorába állna, hanom az ellenkező táborban küzdene 
és ha egyszer eszébe jutna a római curiának egy bullát kül-
deni ide mely a nemzetet egyszerüleg feloldozná az alatt-
va'ói kötelesség alól a kormány, hogy ne mondjam a leg-
főbb hatalom, irányában ? Hogy ily valami ne történjék, 
hogy ily valamire ne gondolhassanak Rómában, mindenek 
felett pedig, hogy ne számithassanak itt Magyarországban 
a főpapok közt olyanokra, kik ily papi agitatiókra magukat 
commissariusokul felhasználtatnák: ezen indokból kivánom 
a lehető legnagyobb szigort. Megvizsgáltatni, hogy megtör-
tént-e és ha a miniszter úr csakugyan nyomára jutott an-
nak, hogy a kihirdetés, ha nem is a kellő alakban és nem is 
a középkori szertartás szerint, de lényegileg, megtörtént, 
erre nézve kívánnám, mondom, hogy a legnagyobb szigor-
ral és erélylyel lépjen fel azon elvek alapján, melyeket most 
oly szépen kifejtett előadásában és oly ünnepélyesen kije-
lentett. — Én részemről csakis ezen feltétel alatt, hogy t. i. 
a miniszter úr a lehető legrövidebb idő alatt fog magának 
hivatalos tudomást szerezni mindarról, a miről én Székes-
fehérvárt illetőleg a polgári hatóság által értesíttettem, mind 
pedig arról, a miről magánúton értesültein és a lapokban 
mindnyájan olvashattuk, —hogy t. i. a csalatkozhatlanság-
róli dogma még azonkívül Gyula-Fejérvárott , Nagy-Vára-
don és Nyitramegye bizonyos részében is ki lett volna hir-
detve ? — Csakis e feltétel alatt nyugszom meg egyelőre a 
miniszter úr magatartásában. 

Kérem, méltóztassék a vallási és közokt. ügyi miniszter 
úrnak a lehető legrövidebb idő alatt magának hivatalos tu-
domást és részleteket szerezni és ha csakugyan ugy áll a 
dolog, a mint én értesülve vagyok a fehérvári esetről, a leg-
nagyobb szigorral lépjen fel és az illetőket utasítsa rendre. 
Ily értolembea részemről hajlandó vagyok a választ tudo-
másul venni. (Élénk helyeslés.) 

(Folyt, köv.) f f 

RÓMA, a s z e n t v á r o s k ö r ü l i b i b o r n o k-p ü s-
p ö k ö k t i l t a k o z á s a a kegyes alapítványok elfoglalása 
ellen a k. commissariushoz, Gaddához. Egy f. é . jan. 29-röl 
kelt s a „Gazette Officielletf-ben közzé tett kormányi rende-
let által elhatároztatik, hogy a többféle kegyes alapítványok 
(Oeuvres Pies) az illetékes egyházi hatóság kezelése alól 
kivonatnak, egyúttal az illetőknek meghagyatván, hogy a 
hivatalos személylajstromok, valamint a kezelési kimutatá-
sok, minél előbb az olasz kormányhoz terjesztessenek fel. 

Ezen határozat, mely csak igen sajnos következménye-
ket fog maga után vonhatni, felette megszomorította az alul-
irt bibornok-püspököket, kik Róma városának s az ettől 
függő püspöki megyéknek lelki igazgatásával meg vannak 
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"bízva. Ez okból tör té t ik , bogy az alulírottak jelen tiltako-
zásukat nyúj t ják be excádhoz azon kéréssel, méltóztassék 
azt illető helyre juttatni, miáltal egyrészt a szentatya pa-
rancsának engedelmeskednek, másrészt pedig azt akar ják 
meggátolni, nehogy hiveik esetleges hallgatásukat hallgatag 
beleegyezésnek vegyék. 

A dolgok természetét tekintve, excád kénytelen leend 
beismerni, hogy ezen kegyeletes intézmények oly alapítvá-
nyokból állanak, melyek az Istennek nagyobb dicsőségére 
s a hivek javára tétettek s hogy ennél fogva vallásilag szen-
telt jellemmel birnak s mint ilyenek az egyház jogkörébe 
tartoznak. Sőt vannak oly intézmények is, melyek közvet-
lenül az isteni tisztelet előmozdítására tétettek s melyeket 
másként elkobozni nem lehetne, hacsak a kormány tisztán 
egyházi ügyekbe avatkozni s a papságot legfontosabb s leg-
lényegesebb előjogainak egyikétől meg nem akarná fosztani. 

De még azon intézményekre nézve is, melyek szorosan 
véve világi kezelés alá vonathatnának, tagadhatatlan, hogy 
azok több oknál fogva jogosan az egyház gondozása alá 
tartoznak. Ez alapította s jadalmakkal látta el azokat, szel-
lemileg 3 anyagilag igazgatta s vezette, mindig az illető 
alapitók szellemében s szándéka szerint; végül pedig az 
egyház az, melyet a jótékonysági cselekedeteknek vezetése 1 

végérvényesen megillet. 
Ha azon cselekedet, az egyházat mindazon jogoktól 

megfosztani, melyeket még a világi törvényhozások nem 
kevésbbé mint a százados szokás megszenteltek, már máshol 
is nagy merényletet foglal magában, mennyivel inkább lesz 
ez igy itt, hol mindezen intézmények alapíttatásukat, szer-
veztetésüket s felvirágoztatásukat, a szentszék s a bibornoki 
kar nagylelkűségének s tevékeny bölcs kezelésének köszönik? 

Ha mindezen fejtegetések s felhozott megdönthetlon 
okok daczára, melyeket alulírottak csak azért nem részle-
teznek behatóbban, mivelhogy e dolgok egyrészt köztudo-
másúak s mivel másrészt nem akarnak netáni hosszadal-
masság által bárkinek terhére lenni, az eleinte említett 
határozat mégis foganatba vétetnék: akkor az alulírottak 
kénytelenek kijelenteni, hogy lelkiismeretük a kérdéses dol-
goknak kiszolgáltatását csak a nyílt erőszakkal szemben 
engedné meg; kötelességüknek tartván egyúttal a tridenti 
zsinatnak a 22-ik ülés 11-ik fejezetében foglalt azon hatá-
rozatát is említeni, mely minthogy eleddig nyíltan el nem 
törültetott, még folyvást állami törvény erejével bir s mely 
mindazokra kiközösitcsi Ítéletet mond, kik ily erőszakos 
fosztagatásban tevékeny részt vesznek. 

Miután az alulírottak ekként egy igen kényes lel kii s-
meretbeli kötelességnek eleget tettek, azon hizelgö remény-
ben vannak, hogy a kormány a felhozott fontos érveket ko-
molyan figyelembe venni s ehoz képest eljárni fog. 

Patrizi Konstantin bib., ostiai s velletrii püspök, ő 
szentségének át. helynöke. Amat Lajos b. portoi s sz. rufi-
nai püspök. Clarelli Paracciani Miklós frascatii pk. Di Pietro 
Kamii b. albanói pk. Milesi József b. sabinai pk. Sacconi 
Károly b. palestrinai püspök. 

VEGYESEK. 
— Beküldetett: Aláírási felhívás „Neveléstudomány" 

czimii mü második kiadására. Ir ta Lubrich Ágost. k. egye-
temi tanár Pesten. Ára 10 ft. A megrendelések intézendők 
szerzőhöz, Pest, vasutcza 17. szám. A mü tesz 130 ivet s no-
vember táján fog megjelenni. Az első kiadás alkalmával a 
szakértők elismeréssel emiitették s ajánlották. 

— Baküldetett előfizetési felhivás a „Népiskolai L a -
pok" 187 L- ik évi folyamára. Kiadja Dr. Zafféry Károly. 
Szatmárott, előfizetési ár negyedévre 1 ft, egy évre 4 ft. Áz 
eddig tapintatosan és szorgalommal szerkesztett lap kiérde-
melte a pártfogolást. Most uj tervvel lép fel s ez : 1. Ka th . 
tanitóink közt országszerte önképző-egyletekst létesíten1, 
melyek a magyar kath. nevelésügynek dicsőséget szerezze-
nek. — 2. Oiy közeggé fejleszteni a lapot, mely az eddi-
ginél olcsóbb áron az eddiginél több olvasmányt nyújtson a 
tanügy barátainak. E terv valósulását azonban csak az 
anyagi támogatás sokszorozódása eszközölheti, mert csak 
ez esetben ju tha t el lapunk az összes érdekeltekhez s fedez-
hetjük egy olcsóbban fizetett lap tetemesb költségeit. Végül 
figyelmeztetjük az érdekletteket a következő pályakérdésre: 
„A po'gári jogokról és kötelességekről szóló tanból mennyit 
és mily terj delemben szükséges tárgyalni az elemi népta-
nodábati?" A pályamunkák jeligés levélkék kíséretében f. évi 
jun. 30-ig a szerkesztőhöz küldendők be; az irodalmi becs-
csel bíró pályanyertes mü általunk hét darab aranynyal 
jutalmaztatik s a „Népiskolai Lapok"-ban fog közzététetni. 

Szcrctctadományok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból: 267 frt . 23 kr., 160 frank 
aranyban, 5 cs. k. arany, 1 régi koronás tallér. 1 db régi 
kétfrtos, 7 u j ezüst forintos, 9 db régi húszas, 7 osztrák l /4 
forintos. 

Pécsről e jelige mellett: „Domine quousque aniinatn 
nostram tollis ?" Joan. 10. 24. 

Zsinkó István kanonok, papnöv. igazgató 5 ft. o. é. 
Bermüller Antal papnöv. aligazgató 1 db. cs. arany. 
Eberling Mátyás karkáplán 1 ft. o. é. 
Gudler Pál belvárosi káplán 1 „ 
Horváth Gaudiosus irgalmasrendíi áldozár és a l-

perjel. 1 ezüstftos 
Károly Ignácz buda-külvárosi káplán 1 ft. o. é. 
Kelemen László hittanár 3 „ 
Lakner György karkáplán 1 „ 
Lcchner János hittanár és sz. széki ülnök 3 „ 
Leitner Sándor belvárosi káplán 1 „ 
Mendlik Ágoston belvárosi plébános 3 „ 
Pataky Lucidus irgalmasrendü perjel és főorvos 

1 db. cs. arany. 
Pencz János buda-külvárosi káplán 1 frt . 
Petrovics Ferencz gymnasiurni tanár l „ 
Rang Nándor karkáplán 1 ezüstftos 
Rónay Sándor lelkiigazgató 3 „ 
Szauter Antal reáltanodai igazgató 3 „ 
Szeredy József jogtanár 1 „ 
Szilvássy Mihály hittanár és tanul, feliigy. 3 „ 
Waldfogl Károly képezdei igazgatótanár 2 „ 
Walter Antal sz. széki jegyző 2 „ 
Papnövendékek 10 „ 
Kis papnövelde elüljárója és növendékei 3 „ 
Egy buzgó nő 1 régi ezüst húszas. 

A csöpenczi filia vendnyelvű hiveinek a mult számban 
közölt 8 ft 20 krhoz még 60 krajczár csatolandó. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 



Megjelenik e lap he-
tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben s póstakül-

déssel5 f. 
RELIGIO. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
póstabiv.-italnál : Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kjes i 
Sándor nyomdai i: ódájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sar.), 9. sz. 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, május 3-án. H 5 . I. Félév. 1871. 

TARTALOM. A szentatya jubileuma. — A XIX. szá-
zad felvilágosultságának homályos foltjai. — A magyar-
országi latin és görög szertartású katholikus egyház önkor-
mányzatának szervezete. — Egyházi tudósitások. — Iro-
dalom. — Vegyesek. 

A szentatya jubileuma. 
Szentatyánk, a dicsőn uralkodó nagy pápa, 

IX. Pius, 1846-ik év június 16-án választatott pápává 
s június 21-én megkoronáztatott. Folyó 1871-ik év 
június 16 án tehát teljes 25 éve annak, hogy az 
egyház mr ^sztos kormányzását átvette s azt Isten 
különüa kegyelme mellett üdvösen vezeti. 

Nevezetes esemény ez, ha figyelembe veszszük, 
hogy az első pápa, szent Péter, óta egy pápa sem 
töltött az egyház kormányzásában 25 évet s a hivek 
között mintegy jóslat tartotta fen magát azon hit, 
hogy egy pápa sem fogja szent Péternek kormány-
zási idejét elérni, non videbit annos Petri. 

És ime, egyházunk leghevesebb ostromoltatá-
sának idejében, azon időben, melyben úgy látszik, 
mintha a pokolnak kapui erőt vennének a Péterre 
alapított egyházon, azon időben, melyben az egyház-
nak sziklaalapja, a pápaság, a legmegfeszítettebb 
erővel ostromoltatik, Isten különös kegyelmében 
megengedni látszik akarni, hogy a pápa, szentatyánk, 
Péternek kormányzási idejét elérje, videat annos 
Petri. 

Mely őszinte katholikust ne hangolna ez örömre 
s Isten iránti hálára?! 

IX. Pius, kinek betegeskedését az ellenséges 
emberek már körülbelül 10 éve folyton kárörvendve 
hirdetik, kinek halálát napról napra, évről évre, el-
fojtott örömmel jósolgatják és várják, mult év decz. 
30-ika óta az egyház kormányzásában töltött évekre 
nézve szent Péter után az első, a 260 pápa között 
szent Pétert kivéve a legöregebb. 

Non digitus Dei est hic? 

Csak néhány hét még és szentatyánk videbit 
annos Petri. 

Ki lenne a katholikusok közt oly fásultkeblű, 
hogy ez esemény közelgése őt meg nem indítaná, 
nem indítaná arra, hogy térdre borulva, összekulcsolt 
kezekkel, kérje buzgó imában a Mindenhatót, engedné 
meg kegyesen, hogy szentatyánk Isten dicsőségére, 
az egyháznak, melyet ily borzasztó viharok között 
oly bölcsen kormányoz, javára megérje 25-éves ju-
bileumát s ezután megérje az egyház diadalát, meg-
érje dicsőséges győzelmét azon borzasztó üldözteté-
sek felett, melyek léte ellen törnek s a viharok lecsil-
lapultával elmondhassa az agg Simeonnal : Nunc 
dimittis servum tuum Domine in pace? 

Hogy Isten e kegyelmét éreztesse szentegyhá-
zával, imádkozik a hivők buzgó serege. Hogy egy-
házunk ellenségei megszégyenüljenek, hogy elismerni 
kényszerüljenek, miszerint Isten ujja vezérli az egy-
házat s annak fejét, imádkozzunk mi is, de imádkoz-
zunk buzgón, nihil haesitantes. 

Ut inimicos Ecclesiae sanctae humiliare digneris. 
Te rogamus audi nos. 

De a világ minden részében levő katholikusok 
nemcsak imádkoznak, hogy e szerencsés esemény 
beköszöntsön, hanem ennek méltó megünneplésére a 
legnagyobb mérvben készületeket is tesznek. Az 
olaszországi fiatalság egylete felhivást menesztett az 
egész világ katholikusaihoz, nevezetesen a fiatalok-
hoz hogy maguk körében egyleteket alakítsanak s 
a jubileum megünneplésére készüljenek. Magyaror-
szág alighanem az egyedüli ország, melybe ily fel-
hivás nem érkezett vagy ha érkezett, elnyomatott. 
Es ezen felhívásnak eredménye is volt. Belgiumban 
a fiatalság egyletet szervezett, mely feladatává tűzte 
magának a jubileum napján az egész országban 
nagyszerű tüntetéseket rendezni. A mechlini érsek, 
a bruggesi, gandi, namuri, liegi s tournaii püspökök 
áldásukat adták a kezdeményezéshez. Most egy fel-
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hivás készül Belgium összes katholikusaihoz a jubi-
leum megünneplése ügyében. 

A spanyol fiatalság egyletei a húsvéti ünnepek 
alatt Madridban tartották tanácskozmányaikat a 
felett, mi módon lehessen a jubileum napját a legfé-
nyesebben megülni. Addig is imákat rendeztek, hogy 
Isten a szentatyát e nagy napra teljes egészségben 
elvezérelje. 

Hasonló mozgalmak jeleztetnek Hollandiából, 
hol az amsterdámi „Tyd" lapnak szerkesztője min-
dent elkövet az ünnepély emelésére. Brouvers abbé 
szerkesztó'től származott azon indítvány is, hogy a 
jubileumra a szépmíívészetek s tudományok termé-
keit is fel kell haszuálni. Az eszme Olaszországban 
felkaroltatott és felhivattak a tudósok, valamint mű-
vészek, hogy mindenki küldjön szakmájából vala-
mit, mit ez alkalomra készít s mi a szentatyára vo-
natkozik. 

Németországból tudósítanak, hogy az ottani ka-
tholikusok szinte nagyszerűn készülnek a jubileum 
megünneplésére. S ez a német katholikusoktól egy-
átalán nem meglepő, kik a szentatyáért most is annyit 
tesznek. 

Az olasz katholikus fiatalság, mely a szentatya 
iránti lelkesültségben a világnak bámulandó példát 
nyúj t , elhatározta, hogy a jubileum alkalmából 
annak kitüntetésére, miszerint a péterfillér az egész 
világ szeretetadója a szorongatott pápa iránt, az egész 
világ pénzeiből collectiót csinál s azt a jubiláns pápa 
lábaihoz teszi. A felhivás elküldetett az egész világra 
s a kivánt pénznemek már érkeznek Bolognába. A 
hong-kongi katholikus ifjúság Chinából már elkül-
dötte használt pénznemeit, hasonlóképen beküldötték 
már Japánból, Syra szigetéről. 

A jubileumra vonatkozó mozgalmak megindul-
tak már Angolországban is. 

Bárhova fordítsuk tehát szemeinket, a jó katho-
likusok mindenütt imádkoznak s készülnek a nagy 
nap méltó megünnepléséhez. 

És Magyarország katholikusai? Imádkoznak-e? 
Hiszszük. Készülnek-e a jubileum megünneplésére? 
Nem tudjuk. Fog-è ez alkalommal Rómába küldött-
ség menni a magyar katholikusokbói ? Nem tudjuk. 
Fogják-e a magyar katholikusok a szentatya iránti 
szeretetüket ha má-sal nem, legalább péterfillérrel 
kitüntetni? Nem tudjuk. 

Mi, ha Isten e napot megélnünk engedi, hódoló 
iratot fogunk intézni szentatyánkkoz hozzá csatolva 
az addig nálunk bejött szeretetadományokat. Lesz e 

legalább 4 ezer frank, mint volt februárban, e kér-
dést szeretettel intézzük buzgó ügybarátainkhoz. 

De szeretettel intézzük lelkesebb katholiku-
sainkhoz egyszersmind azon kérést is, miszerint a 
jubileum alkalmából a papnöveldékban, a katholikus 
kaszinókban, egyletekben, társulatokban, ünnepé-
lyeket rendezzenek. A tüzet éleszteni kell, mert el-
alszik. 

Adja Isten, hogy a magyar katholikusok a ju-
bileum alkalmából ismét örömet okozzanak sokat 
sanyargatott szentatyánk atyai szivének. 

Szeressed atyádat, hogy hosszú életű lehess a 
földön. 

A XIX. század felvilágosultságának 
homályos foltjai. 

„Tout est dieu excepté Dieu lui-même." 
Bossuet. 

Korunk legnagyobb csapása, felvilágosuUságá-
nak legkomorabb szennyfoltja, gyanánt tekintendő 
azon frivolitás, melylyel az Isten léte philosophikus, 
igen-igen tágas köpenybe burkolódzott, rémítően tu-
dós, uraktól a felvilágosodottság nevében és érdekében 
kétségbe vonatik, sőt kebellázító nyegleséggel tagad-
tatik is. Magammal is megtörránt, hogy bizonyos 
alkalommal egy művelt vagyis helyesebb kifejezés-
sel élve, világosabban, őszintébben, szólva, elegánsán 
öltözött úrral kissé komolyabban beszélgetvén, ez 
vérfagyasztó hidegséggel mondotta szemembe, hogy 
Istenben nem hisz, hogy Isten nem létezik. —Honnan 
eredett tehát a világ és a benna uralgó bámulatos 
rend? Ezt mind a „természet" hozta létre. És mi az 
a természet ? Ugy látszik, hogy a tudós úr még 
systhémájának sarkkövét sem tudta definiálni, mert 
azonnal más thémára ugrott és néhány banális 
phrázis után el is távozott. Kár pedig, hogy be nem 
várta a természet istenítésérőli eszmecserénk folyta-
tását és eredményét; de más részről jobb is, hogy 
távozott, velem ugyanis a mai kor felvilágosultsá-
gáról nem igen jó vitatkozni, mert, főleg ha a vitat-
kozó fél nem igen tud egyebet, mintpéld. egynémely 
zsidólap pár tuczatra menő „Schlagwort"-jait és a 
legújabb párisi vagy most már berlini divat szerinti 
öltözködést, heves természetemnél fogva néha tán 
akaratlanul is hamar kimondom, mi szivemen fek-
szik, hogy t. i. a materialistico-atheisticus minden 
felvilágosultságon a pokolnak vagyis a csalás-, ha-
zugság- és alávaló képmutatásnak, mely, fájdalom, 
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már az emberi társaság legmagasabb regióit is leal-
jasítja és mely épen azért borzasztó dimensiókat vesz 
fel, rémes vakító lángja ömlik el. 

Ki mondja azt, ki meri mondani, hogy Isten 
nem létezik? Megfelel erre a világnak, a tudomány-
nak, legrégibb és az egymást érő vélemények tajtékzó 
habjai között a XIX. század felvilágosultságának 
közepette is rendületlen sziklaormon épült phárosz-
kint mindent megvi'ágító könyve, a szentirás, ezen 
szavaival : „Dixit insipiens in corde suo, non est Deus." 
Zsolt. 13, 1. A legvilágosabb és a legigazabb szavak 
ezek. Az istentagadó insipiens, non sapiens, tehát non 
philosophus; pedig az athei^mus nagyon is szeretne 
a pliilosophiának tágas köpenye alá bújni. Váljon 
joggal-e? 

Az 1867-iki párisi világtárlaton az emberi ész 
bámulatos szüleményei közt egy remek belga óra is 
volt kiállítva, mely Elba szigetét a tengerrel és a 
szárazfölddel tünteti elő; egyik felén a kannai kapu, 
a másikon pedig az oly szerencsétlen Páris látható. 
Közepén I. Napoleon császár palotája áll, mely felett 
az őrtornyon a számtábla foglal helyet ; az őrtorony 
felett pedig egy ^as szárnyait csattogtatva eszközli 
az órák ütéséi. Mihelyt a sas egy órát ütött, a palota 
azonnal megnyilik. a c-ászár tábornokai kíséretében 
kilép s egyet sétál a szigeten; két órakor újra előjő, 
kíséretével együtt három hadihajóra til és elvitorláz 
Kannába; három órakor Kannából visszajő, fehér 
lovára ül, seregeinek élére lép és ezektől kisérve 
kedves Párisába vonul s így tovább. — Mit gondol-
nál már most felőlem kegyes olvasó, ha én e remek 
miiről komolyan, tudós páthoszszal, ezeket monda-
nám : Ez órát nem ész alkotta, nem művészi kéz 
szerkesztette ; mondják ugyan átalánosan, hogy az 
egy belga művésztől ered, ott függ aranybetűkkel 
neve is, eőt a belga maga is ugyanazt állítja; de 
miután én nem láttam, hogy ő e művet miképen 
szerkesztette és nem is birok annyi genialitá-sal, 
(már csak bevallom, hisz szép az őszinteség!) hogy 
magam hasonlót hozhassak létre, egyszerűen nem 
hiszem, állítsa bár ellenemben az egész világ, hogy 
az az ő műve lehessen. De miután szerencsétlenségre 
magának a műnek létezését nem tagadhatom, az 
emberi ész törvényei szerint pedig létokát szükség-
képen kell állítanom: hogyan fogok a művész nél-
küli órával boldogulni, a kelepczéből hogy fogok 
kibújni? Remek, pompás, gondolat villant meg fe-
jemben, genie-streichot teszek: e mü egyedül és ki-
zárólag a természetnek ismert és (minden ellenvetés 

egy csapássali előleges leütésére számítva, hozzá 
teszem) nem ismert erői által jött létre úgy, hogy 
(az általam halálig gyűlölt) belga művésznek abban 
legkisebb éreleme sincs. Ez a genie-streich ! ! Mondd 
meg már most, kérlek, kegyes olvasó, mit vélnél 
felőlem ily állítások után? Meg vagyok győződve, 
hogy jó szived e szavaimat eleinte imelygős tréfá-
nak venné; de ha én ezen olyannyira paradox állí-
tásomat újra meg újra a tudomány, a philosophia, a 
mai felvilágosodottság, nevében ismételném, ha veled, 
ha mindenkivel, szembeszállva konokul maradnék 
meg előbbi szavaim mellett, ha váltig ismételném, 
én nem hiszem, hogy az említett művész szerkesz-
tette volna e remeket: már akkor, tudom, minden jó 
szived mellett is azt kezdenéd tartani felőlem, hogy 
én oly házba való vagyok, melynek kényszerlakói-
ban mindent mást kereshetsz, csak józan észt nem ; 
és ha tán nem is tennél lépéseket, hogy azon bizo-
nyos házba zárattassam, de mindenesetre tovább 
mennél, azt mondva vagy legalább azt gondolva 
magadban : Szegény, szegény bolond ! 

És mi ez óra ? A természetnek igen-igen pará-
nyi és igen tökéletlen utánzása. E nagy világ is 
remek csudálatos óra, mely kerekek, lánczok, hor-
gonyok, nélkül jár; jár ezer és ezer évek óta a nél-
kül, hogy felhuzatnék, jár oly mathematikai pontos-
sággal, miszerint századokra is előre lehet kiszámí-
tani, mikor jő fel a nap és mikor nyugszik le, mikor 
lesz, hány perczig és másodperczig fog tartani, mily 
nagy mérvet fog ölteni, a földnek mely részeiben 
lesz látható a nap- és holdfogyatkozás, mely perez-
ben történnek meg a holdnak változatai, hány év 
(értem a mi évünket, 365 napot) és nap alatt teszik 
meg a bolygók mindig egyenletes sebességgel roppant 
körútjaikat a nap körül. Jár a csudálatos világóra 
a nélkül, hogy rajta az eltérésnek és elkopásnak leg-
kisebb nyoma, a foltozásnak, a javításnak, legkisebb 
szüksége is lenne észlelhető. Ki hozta létre ez oly 
nagyszerű és oly csudapontosságú világórát? Ki 
szerkesztette ez oly remekszerkezetű óriási regulá-
tort, mely szerint még az atheusok is egész alá-
zatossággal igazítják saját óráikat ? Ha azt meri 
valaki mondani, hogy a gigantikus világórát nem 
bámulandó bölcs ész, nem végtelenül hatalmas mű-
vészi kéz, hozta létre; ha azt meri valaki állítani, 
hogy az csak ismert és nem ismert természeti erők 
esetleges, vak szüleménye: arról minden okosan gon-
dolkodó ember csak azon Ítéletet mondhatja : „Dixit 
insipiens." Ha én a belga művész órájának létrejöttét 
csak a titkon működő természeti erőknek tulajdonít-
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ván, a bolondok házába való vagyok : bizony annál 
inkább érheti ezen szomorú megtiszteltetés azon úgy-
nevezett philosophust, ki a nagyszerű világban és a 
csudálatosan pontos világrendben az alkotó és ren-
dező Lénynek végtelenül szép eszét és határtalan 
hatalmát nem ismeri el, sot azt vakságában tagadni 
is meri. 

Az említettem óra a világórának csak miniature-
je vagy inkább marionnetteje, mint a milyent gyer-
mekkoromban a pesti városligetben nem egyszer lát-
tam és, a mit mosolygás nélkül meg sem mondhatok, 
megbámultam. És mégis vannak férfiak, kik magu-
kat okosaknak tartván és mindenkitől tartatni kiván-
ván, az élettelen marionnettet, a paródiát, megbá-
mulják vagyis az emberi észnek remekét égig ma-
gasztalják: a világot, a mi marionettejeink ez élet-
szerves prototyponját létrehozó és kormányzó végte-
len bölcseséget és hatalmat pedig lázító következet-
lenséggel és a legfeketébb hálátlansággal ignorálják. 
Tehát csak a világ, e legremekebb mű, melyhez 
képest minden művészetünk a legvalóságosabb pa-
rodia, lenne művész nélkül? Lehet ezt. uraim, érteni? 
Létezhetik-e mű művész nélkül ? És önök férfiak? 
Micsoda? Önök philosophusok is? A philosophusok 
igen sokszor használják okoskodásaikban az analó-
giát; ugyan kérem alássan, miért nem méltóztatnak 
azt alkalmazni a világra, e bámulatosan remek műre 
is? Tessék bátran és őszintén felelni ez n naiv kér-
désemre ! Méltóztassanak elhinni, én a legőszintébb 
szivvel keresem az eszmék tisztázását és hálásan 
fogadom el a tiszta igazságot, bárkitől, bárhonnan, 
jöjjön is. Még egyszer kérdem tehát egész tisztelettel : 
miért nem használják önök az analog okoskodást a 
világ csudálatosan remek művénél is? Vagy, ha 
akarom, vemhes, ha akarom, nem vemhes ? ! — Ezt 
már értem, csakhogy az ily eljárásnak neve nem 
„philosophia," hanem, — engedjék meg, hogy a 
megkezdett mondatot be ne fejezzem; az atheismus 
tudományos alakoskodása ugyanis a lehető legundo-
rítóbb hatást teszi reám, e hatás nyomása alatt alig 
tudnék nagyon udvarias szólamot használni. Az 
igazságot eltűröm, sőt tisztelem, legyen az bármily 
keserű; a képmutatás vérlázít,ólag hat reám. Mond-
ják ki önök nyiltan, leplezetlenül, hogy önöknek 
nem kell az Isten, a kereszténységnek azon Istene, 
ki mindenható karjának súlyával bünteti a gonoszt, 
a csalót, rágalmazót, hamisan esküvőt, jogtiprót, 
fajtalan életűt, házasságtörőt : így önök eljárásában 
legalább a nyíltságot fogom becsülni; de ha a szivet 
megmételyező, az észt lealjasitó, mérges tanaikat a 

philosophia, a tudomány, a haladás, a felvilágoso-
dottság, álczége alatt árulgatják, e kiállhatlan ala-
koskodásuk százszoros megvetést érdemel. f -f-

(Folyt, köv.) 

A magyarországi latia és görög szertartású katholikus 
egyház önkormányzatának szervezete. 

E l s ő f e j e z e t . 
Átalános határozatok. 

1. §. A magyarországi katholikusok egyházi és isko-
lai ügyeik intézésében az 1848: XX. t. ez. 2. §. szerint őket 
megillető önkormányzatot az egyházi s világi hivek közös 
részvétére s befolyására alapítva szervezik. 

2. §. Ezen önkormányzat hatásköre a személyi kine-
vezési ügyekben, a köznevelés terén, a katholikus egyházi 
s iskolai javak és alapítványok tekintetében s átalánfogva 
a magyarországi kath. egyház világi vonatkozású összes 
ügyeiben, kiterjed mindazokra, mik a szoros értelemben 
vett hittani, egyházkormányzási, liturgiái s egyházfegyelmi 
dolgok körén kivül az egyházi s világi híveket közösen 
érdeklik. 

3. §. Az apostoli király egyházfőkegyúri joga épen 
tar ta t ik . 

Azon esetekben, melyekben az apostoli király a ma-
gyarországi katholikus egyház érdekeit a római széknél 
államkormányzati közegek által képviselteti, ez jövőre az 
illető önkormányzati hatóságokkal egyetértőleg fog t ö r -
ténni. 

4. §. A kathol kus egyházi javadalmatok birtokában 
illetőleg kezelésük alatt levő összes javak és alapítványok, 
a vallási, tanulmányi s egyéb katholikus alapok, a magyar-
országi kath. egyház tulajdonát képezik. 

Az egyházi javadalmasok ezen javadalmaknak őket 
megillető hitbizományszerü haszonélvezetében és birtokában, 
a jelen szervezetben megállapított korlátozások mellett, 
megmaradnak, — az államkormány kezei közt levő katho-
likus vallási, tanulmányi s egyéb alapok azonban további 
kezelés végett az önkormányzat által ezéljaik szerinti ren-
delkezésre átvétetnek. 

A magyarországi kath. egyház ezen tulajdonának, 
valamint az egyes javadalmak és alapítványok hitbizo-
mányszerü haszonélvezetének és birtokának, illetékmentes 
telekkönyvi kiigazítás út jáni biztosítása a törvényhozás ez 
iránti rendelkezésének kinyerése után, az országos kathol. 
gyűlés által megállapítandó módozatok szerint fog eszkö-
zöltetni. 

5 §. Az önkormányzat külömböző fokozatain tanács-
kozó s határozási joggal felruházott, illetőleg a végrehajtás 
eszközlésére rendelt, következő testületek és közegek szer-
veztetnek : 

a) Az országos katholikus gyűlés és a melléje rendelt 
végrehajtó közegek. 

b) Minden egyházmegyében az egyházmegyei gyűlés 
és az egyházmegyei tanács. 

c) Minden esperességben az esperes-kerületi tanács. 
d) Minden plébániai hitközségben az egyházközségi 

gyűlés és tanács. 



• 2 7 7 

6. §. Ezen önkormányzati testületek és közegek fel-
adataikat az állam főfelügyeleti jogának épségben tartása 
mellett az államigazgatási hatóságoktól függetlenül telje-
sítik. Az állami hatóságokkal s más felekezetekkel szemközt 
a katholikusok egyházi, nevelési s vagyoni érdekeit kép-
viselik. 

M á s o d i k f e j e z e t . 

Az országos katholikus gyűlésről és igazgató tanácsról. 
A) Az országos kath. gyűlés. 

7. §. A magyarországi kath. egyházat átalában érdeklő 
ügyekre nézve legfőbb önkormányzati hatóság az országos 
kath. gyűlés, mely rendszerint Pesten évenkint egyszer 
tar t ja üléseit. 

8. §. Ezen országos kath. gyűlésnek tagjai : 
a) Az érsekek, megyés püspökök és a pannonhalmi 

főapát; illetőleg a coadjutorok ; széküresedés vagy akadá-
lyoztatás esetében a helynökök. 

b) A jászói és csornai prépostok, a zirczi apát, a ke-
gyesrendiek és a minorita-rend főnöke. 

c) Az egyházmegyék papi küldöttei és pedig: az esz-
tergomi érseki megyéből 3, az esperjesi püspöki m. 1, a vesz-
prémi püsp. megy. 2, a beszterczebányai püsp. megyéből 1, 
a nyitrai püsp. megyéből 1, a pécsi püsp. megy. 1, a szom-
bathelyi püsp. m. 1, a váczi püsp. m. 1, a munkácsi p. m. 2, 
a fejérvári p. m. 1, a győri p. m. 2, a kalocsai érseki megy. 2, 
a nagyváradi 1. sz. p. m. 1, a csanádi p. m. 2, az erdélyi 
püspöki megyéből 1, az egri érseki megyéből 2, a rozsnyói 
püspöki megyéből 1, a szepesi püsp. m. 1, a szathmári püsp. 
m. 1, a kassai püsp. m. 2, a gyulafehérvári érseki megyéből 2, 
a lugosi püspöki megy. 1, a nagyváradi g. sz. püsp megy. 
1, a számosujvári g. sz. püsp. megy. 2, a pannobalmi főapát-
ságból 1. Összesen 36. 

d) Az egyházmegyék világi képviselői; jelesül : az 
esztergomi érseki megyéből 16, az eperjesi püspöki m. 3, 
a veszprémi püsp. megyéből 7, a beszterczebányai püsp. m. 
3, a nyitrai püsp. megy. 5, a pécsi püsp. m. 7, a szombathe-
lyi püsp. m. 5, a váczi püsp. m. 6, a munkácsi püsp. megy. 7, 
a fejérvári p. m. 3, a győri p. m. 6, a kalocsai érseki m. 8, 
a nagyváradi p. m. 2, a csanádi p. m. 10, az erdélyi p. m . 5 , 
az egri érseki m. 7, a rozsnyói püspöki megyéből 3, a szepesi 
p. m. 4, a szathmári p. m. 2, a kassai püsp. megy. 5, a gyu-
lafehérvári érseki megyéből 6, a lugosi p. m. 2, a n.-váradi 
g. sz. p. m. 2 , a számosujvári p. m. 7, a pannonhalmi főapát-
ságból 1. Összesen 132. 

9. §. Az egyházmegyék papi és világi képviselői (8. §. 
és d. pont) ötévi időszakra választatnak és mindenkor 

ú j ra választhatók. (57. §. 
Ha valamelyik választott tag időközben meghal vagy 

választhatási képességét (10. §.) elveszti, az országos kath. 
gyűlés u j választást rendel. 

10. §. Mind a papi, mind a világi, képviselők válasz-
tása külön választókerületek szerint történik. 

A papi képviselők választásánál szavazatjoggal bir 
minden áldozár; a világi képviselők választásánál pedig 
minden világi katholikus, ki az illető kerületben valamelyik 
egyházközségi gyűlésnek tagja. A Világi választók szava-
zása saját községeik kebelében történik. 

Megválasztható papi képviselőül minden áldozár , 
világi képviselőül minden világi választó, ha irni s olvasni 
tud. Mind a papi, mind a világi, képviselők választása vi-
szonylagos szótöbbséggel történik. 

11. §. Az országos kath. gyűlés elnöke az ország 
herczegprimása ; ha az osztergomi érseki szék betöltve nincs, 
a hivatalára nézve legidősebb érsek. 

12. § Az ország herczegprimásának elnöki állását 
fentartva, az országos kath. gyűlés saját kebeléből világi 
elnököt választ, ki a herczegprimás akadályoztatása eseté-
ben elnököl ; választ szintén szükséges számú egyházi s 
világi jegyzőket. A gyűlés ügyviteléről s az ehhez szükséges 
egyének alkalmazásáról gondoskodik. Munkálkodásaiban 
önmaga által készített tanácskozási s ügyrenddel él. 

13. §. A magyarországi katholikus egyházat ennek a 
római székkel elintézést kivánó világi vonatkozású ügyeiben 
az apostoli király előtt, — egyéb külviszonyaira s érdekeire 
nézve pedig az állam és vallásfelekezetek irányában, — 
képviseli. 

14. §. Mindazon kinevezéseknél és magasabb egyházi 
javadalmak adományozásánál, melyekre nézve a kinevezés 
jogát az apostoli király ekkorig az állami kormányzat út ján 
gyakorolta, az előterjesztést ezentúl az országos katholikus 
gyűlés a szabályszerüleg alakítottt igazgató tanács által 
eszközli. (35. §.) 

15. §. A hazai katholikus egyház által fentartott kü-
lömböző fokozatú s szakbeli alsóbb s felsőbb iskolákra és 
világi növeldékre nézve a tanrendszert — az állami törvé-
nyek rendeleteinek figyelemben tartása mellett — megálla-
pítja. Ez iránybani rendelkezései a vallásoktatásra és a 
szoros értelemben vett papi s zárdai egyházi nevelésre 
azonban ki nem terjednek. 

A tanárok és tanitók állását, úgy képesítésük felté-
teleire nézve, valamint az anyagi ellátás tekintetében, sza-
bályozza. 

16 §. Magasabb közművelődési intézetek felállításáról 
gondoskodik s a közép és alsó tanodák fentartását is esz-
közli ott, hol az alsóbb egyházönkormányzati hatóságok 
ereje e czélra elégtelen. 

17. §. Mindazon tanintézetekben, melyek nem kizáró-
lag az egyes egyházmegyék s azok egyházközségei vagy 
egyes katholikusok és testületek, hanem a magyarországi k. 
egyház részéről az országos kath. gyűlés által tar ta tnak fen 
vagy segélyeztetnek, ez rendelkezik az intézeti ügyek ke-
zelése felett vagy az igazgató tanács vagy az illető egyház-
megyei vagy esporességi tanácsok által. 

18. §. A magyarországi katholikus egyházi javaknak 
és alapoknak, valamint az összes kath. alapítványoknak, 
helyes és czélszerü kezeléséről részint közvetlenül saját 
közegei által, részint a javadalmasok és kezelők irányábani 
ellenőrség gyakorlásával gondoskodik. 

19. §. Rendelkezik mindazon jövedelmek hovaforditása 
iránt, melyek az országos kath. gyűlés pénztárába külöm-
böző forrásokból befolynak. E részben az igazgató tanács 
előterjesztése folytán az évi költségvetést megállapítja. (34. 
és 36. §.) 

20. §. Az országos kath . gyűlés rendelkezése alatt 
álló pénztárba a következő rendes jövedelmek folynak : 
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a) a katholikus vallási s tanulmányi alapok jöve-
delmei. 

b) az üresedésbe jött s az országos kath. igazgató 
tanács kezelése alá eső magasabb egyházi javadalmaknak 
az ujabb kinevezésig folyó jövedelmei, kivéve a görög szer-
tartású katholikus püspöki megyéket, melyekben a maga-
sabb egyházi javadalmak idöközi jövedelmei az eddig fen-
állott gyakorlat szerint jövöre is a megyebeli papok özve-
gyei s árvái alapjába fognak befolyni. 

c) a magasabb egyházi javadalmasok által befizetendő 
évi járulék, mely a mostani javadalmasokra nézve velük 
egyetértöleg, utódaikra nézve pedig a jövedelmek aránya 
szerint, az országos kath. gyűlés által fog megállapíttatni 
és ö felségéhez az apostoli királyhoz mint főkegyúrhoz sza-
bályszerű szentesítés végett felterjesztetni. 

d) a tanitó rendek jövedelmeinek mutatkozó fölöslege. 
(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , márczius 23. É s z r e v é t e l e k a k a t h . 

c o n g r e s s u s b a n m o n d o t t a k r a é s n e m m o n -
d o t t a k r a . (Folytatás.) Az mondatott, egyátalán nem 
merjük állítani, váljon komolyan-e, a kath. congressuson, 
hogy a római pápa a placetumot, legalább a magyar apos-
tolikirályra nézve, elismerte. Nem tudjuk, honnan merítette 
t. szónok ez állítását, de azt tudjuk, hogy adatokkal bebi-
zonyítani semmiképen sem tudná. A római pápáknak törek-
vése volt minden időben, minden helyütt s minden körül-
mények között, a placetum életbeléptetését meggátolni és 
ha valahol az egyházi hatalom s tekintély nagy kárára be-
hozatott, azt megszüntetni. E folytonos törekvése a római 
pápáknak veres fonalként húzódik az egyháztörténetemben, 
mióta a több lenni vágyó yilági hatalom azt valahol meg-
honosította. Az egész világ püspökei pedig e tekintetben 
mindig a szentszékkel tartottak, küzdöttek a placetum ellen 
s lia meg nem is szüntethették mindenütt, azt keservesen 
tűr ték . Ezen állításunkat eléggé bevitattuk, midőn tavai a 
placetum elleni okmányokat , melyek a pápáktól s egyes 
püspöktől származtak, olvasóinkkal közöltük. De furcsa 
egy gondolat is azt lenni fel a pápáról s kath. püspökökről, 
hogy ők az államnak felettük való joghatóságát az egyházi 
ügyekben elismerjék,elismerjék,hogy egyházi rendelkezéseik 
a kötelező erőt az államnak placetjától kapják.Meglehet,hogy 
találkozhatik egyes püspök széles e világon, ki a piacetet 
kérje, védelmezze, hisz az apostolok között is találkozott 
áruló ; de hogy az ecclesia docens a placetum jogosságát 
valaha elismerje, ezt józanul aligha merheti valaki komolyan 
állítani. De sői többet mondunk, jó, becsületes, tiszta meg-
győződésű,katholikus, ki egyházát valóban isteni intézmény-
nek ismeri s tudja s azért hozzá szivből ragaszkodik, azt 
igazán szereti, soha a placetum mellett nem lehet, azt nem 
kívánhatja, nem védelmezheti s korcs katholikus az, ki 
egyháza ellenében s felett más hatósághoz folyamodik. Mi-
ért ? Mert a jó katholikus tudja, hogy egyházát Isten ala-
pította, Isten lelke vezérli s kormányozza s azért biztos 
arról, hogy a hit s erkölcs dolgaiban hamisat, tévését, bo-
londot, veszélyeset, a legfőbb egyházi tekintély nem taníthat, 

tudja, hogy nem az állam van hivatva az egyházat vezé-
relni s ennek a helyes utat kijelölni, tudja, hogy az államo-
kat vezérlő férfiak elvei változékonyak, mint a szélkakas 
s azért egyházának elveit amazokéinak alá nem rendeli. 
Avagy' tudnátok hithű protestánst, zsidót, nevezni, ki egy-
házának tanai, rendelkezései, felett az állam joghatóságát 
elismerné s azokból csak annyit fogadna el, mennyit a min-
denható állam jónak Iát kegyesen engedélyezni? Nem, e 
dicsőség csak a katholikusoké, legújabban a magyar liberá-
lis katholikusoké. (Folyt, köv.) + + 

MÜNCHEN. A h i t t a n i k a r n a k n y i l a t k o -
z a t a a z i n f a l l i b i l i t á s d o l g á b a n . Az itteni egye-
tem hittani kara a következő feliratot intézte az érsekhez. 
Nagyméltóságú érsek ú r , kegyes u runk! Megkaptuk s 
tisztelettel olvastuk nagyméltóságodnak folyó évi oktober 
20-áról kelt főpásztori levelét s mindenek előtt arrra érezzük 
indíttatva magunkat, hogy őszinte köszönetet mondjunk 
nmgodnak irántunk való azon jóakaró indulatáért, melyet 
eddig mindig tanúsítani s melynek legújabb bizonyítékát 
az említett leiratban adni méltóztatott. 

Nagyméltóságú d bizonyos közelebbről meg nem hatá-
rozott okoknál fogva arra érezte jragát indíttatva, hogy 
ezen hittani kar tagjai tól nyilatkozatot kérjen be arra 
nézve: mily állást szándékoznak ezek a vatikáni zsinat s 
annak eddigi határozatai irányában elfoglalni, nevezete-
sen „miként hiszik, tekintve e zsinatnak nyilatkozatait, 
ezentúl kötelességeikot teljesíthetni?" 

Ezen felszólításnak a lehető legnagyobb gyorsasággal 
engedvén, van szerencsénk köíeles őszinteséggel és tiszte-
lettel a következő nyilatkozatot terjeszteni fel anélkül, 
hogy annak tüzefesb okadatolásába bocsátkoznánk. 

Azon álláspontot, melyet nmgod a zsinaton a német 
püspökök többségével s számos más r emzetbeli főpappal 
elfoglalt, mi is az egyedül helyesnek tartván, úgy hittük, 
hogy magunknak is arra kell helyezkednünk. Feszült 
figyelemmel követtük a zsinat menetét, amennyiben tárgya-
lásai a nyilvánosság elé kerültek es époly figyelmesen ta-
nulmányoztuk azon különféle vi ta iratokat , melyek az 
egyház fejének hittanitói csalatkozhattam ágát tárgyalták, 
annak hitág azatszerü kin ondását részint védték, részint 
ellenezték ; végül pedig a legélénkebb érdekeltséggel szem-
léltük ama tényt , hogy a zsinati kisebbségnek egy nagy 
része, miután eltérő nézetének együttes nyilatkozat által 
kifejezést adott volna, a Constitutio príma de ecclesia Christi 
feletti szavazástól távol tartotta magát. 

Miután ped g azon zsinati atyák, kik a julius 18-án 
tartott IV ülésben jelen voltak, ezen az egyház feje által 
jóváhagyott s kihirdetett constitutiót majdnem egyhangúlag 
elfogadták; miután továbbá a német püspökök többsége 
egy Fuldából szétbocsátott pásztori levélben a vatikáni 
zsinatot olyannak ismerték el, mely a szükséges szabadsá-
got épen nem nélkülözte s megtartatásának módozatát 
tekintve teljességgel egyetemes (oekumenikuni) volt ; miután 
végül, mint ezt exeiád is mélyen tisztelt levelében jelenti, 
a zsinati kisebbségnek legnagyobb része hozzájárulását 
különféle úton s módon jelentette ki és, mit nmgod hasonló-
lag constatál, „nincs egyetlenegy katholikus püspök, ki a 
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hozott határozatok törvényessége ellen-nyilvánosan nyilat-
kozott volna" : — kijelentjük mi, a hittani karnak alulirott 
tagjai , hogy ezen erkölcsi egyértelműség alapján a vatikáni 
zsinat határozatainak, különös azoknak, melyek de eccle-
sia Christi szólnak, oekumenikus voltához tartalék nél-
küli meggyőződéssel s odaadással akarunk ragaszkodni. A 
ÍV-dik, az egyház fejének csalatkozhatlansígáí kimondó, 
fozejetnek magyarázatában az eddig a nyilvánosság elé 
került egyes főpásztori levelek többé kevesebbé eltérők egy-
mástól. Miután az idevonatkozó zsinati tárgyalásokat nem 
ismerjük eléggé, nem tudunk eleddig ezen különféle felfo-
gások közül választani; a miért is ezen fejezetnek részletes 
magyarázatától egyelőre tartózkodunk annál Í3 inkább, 
minthogy annak illetékei magyarázata előbb utóbb még 
következendik. 

Ezen őszinte nyilatkozatot exeiádhoz felterjesztvén 
reméljük,hogy az nmgodat, tökéletesenkie'égífendi,maradván 
s a t . München 1870 nov. 29. Reithmayer, Haneberg, Thal-
hofer, Schmid, Reischl, Bach. 

NINI VE. A n i n i v i t á k t i l t a k o z á s a a z o l a s z 
m e r é n y l e t e k e l l e n . A mossuli érsek, Benham Bani 
Cyrill, egy feliratot intézett a pápához, melyben saját s hivei 
nevében a pápa megraboltatása ellen tiltakozik. A tiltakozás 
szövege a következő : 

Szentséges a t y á n k ! Viri Ninivitae surgent in judicio 
cum generatione ista et condemnabunt earn, quia poeniten-
tiam egerunt in praedicatione Jonae. E t ecce plus quam Jo-
nas hic. 

Ezen szomorú időben, melyben a pokolnak minden 
ereje fölszabadultnak látszik adversus Dominum et adver-
8U3 Christum ejus, jövünk mi is, Ninive tartományának 
lakói, a pásztor együtt nyájával, hogy Isten s emberek előtt 
kárhoztassuk azon sötét merényletet, melyet a kigyófaj-
zat részint már elkövetett Róma ellen, részint még foly-
tonosan elkövetni készül s nemcsak Róma ellen egye-
dül, hanem Isten, annak szent egyháza s az apostoli szent-
szék jogai ellen, melyek egyszersmind valamennyi katho-
likusnak elévülhetlen jogai is. 

Egy becsületes ember sem helyeselheti azt, szentséges 
a tyánk, mit ellened s szentszéked ellen elkövetnek ; mert 
ezen szék mindenkor utolsó támasza s menedéke vala a 
gyengének az erős zsarnok ellen úgy, hogy a ki előtt a jog 
s igazság még némi becscsel bir, a te személyedben kell 
hogy azokat védje. 

A legkülönösebb az egészben az, hogy a keresztény 
kormányok megmagyarázhatlan közönynyel nézik szoron-
gattatásaidat. Talán Eszthernek nyomdokait akar ják kö-
vetni, ki félt szorongattatott hitrokonai érdekéban felszó-
lalni a király előtt, nehogy kegyét veszítse, mert attól tarta-
nak, hogy a forradalom majd ő ellenük is fordul ? — de biz-
ton reméljük, hogy találkozik egy bátor Mardochaeus, ki 
azt mondja nekik : Ne putes, quod animam tuam tantum 
libérés, quia in domo regis es prae cunctis Judneis; si enim 
nunc s lueris, per aliam occasionem liberabuntur Judaei 
et tu et domus patris tui penbitis. 

Legnagyobb fokra hág azonban szomorúságunk azon 
gúny által, melylyel a nemkatholikusok mindig azt kérdezik 

tőlünk, váljon azok, kik egyházunk fejével okként bánnak , 
bálványimádók-e, pogányok avagy legalább nemkatho-
likusok-e? Igaz bizony, hogy névleg katholikusok ők, tet-
teikre nézve sokszorta roszabbak, mint a bálványimádók s 
a többi pogány nép. Lá t tam őket 1849-ben s láttam őket 
tavai is s mondhatom, anélkül, hogy legkevésbbé is az igaz-
ságellen vétkezni félnék, miszerint sokkal roszabbak, mint 
a mohamedánusok, az ördögimádók s mindazon pogányok, 
kik közt mi hazánkban lakunk. 

Mindazonáltal, szentséges a tyánk, nem szününk meg 
soha, egy perczig sem, imádkozni az Úrhoz, hogy a bol-
dogságos Szűz s sz. József, az összegyház e védnökeinek, 
közbonjárása által rövidítse meg a keserű kisértetés nap-
jait s adja vissza egyházának ama békét, melyet a világ nem 
adhat. 

Sőt látva, mit tesznek a gonoszok Róma ellen s tar tva 
attól, hogy az Urnák igazságos büntetése úgy fogja utolérni 
őket, mint utolérte hajdanta So loma és Gomorrha lakóit, 
azt mondjuk Ábrahám a tyánkka l : Numquid perdes iustum 
cum impio ? Si fuerint quinquaginta iusti in civi'ate, poribunt 
simul ? Et non parces loco illi propter quinquaginta justos, 
si fuerint in eo? Absit a te, ut rem hanc facias et occidas 
iustum cum impio, fiatque iustus sicut impius; non est hoc 
tuum, qui iudicas omnem terrnm, non facies iudicium hoc. 

Tudva pedig, hogy az érted s egyházunkért imádkozó 
jámboroknak száma mennyivel haladja felül az ötvennek 
számát, nem szününk meg reményloni, hogy míg az Ur 
loquetur ad eos in ira sua et in furore suo conturbabit eos, 
iudicabit in nationibua, implebit ruinas, conquassabit capita 
in terra multorum : — addig Tu in aeternum permanes — s 
akkor mondandjuk a királyi költővel : ipsi obligati sunt et 
ceciderunt, nos autem surreximus et erecti sumus ! 

Addig is leborulva szentséged lábai előtt, számomra s 
gyenge erőmre bizott nyájam számára kérem apostoli áldá-
sodat, maradván a legnagyobb engedelmes tisztelettel s fiúi 
szeretettel szentségednek legengedelmesebb s legalázatosabb 
fia és szolgája, Benham Banni Cyri l, mossuli szyrszertartású 
érsek. 

I R O D A L O I . 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. F ranz Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kircbheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

í gy ügyes tollal ecsetelvén az ide valókat, majd ki-
mondja, hogy az idő és hely szarinti követelmények folytán 
e forditást I taliában egy a zsidóságból megtért keresztény 
dicséretes buzgadozásának lehet köszönni. . . „Der Verfas-
ser der Itala, — így nyilatkozik erre nézve a t. sz., — war 
also kein Lateiner; 63 liesse sich aber wohl weiter schliessen, 
dass er auch kein gebomer Grieche war. Hierfür spricht 
die Beibehaltung der überaus häufigen Hebraismen. Waren 
von diesen auch manche in die spätere griechische Sprache 
überhaupt eingebürgert, so blieben doch die meisten der-
selben, wio sie sich in der Soptuaginta finden, für ein grie-
chisches Ohr stets auffällig. BI033, wed die Septuagiuta bai 
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griechisch redenden Juden gebraucht wurde, konnten solche 
Redewendungen geduldet werden. Wenn dieselben nun 
ebenso in's Lateinische der Itala sich hinüberpflanzten, so 
wird wohl ein griechisch gebildeter Jude es gewesen sein, 
dem diese Ubersetzung ihre Entstehung verdankt. . . . Ein 
geborner Morgenländer konnte die semitischen Redeweisen 
auch in dem fremden Gewände für verständlich und natür-
lich halten, während ein geborner Grieche schwerlich in die 
nahe verwandte Sprache etwas dem beiderseitigen Sprach-
geist Zuwiderlaufendes hinübergetragen haben würde. (V. 
ö. 140, 141. 1.) 

Hihetőleg ezen „communis", közönségesnek nevezett 
nemcsak, de valóban is közönséges használatú latin forditás 
mellett még sok más fordítás forgott kézen. E czikkely 
vége felé az „Itala" („communis" vagy „usitata" név alatt 
is előfordult) nyelvezetével s értékével foglalkozik a t. sz. — 
Igy a 143. lapon elmondván, miszerint e fordításban a lé-
nyeget, a hit- és erkölcstant, illető hibákra nem akadhatni, 
ekként megyén tovább: „Die Itala kann immerhin als eine 
unvollkommene Form des Schriftwortes gelten, insofern sie 
für alle Leser, die des Griechischen und Hebräischen unkun-
dig waren, mitunter besondere Erklärungen nöthig machte; 
ein unrichtiges Mittel aber war sie nicht. Bei dem Gebrauch 
einer solchen Ubersetzung ist die Kirche den Grundsätzen 
treu geblieben, die sie stets hinsichtlich der hl. Schrift be-
folgt hat." (Folyt, köv.) Dr. Csősz. 

VEGYESEK. 
— Halálozás: Majsch J a k a b esztergom-főszékesegy-

házi olvasókanonok, pápai praelatus, prépost, aranymisés 
áldozár, élte 84-ik, áldozársága 60-ik, évében april 27-én 
meghalt. Az örök világosság fényeskedjék neki. 

— Ismételve figyelmeztetjük t. olvasóinkat Nogall 
János apát-kanonok úrtól kiadott Liliomszálak a b. Szűz 
tiszteletére czimü kézirat gyauánt csak 100 példányban 
nyomatott kedves füzetkére. Ara 1 ft., kapható póstaután-
véttel szerzőnél N.-Váradon. 

— Bajorországban, miként nálunk, a placetum azon-
nal a zsinat elnapolása után kihirdettetett. A. müncheni érsek 
azonban mindennek daczára kihirdette a határozatokat. Leg-
újabban Döllingerrel, a király kedvenczével, a kormány 
szentlelkévol, keményen bánt, mert őt kiközösítette. S mind-
amellett midőn a királylyal találkozott, ez azt mondta neki : 
tudom, ön csak kötelességét teszi, legyen biztos királyi 
kegyelmemről. Figyelemre méltó nyilatkozat. 

— „Az Egyesült-államokban létező vallási mozgalom-
ról jó forrásból a következő közleményt kapjuk Newyork-
ból : Láthatárunk be van borulva és senki sem tudja, nem 
sietünk-e vallásháborúnak elébe. Ha igaz, mit John Stuart 
Mill bebizonyítani iparkodott, hogy az államban azon párt 
tar t ja kezében a hatalmat, melynek kezében a földbirtok 
van, úgy azon felriasztó igazságnak ismeretére ébredünk, 
hogy a newyorki állam, hol a kath. egyház a földbirtoknak 
egy harmadát kezeihez kapta,nem sokára egészen a kath. egy-
ház hatalmába kerül. A k a t h. e g y h á z g y o r s e l ő m e -
n e t e k e t t e s z a z E g y s ü l t - á l l a m o k b a n ; k i f o g 
neki ellentállhatni, ha uralkodni fog akarn i? M á r i s 
m e g t ö r t é n t , h o g y a z E g y e s ü l t - á l l a m o k a l -

k o t m á n y á h o z e g y j a v a s l a t i n d i t v á n y o z t a -
t o t t , (Ein Amendement zur Verfassung in Antrag gebracht) 
m e l y o d a m e g y k i , h o g y a k a t h . e g y h á z á l -
l a m e g y h á z z á p r o k l a m á l t a s s é k m i n d a z o n 
e l ő j o g o k k a l , m e l y e k e g y u r a l k o d ó e g y h á z a t 
m e g i l l e t n e k . A javaslat mellett sokan küzdenek, de, 
hála Istennek, még többen vannak ellene." Igy ír a „Pester 
Lloyd" ápril 28-án. — Természetes, hogy ez eseménynek 
egész vezérczikket szentel. Hisz az borzasztó reá nézve, 
hogy a szabad Amerikában a kath. egyház virágzik. Annál 
jobban nyomják a szabad Magyarországban és a szabad 
Oroszországban. 

— A protestáns egyh. s isk. lap t. szerk. sok tért szentel 
a német- s magyarországi kath. mozgalmaknak. A placetu-
mot nam tudja ugyan megegyeztetni a vallásszabadsággal; 
de ez nem tesz semmit. A katholikusoknak szabadságot 
adni veszélyes, míg katholikusok. Egyébiránt a Szabad 
Egyház jeles czikkét Galileiről megdicséri s mint lapjába 
valót egész terjedelmében átveszi. Ugyanezen lapnak mel-
lékletében, a Tudományos Szemlében, ezek olvashatók : „A 
Szentháromság sem volt eredeti alkotó része a keresz-
tény vallásnak. Annak elveit lassan lassan csusztaták be 
az egyházi atyák a harmadik , negyedik és következő 
száz esztendőkben az egyház nézetei közé, míg végre az 
1215-diki lateráni zsinat végkép egészszé alkotta" stb. 
Oly érdekes ezen előadása a Szentháromság tanának, hogy 
azt egészen fogjuk közölni t. olvasóinkkal. 

— Hefele rottemburgi püspök kihirdette a zsinati 
határozatokat s azokat öt pontban magyarázza. A harmadik 
pont így szól : Miként az egyház csalatkozhatlansága, úgy 
a pápai tévmentesség, kizárólag a kijelentett hitbeli s erköl-
csi tanokra vonatkozik s azon okmányokban nyilvánul, 
melyek ex cathedra adatnak ki. Tévmentes tehát a defini-
tio maga, nem a bevezetés, sem az okadatolás stb. 

— A stut tgar t i kormány kijelentette, miszerint a zsi-
nati határozatoknak, névszerint a pápai csalatkozhatlanság 
dogmájának, az államra semmi vonatkozást sem tulajdonít s 
el nem fogad. Innen magyarázható, hogy a decretumoknak, 
mint pusztán hitbeli dolgoknak kihirdetését, a rottemburgi 
püspök által nem ellenezte. 

— Schulte, Florencourt, az öreg, Michelis, Cornelius, 
Bonnban tanácskoztak az infallibilitás elleni harcz tovább 
folytatása ügyében. Non est consilium contra Deum. 

— J e l e n t é s . Káplányok, szerzetesek, papnövendé-
kek, a „Falusi Prédikácziók" I I I , IV, V, VI évfolyamait 
különös kedvezményből 4 forintért kapják utánvét mellett. 

A „Falusi Prédikácziók" 
szerkesztősége. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból: 315 frt . 83 kr., 160 frank 
aranyban, 7 cs. k. arany, 1 régi koronás tallér. 1 db régi 
kétfrtos, 9 u j ezüst forintos, 10 db régi húszas, 7 osztrák 
forintos. 

B. G 10 krajczár . 
B. T 10 „ 
Peleskey Teréz 20 „ 
Potáts Károly . . . . . 1 forint. 
Leb István . . . . . . 1 „ 
Csik Antal 1 „ 
Szkala Vazul . . . . 1 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
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désselö f. 
RELIGIO. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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a szerkesztőnél (terézvá-
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Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, május 6-án. 8 6 . I. Félév. 1871. 

TARTALOM. A XIX. század felvilágosultságának ho-
mályos foltjai. — A rottenburgi püspöknek, Hefelének, a 
vatikáni zsinati határozatokat kihirdető pásztorlevele. — 
A magyarországi latin és görög szertartású katholikus egy-
ház önkormányzatának szerv-zete. — Egyházi tudósitá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

A XIX. század felvilágosultságának 
. homályos foltjai. 

(Folytatás.) 

De engedjék meg még egyszer visszatérnem az 
analogiâhoz. A városligeti marionette-játék gyermek-
ségem bámulatának nem utolsó tárgyát képezé, míg 
a világ óriási és gyönyörű müvének szemlélete nem 
igen tett reám benyomást ; hja ! hiába, gyermek valék. 
„pueri puerilia tractant ;" de most, midőn férfiúvá 
lettem, szégyenlenék azon bizonyos szekrény eló'tt 
megállni s a lelketlen báboknak ugrálását nézni ; a 
férfiészt férfihoz illó' tárgyak foglalkoztatják. És mit 
tesz a mai kor műveltsége, felvilágosodottsága? Meg-
bámulja az emberi észnek remekét és dicsőiti az azt 
létrehozó szép észt és — ez rendén van; de a fensőbb, 
ragyogóbb, sőt határtalanul ragyogó, észnek remek-
müvét, a remekek remekének bölcs és hatalmas 
létrehozóját, a világalkotó és rendező mennyei Lényt, 
nemcsak komolyabb megfontolásra nem méltatja, 
nemcsak érdemlegesen nem dicsőiti, hanem még 
esztelen frivolitással tagadni is meri. Ez, uraim, a 
„gyerekek" philosophiája, mely az érett férfikorra, 
az ember nyilt eszére, az okos lényre, a legszégyen-
letesebb bélyeget süti. Én bizony nem tehetek róla, 
ha egykori éretlenségemben, midőn a marionette 
tánczoltató eszét , ügyességét, megbámultam, az 
istennélküli, istentagadó, műveltségnek szégyenteljes 
analógiájára bukkanok. Fatális analógia ! De tessék 
megczáfolni. 

Be együgyü ember lehet mégis az falusi czikk-
iró! Mindenütt csak Istent lát, pedig ő szegény maga 

is felemlíti czikkének elején egy „elegáns" úrnak 
azon állítását, melyhez sok tudós is csatlakozik, 
hogy t. i. mindent a természet hozott létre. Igaz, a 
természet ! 

Rövid bevezetésül e „természetet alkotó termé-
szethez" azt .akarom előre bocsátani, hogy én a 
hangzatos, olyan Neue freie Presse-féle, phrázisoknak 
barátja épen nem vagyok. Nem szeretem, például, 
ha valamely országban, legyen az bár saját édes 
hazám , túlságosan hangoztatják a szabadságot, 
egyenlőséget, stb. ; mert e kiabálás rendesen a bé-
kóknak csörömpölését s az ezek által ejtett sajgó 
sebeknek fájdalomkitöréseit akarja túllármázni ; 
eszembe jut ilyenkor Danton és Robespierre liberté-
je, melynek magasra emelt fáját a concorde piaczán 
a rémuralom, a szabadság czége alatt küzdő rém-
uralom, vérrel öntözé, ijesztő például mindazoknak, 
kik elég vakmerők, szemtelenek, voltak a szabadság 
fájának virágzásán kételkedni. Nekem tehát, ki 
szörnyen prózai falusi ember vagyok, a hangzatos 
szavak csakis úgy tetszenek, ha nem üresek, hanem 
érteményteljesek. Nézzünk már most szemébe sz 
annyiszor és oly emphatice hangoztatott termé-
szetnek. 

• Mi a természet? — A természet, egyik jeles 
szaktudósunk*) szerint, majd az összes mindenséget, 
majd földünket s a rajta létező állatok, növények és 
ásványok, tulajdonságát jelenti. Mondhatjuk, például, 
mi csudálandó és megmérhetlen a természet azaz a 
mindenség! Vagy, ha tavaszkor a zöldellő fák, éneklő 
madarak és virágos mezők, szivünket örömre indít-
ják és így szólunk : mily szép a természet! ekor 
szűkebb értelemben a földet értjük. Vagy, ha mond-
juk: az állati test romlandó, a bárány szelíd, a nyúl 

*) Minikus Vincze, a terményrajzbani oktatás alap-
vonalai 1. 1. Az igaz, hogy ez idézett mü szerény iskola-
könyv; ha tehát valakit ki nem elégítene, tessék üsse fel 
bár Humboldt Kosmosát : ott sem fog találni más definitiót. 
A szavak lehetnek mások, de a tárgy egy és ugyanaz. 
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félénk, a hangya szorgos, a rózsa illatos, a maszlag 
mérges, a vas kemény és nyújtható, még szűkebb 
értelemben egyes tárgyak természetét, tulajdonsá-
gait, fejezzük ki. — Melyik természet már most a 
világalkotó ? 

Talán a legszűkebb értelemben vett? Hogy ez 
nem lehetett világalkotó és rendező, az a felvilágo-
sodottyág XIX. századában is a lehető legvilágosabb. 
Vegyük a föld lényeinek, tárgyainak, koronáját, az 
embert. Az ember képi'S ugyan a már meglevő em-
beri nemet fentarlani, mert a mindenható Teremtő 
ezen szavainak : „Crescite et multiplicamini", a világ 
végéig kell érvényesülniük ; de alkotni, teremteni, a 
természet rendjétől eltérő más rendet behozni, nem 
képes soha. Vagy honnan vannak az ember tulaj-
donságai? Honnan bennük, például, azon bámula-
tosan bölcs elrendezés, melyet vérkeringésnek hi-
vunk ? A fogak által szétmorzsolt, megőrölt, ételt a 
gyomor megi'őzi és így a bélszervezetnek szolgáltatja 
át; itt; mintha csak a belek is gondolkodnának, a 
test táplálására szükséges anyag, a chylus, felsziva-
tik, a szívnek jobb kamráiba felvétetik, innen a 
szomszéd tüdőbe jő, hol élenynyel egyesülvén, vö-
rösre festetik ; az élenyített vér a szív balkamrájába 
foly s innen az üterek által a test minden részébe 
elszállíttatik; miután a test elégett részeit széneny 
alakban magába felveszi, a visszerek által ismét a 
szívbe s innen a tüdőbe vitetik, hogy élenyíttessék. 
Váljon ez szülőink combinátiójának eredménye e? 
Ilyent józan ember nem állíthat soha. Honnan tehát 
e csudásan bölcs procedura az emberi testben? mi-
csoda lángész combinálta és mily ellenállhatlau erő 
vitte azt keresztül? Az ember tehát önmagát nem 
alkotja, nem foly be csudás bölcseséggel berendezett 
organismusának létrejöttébe, hauem egy fenálló, 
általa nem hozott, csak felismert, szigorú törvénynek 
hódol az emberi nem fentartásában legyen bár 
lángész vagy cretin. így van ez minden nem és faj 
fentartásával is; egy nem, egy faj, sem alkot semmit 
is, hanem csak egy meglevő törvény szigora előtt 
meghajolva k é n y s z e r í t t e t i k fentartani magát. 
A legszűkebb értelemben vett természet tehát nem 
lehet világalkotó, sőt önmagát sem alkotja, hanem 
fensőbb törvénynek engedelmeskedve fentartja csak. 
Nézzük tehát a földet, a tágasabb értelemben vett 
természetet. 

Mi a föld? A föld az embernek lakhelye, a te-
remtés királyának egykori dicsőségét, fenségét, még 
romjaiban is fennen hirdető szép palotája. Hogyan, 
a lakhely alkotná a lakost, az esztelen az észt? — 

Midőn e kérdést felvetem, magamnak is önkényte-
lenül kell mosolyognom, hogy ily rémírően badar 
positiókkal kell a józan észnek ostromolnia a modern 
phrázisok ürességét, az eszmék eszmétlenségét. 

4- 4-T t 
(Vége köv.) 

A rottembnrgi püspöknek, ücfelóiiek, a vatikáni zsinati 
határozatokat kihirdető pásztorlcvclc. 

M.dőu a vatikáni zsinat mindkét dogmatikai konsti-
tutiójának hiteles szövődét a főtisztelendő papsággál közlöm, 
ezt nem azon véleményből teszem, mintha az egyetemes 
egyházi határozatok kötelező jellege az egyes megyei püs-
pökök kihirdetésétől függne. Főti ztelendő egyházi tiszt-
tár aim tudják, mily állást foglaltam el a vatikáni zsinat, 
tanácskozásai alatt és ez iránt lelkiismeretemben soha a leg 
kisebb szemrehányást sem éreztem. 1870, jul. 18-a után 
azonban, miután a „Pastor aeternus" constitutio ünnepélyes 
kihirdettetése megtörtént, két főgondolat lett irányadóm oz 
ügy körüli további magatartásomra. 

Először gondosan iparkodám kerülni részemről és 
másoktól távol tartani mindent, mi az egyházban a békét 
és egyetértést megzavarhatná vagy legalább zavarra vezet-
hetne és megyénk csakugyan belső moghasonlásoktól és 
efféle tünetektől ment is maradt. Pedig az egyházi béke és 
az egyházbani egység oly becses javak, hogy nagy és nehéz 
személyes áldozatokra is méltók. Másodszor megfontolám, 
miszerint a „Pastor aetornus"-féle constiiutio, mint tudjátok, 
csak részét képezi annak, mit a vatikáni zsinat az egyház-
ról szóló tant ill tőieg határozni akart és határozott volna is. 
A „doctrina de Ecclesia" ról szóló nagy schema, me'y a 
zsinati tagok elé terjesztetett, külön szakaszt a pápai tévmjn-
tességröl nem tartalmazott, de igenis tárgyait a 9-ik feje-
zetben de Ecclesiae infallibilitate. Csak 1870 márczius 6-án 
osztatott ki sok püspök kérésére ezen schema 12-ik fejeze-
téhez, mely a primátusról szól, következő tartalmú függe-
lék : „Romanum Pontificem in rebus íidei ot inorum defini-
endis errare non posse." Ismét később e függelék átdolgo-
zott alakban és kapcsolatban szi ite e schemából, de a pápai 
elsönyre (primátus) vonatkozó, tárgyanyaggal, mint »con-
stitutio dogmatica prima de ecclesia Christi", vétetett ta-
nácskozás alá és a negyedik nyilvános ülésben némi uj 
módosítványokkal határozattá is emeltetett, míg a doctrina 
de Ecclesia-féle schema valamennyi többi tárgya egyelőre 
félretétetett. így állván az ügyek, m. évi julius 18-ka után 
azon reményben éltem, hogy az egyházróli tan ezen még 
hátralevő czikkeinek, névszerint a „de Ecclesiae infallibili-
tate IX-ik fejezetének, biztos értelmezésére azoknak zsinati 
tárgyalása által biztos támpontokat nyerendünk és ama 
nehézségek is el fognak távolíttatni, melyek engem a m. évi 
julius 13-án tartott generalis congregatióban non placettel 
szavazni és ezen non piacetet a pápának julius 17-én Írás-
ban benyújtott együttes felterjesztvényben ismé ;e!ni kész-
tetett. Hogy azonban a vatikáni zsinat nem folytattathatott, 
szinte az egyházi állam erőszakos elfoglalásának szomorú 
következményeihez tartozik. Minthogy ez által a zsinat 
ismét való megnyitása bizonytalan jövőre halasztatott, a 
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a hiteles szöveghez nem mellékelhetek egyszersmind hiteles 
magyarázatot, sőt annak értelmezésénél néhány nem mérv-
adó támpontra kell szorítkoznom. 

1. A „de Romani Pontificis infallibili magisterio" — 
határozat ér telmezésnél mindenek előtt abból kell kiin-
dulnunk, hogy a do int'allibilitate Ecclesiae (sive conciliariter 
congregata sive dispersa) őskeresztény dogmája ezen uj 
constituitio által meg nem másíttatott és megmásíttatni szán-
dékolva sem volt. 

2. Conítitutiónk e szavai: „Romani auteni Pontifices, 
prout temporum et. locorum conditio suadebat, nunc convo-
catis oecumenicis Conciliis, aut explorata Ecclesiae per orbem 
dispersae sententia, nunc per Synodos porticulares, nunc 
aliis, quae divina suppeditabat Providentia, adhibitis nuxi-
liis, etr." nemcsak történeti adatot nyujtanok a múltban 
történtekre nézve, hanem egyszersmind szabályt rejtenek 
magukban, mely a pápai ex cathedra — határozatoknál 
szemmel tartatik. (V. ö. Feszier, Bischof von St. Pölten, die 
wahre und die falsche Unfehlbarkeit. 20 1.) 

3. Valamint az egyháznak, úgy a pápai tanítóhivatalnak, 
csalhatatlansága is egyedül és kizárólag a kinyilatkoztatott 
hit- és erkölcstanra terjed ki és az erre vonatkozó ex ca-
thedra határozatokban csak a tulajdonképi definitiók, nem 
pedig ezek bevezetései, okadatolásai sat. képezik azoknak 
csalhatatlan tartalmát. (V. ö. Fcszler, i. m. 24, 25 1.) 

4. Oka annak, hogy a pápai ex cathedra définitio, mely 
valamely kinyilatkoztatott igazságot a depositum fideiből 
kiemel és mint atalános, az egész egyházat kötelező, hiteza-
bályt kihirdet, csalhatatlan, — nem a pápa személyében, 
hanem az isteni segélyben van, melynél fogva az egyház 
a tévelybei átalános hanyatlástól megóvatik. 

5. Ha ily definitio ex cathedra mogtörtént, ettől a felob 
bozés egy jövő átalános zsinatra, vonatkozólag az ecclesia 
dispersa ítéletére, meg nem engedhető. — Rottenburg, 1871. 
april 10. K á r o l y József püsp k. 

A magyarországi latin és görög szertartásit katkolikns 
egyház önkormányzatának szervezete. 

21. §. A latin és görög szertartású alpapság auyagi 
helyzetének javításáról, a szegényebb sorsú szerzetes házak 
segélyezéséről s a hivek egyházi terheinek szabályozásáról, 
gondoskodik. Szükség esetében az egyházközségi papi java 
dalmak változtatását és uj javadalmak alapítását eszközi'. 

22. §. A mennyiben a kath. köznevelésnek s az egy-
házi szolgálat ellátásának szükségletei a kath. egyházi 
önkormányzat rendelkezése alatt álló jövedelmi források 
felhasználása mellett csak a hivek adóztatásával volnának 
fedezhetők, az országos katholikus gyűlés állapítja meg ezen 
adóztatásnak mértékét. 

23. §. Felügyel végrehajtó közegei útján, hogy a ma-
gyar katholikus egyházi önkormányzat külömbözö fokoza-
tain, az egyházmegyei, esperesi s egyházközségi gyűlések 
és tanácsok, valamint ezek végrehajtó közegei által az 
önkormányzati szervezet szabályai megtartassanak és azon 
intézkedések, melyeket az országos katholikus gyűlés jog-
hatóságának határain belül hoz, — pontosan végrehajtas-
sanak. 

24. §. A fegyelmi eljárást rendezi azon panaszokra 
názve, molyek a tanárok, tanitók vagy az önkormányzati 
tisztviselők ellen hivatali viszonylataik keretében merülnek 
fel. E mellett megállapítja azon módozatokat, melyek sze-
rint a papok, községek, önkormányzati közegek és tisztvi-
selők közt az önkormányzat körében felmerült kérdések 
elintézendők. 

r 

25. §. Atalában kötelező szabályokat alkot mindazok-
ban, mik a magyarországi kath. egyházi önkormányzat 
körébe tartoznak. 

26 §. Az önkormányzat körében felmerült sérelmek 
és szabálytalanságok orvoslása iránt, — feljelentések és 
panaszok eseteiben, intézkedik. 

27. §. A magyarorszá.gi kath. önkormányzat szerve-
zetében, illetékességének a 2. §-ban megállapított határai 
között, az időnként szükséges változtatásokat eszközli. Ily 
esetekben azonban érvényes határozat hozatalára az orszá-
gos kath. gyűlésen megjont tagok két harmadrészének meg-
egyezése szüksége-. 

28. §. Az országos kath. gyűlés határozatainak végre-
haj tását 

a) az igazgató tanács és 
b) az igazgató osztályfőnökök — eszközlik, illetőleg 

ellenőrzik. 
B) A z i g a z g a t ó t a n á c s . 

29. §. Az igazgató tanács élén az ország herczegpri-
mása áll. Akkor , midőn az esztergomi érseki szék betöltve 
nincs, az elnökség a hivatalra nézve legidősebb érseket 
illeti. 

30. §. Az igazgató tanácsnak tagjai : 
a) kilencz igazgató tanácsos és pedig 3 főpapi s papi, 

6 világi állású tag, — továbbá 
b) három igazgató osztályfőnök. 
31. §. Az igazgató tanácsosokat az országos k a t h . 

gyűlés saját kebeléből három évre választja. Ezen igazgató 
tanácsosok egy harmada a megválasztatás rende szerint 
évenkint kilép, de újra megválasztható. A kilépés sorrendje 
felett az első két évben sorshúzás határoz. 

32. §. Az igazgató tanács az igazgató tanácsosok 
sorából egy évre maga választja saját világi elnökét, ki a 
herczegprimás akadályoztatása esetében elnököl. 

33. §. Az országos kath. gyűlés határozatainak pontos 
végrehajtása felett őrködik s ennelfogva 

a) Felügyel az igazgató osztályfőnökök által saját 
felelősségük mellett kezelendő kormányzat minden ága-
zatára. 

b) Az igazgató osztályfőnökök minden oly rendeletét, 
melyet az országos kath. gyűlés határozataival vagy hatá-
rozat nem létében az ügy érdekével összeütközőnek tar t , 
felfüggesztheti és ily alkalommal a halasztást nem szenvedő 
ügyekben saját felelősségére intézkedik. 

c) Felmerülő mulasztások esetében azokra az osztály-
főnökök figyelmét felhívja s őket a kellő intézkedések meg-
tételére uta?itólag is kötelezi. 

d) Őrködik az országos katholikus közpénztár szigorú 
kezeltetésa felett. 

34. §. Mindazon javaslatokat, melyek az egyes osztály-
főnökök által az országos kath. gyűlés elé terjesztés s ez 

36 * 
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útoni eldöntés végett előkészíttetnek, — a mennyiben azok 
előleges bejelentés folytán az országos gyűlés részéről küiőn 
bizottságokhoz nem utasíttattak, — tárgyalja s véleményes 
jelentésével kiséri. 

Hasonló előterjesztéseket önállóan is kezdeményezhet ; 
de ily esetben az illető osztályfőnök véleményét mindenkor 
bekivánja s mellékli. 

35. §. A magasabb egyházi javadalmak betöltését 
akkép eszközli, hogy minden megürült helyre három egyént, 
ezek közül leendő kinevezés végett, az apostoli királyhoz 
felterjeszt, úgy azonban, hogy : 

a) az érseki s püspöki székek betöltésénél, valamint a 
javadalmas apátságok és prépostságok adományozásánál, 
a püspöki kart és az illető egyházmegyei tanácsot meghall-
gat ja ; 

b) a szerzetes rendek apátságaira és prépostságaira 
nézve azok kijelölését veszi a felterjesztés alapjául ; 

c) a káptalani javadalmakra nézve a hármas kijelölést 
az illető egyházmegyei tanács meghallgatása mellett az 
illető megyés püspökkel, széküresedés esetében a káptalan-
nal, egyetértőleg állapítja meg. 

d) Magán-kegyurak által alapított és adományoztatni 
szokott prépostságok és apátságok az eddig fenállott módon 
töltetnek be ezentúl is. 

36. §. Összeállítja az igazgató osztályfőnökök által 
előkészített költségvetést s ezt saját véleményes jelentésével, 
valamint a megelőzött évre szóló számadásokat, megállapí-
tás, illetőleg megvizsgálás, végett az országos kath. gyűlés 
elé terjeszti. 

37. §. Addig, míg a kegyúri viszony illetékes úton 
rendeztetni fog, az ezen viszonyból felmerülő kérdések ese-
tében azoknak a fenálló törvények és gyakorlat érteluié-
beni elintéztetéséről gondoskodik. Oly esetekben pedig, 
midőn akár valamely kegyúr, akár valamely község, részé-
ről a kegyúri terhek megváltása vagy a kegyúri terheknek 
és jogoknak egyébkénti átruházása iránt kezdeményező 
bejelentés történik, az igazgató tanács a maga kebeléből 
megbízottat nevez a végre, hogy a megváltás, illetőleg átru-
házás, kérdésének szabályozását a kegyúr és község közt 
az illető püspöki hatóság befolyásával létrehozandó egyes-
ség ú t ján eszközölje. 

38. §. Rendkívüli esetekben az országos kath. gyűlés 
egybehivása végett annak elnökségét felkéri, mire a rend-
kívüli gyűlés egybehivásának hat hét alatt meg kell tör-
ténnie. 

39. §. Az igazgató tanács a folyó ügyek elintézése 
végett minden hónapban ülést tar t . Rendkívüli esetekben 
az elnökség által időközben is összehívandó. 

40. §. Érvényes határozat hozatalára hét tag jelenléte 
szükséges. 

41. §. Az igazgató tanács tagjai mindazon határozat-
ért, melyhez szavazatukkal járultak, egyenkint felelősek. 
A tanács jegyzőkönyvében tehát, midőn véleménykülömbsé-
gek forognak fen, az egyes szavazatok mindenkor névszerint 
kiteendők. 

42. §. Az igazgató tanács jegyzőkönyvei az országos 
katholikus gyűlésnek évenkint bemutatandók. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
/ 

P E S T , márczius 23. É s z r e v é t e l e k . . . . a 
p l a c e t u m . (Folytatás.) Azt mondják a placetum védői, 
hogy azt hazánkban fentartani kell, sőt, ha nem volna reá 
törvényünk, legalább törvényes ususunk, azt most kellene 
behozni, mert az egyház feje veszélyes tanokat hirdethet, 
miként most a pápai csalatkozhatlanságot, ezek által össze-
zavarja a lelkiismereteket, zavart , nyugtalanságot, okoz a 
nép között, magát a csalatkozhatlanság kimondása által 
isteni tulajdonokkal ruházta fel, istenné tette, fenyegeti az 
államokat, királyokat, kormányokat, a törvéuyek elleni en-
gedetlenségre izgathatja a népet, alkotmányokat felforgat-
hat és a többi. És midőn ily vádakat emelnek az egyház 
feje ellen, nem veszik észre, hogy puszta plagiátorok. Ezer-
nyolczszáz éve már annak, hogy hasonló, sőt ugyanazon, 
vádak emeltettek az egyház alapitója, láthatlan feje, ellen. 
Hunc invenimus subvertentem gentem nostram et proliiben-
tem tributa dare caesari et dicentem se Christum regem 
esse; commovet populum, docens per universam Judaeam. 
Luc. 23. Si non esset hic malefactor, non tibi tradidissemus 
eum, nos legem habemus et secundum legem debet mori, 
quia Filium Dei sa fecit ; si hunc dimittis, non es amicus 
cae3aris, omnis enim, qui se regem facit, contradicit caasari. 
Joan. 19. Valóban, a placetum védői igen jól tudják a szent-
írást, commovet populum, invenimus illum subvertentem 
plebem, Filium Dai se facit, contradicit caesari, nos legem 
habemus et secundum hanc legem stb. Csak az egyet nem 
mondhatjuk róluk, hogy non erant convenientia illorum 
testimonia, mert bizony ők mind ugyanazt mondják. De ha 
már a vádakat megtanulták a szentírásból, jó lesz azt is 
megtanulni, hogy Krisztust ugyan megölhették, az aposto-
lokat kivégezhették, de az általuk hirdetett tanokat el nem 
fojthatták ; jó lesz megtanulni a történelemből, hogy a pla-
cetumért küzdő pogány császárok mindan kigondolható 
elővigyázat, erőszak, által sem voltak képesek a keresztény-
ség eszméit vérbe fojtani, nem lesznek tehát ők sem képesek 
tontába fojtani az egyház tanait, bármennyit pazaroljanak 
is a piacet gyakorlatával. 

Valóban, hogy a zsidók veszélyesnek tartották Krisz-
tusnak tanát, azt tudjuk érteni ; hogy a pogány császárok 
veszélyeseknek tartot ták az egyház által hirdetett tanokat 
államaikra, azt fel tudjuk fogni, mert a pogány államok a 
bálványimádásra voltak alapítva, ezeknek pedig halálos 
ellensége a kereszténység. A pogány császárok tehát méltán 
panaszkodhattak, hogy az egyház felforgatja államaikat, 
subvertit gentes. De ha keresztények emelik ugyanazon 
vádakat a kereszténység tanai ellen, azok, kik ezen tanok-
ban nevelkedtek, kik tehát ismerhetik s tudhatják, hogy az 
egyház tanai nem az emberiség kárára, hanem javára, van-
nak, ez megfoghatlan. Avagy talán azt higyük,hogy a mos-
tani államok, in spacie Magyarország, oly elveken nyugosz-
nak, melyek a kereszténységgel ellentétesek s azért akar ják 
magukat úgy körülbástyázni az egyház tanai ellen ? Ha 
igen, akkor jó lesz nem feledni, hogy a katholicismust ezáltal 
fejlődésében nem fogják meggátolni, de azt eszközölhetik, 
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hogy auferetur a vobis regnum et dabitur genti facienti f ru -
ctus ejus. Ez t akar ják elérni ? 

Igazán nevezetes, hogy a szabad Amerika, a protestáns 
Anglia s Poroszország, Törökország, ne.n félnek az egyház-
nak veszélyes tanaitól, ott a püspök a pápa rendeleteit sza-
badon hirdetheti, az állam nem törődik vele. Kár, hogy ezen 
nemzetek ide mihozzánk nem küldik államáraikat az állam-
bölcseség tanulmányozására. Mennyire hátravannak ezen 
nemzetek a statusbölcseségben. Avagy talán azt fogjuk reá-
juk, hogy nem szeretik hazájukat , annak nyugalmát kocz-
lcára teszik ? Nihil horum. Ők engedik, hogy alattvalóik 
vallási, miként egyéb meggyőződéseiket szabadon ápol ják; 
ha az állam ellen bűnt követnek el, pörbe fogják és neveze-
tes, hogy ily államelleni vétség miatt katholikus főpapok 
törvény előtt még nem állottak, noha az egyház fejének 
rendeleteit szabadon hirdetik. Sőt még birodalmunk másik 
fele is megmosolyogja a magyar statusbalcseséget. 

De másrészt azt is kérdezhetnők, hogy ha olyannyira 
szivükön fekszik a magyar államférfiaknak az ország nyu-
galma, a polgárok békéje, miért nem vetik placetum alá 
Ronge tanait, a nazarenismust, a lapokat , melyek csakugyan 
a legtöbbször megzavarják a polgárok lelki nyugalmát? A 
„Trombita," „Népzászlaja," „Ludasmatyi ," hogy többet 
ne említsünk, csakugyan nagyobb zavart okoznak a nép 
között, mint bármily pápai encyclica. Miért nem hoznak 
tehát placetumot ezek ellen? Avagy talán ezek birnak kor-
mányi placetummal ? Bizony ezt kell gondolnunk. 

De mikor az egyház tanai veszélyesek, mondják ők. 
Ugyan miben ? Taní t juk mi a gyilkolást, lázadást, az em-
bertelenséget, az erőszakot, az erkölcstelenséget? Felforgat-
juk mi az államokat, elüzzük a királyokat, leteszszük a 
minisztereket? Adómagtagadásra sa rka lunk? Ugyan legye-
nek szivesek tankönyveinkből kimutatni azon veszélyes 
elveket. Mely államot forgatott fel a katholicismus ? Letett 
királyokat, feloldozott az alattvalói hűségtől, mondják önök. 
Nem akar juk kérdezni, váljon a pápa ezen cselekménye 
akkor a mikor nem az illető állam javára történt-e, csak 
azt mondjuk, hogy ha a nemzetek akkor a szentszék Ítéle-
téhez folyamodtak viszályos ügyeikben, roszul tett a szent-
szék, ha Ítéletet hozott ? Bántotta-e valaha a becsületes 
uralkodókat? És váljon nem az angolprotestans Urquhart-e 
az, ki a szentszéknek békebiróságát épen napjainkban vé-
delmezi s azt felállíttatni óhajt ja ? Váljon szenvedett volna 
az emberiség, az államok, ha Napoleoa s Vilmos a pápára 
bizták volna ügyük eldöntését, mielőtt ezen gyilkos háborút 
megindították ? Szenvedett volna Francziaország, ha eset-
leg a pápa a felkért biráskodás folytán Napóleont letette 
volna? De hisz minderről most szó sincs többé s az egyház 
feje épen nem sajnálja, hogy az ilyfajta biráskodás nem 
bizatik reája többé. De mondják önök, a szentszék az alkot-
mányokat kárhoztatja. Hol? mondják meg. Hogy az ujön-
tetü alkotmányok egyik másik törvénye ellen felszólal, mert 
sérelmesek a katholikusok lelkiismeretére, az bizonyos. De 
hát nincs erre joga ? Nem kötelessége ez neki ? Nam azért 
az egyház feje, hogy li.veit figyelmeztesse a veszélyes törvé-
nyekre? Azokra, melyek alkalmaztatásukban a hivők örök 
üdvösségét veszélyeztethetik? S mit tesznek önök? Váljon 

nem küzdenek-e önök szinte egyik másik törvény ellen, 
nem mondják-e veszélyesnek egyik másik rendeletét va la -
mely kormánynak a nép érdekében ? Azután, nem önök 
mondogatják-e folyton, hogy a pápaság túlélte magát, hogy 
reá senki, senki sem hallgat, hogy menykövei el tompultak? 
Ha igen, miért rettegnek egy-más pápai irattól? Ha senki 
sem hallgat reá, miért fo j t ják el ? Ha az egyház menykövei 
nem gyújtanak, miért ellenük a villámhárító ? Nem nevet-
ségesek önök, midőn ár ta t lan encyclica s syllabus ellen küz-
denek ? Nem donquixotteria ez ? És végre megengedve, 
hogy az egyhiz feje csakugyan az államra nézve veszélyes 
tanokat hirdethetne, hiszik önök, hogy az ország püspökei 
nem figyelmeztetnék a pápát a veszélyes útra, hiszik önök, 
hogy a király által kinevezett püspökök, magyar állampol-
gárok, nem őrködnének az ország nyugalma felett ? Hát 
önök minden katholikus papot rosz hazafinak tar tanak ? 
Van-e arra joguk ? E lad tuk-e mi valaha az országot? Nem 
volt-e eset, hogy a magyar püspökök előterjesztéseket tettek 
a szentszéknél akkor, midőn ez az állam ügyeibe bevágó 
rendeleteket t e t t ? Pedig akkor nem volt placetum! Avagy 
hiszik önök, hogy a magyar főpapok utódai elkorcsosultak a 
hazaszeretetre nézve? 

Igen ám, de akkor a pápa nem volt csalatkozhatlan, 
nem volt Isten, mondják önök. Isten ugyan nem volt akkor^ 
miként most sem az, de csalatkozhatlan az volt mindig a 
hit s erkölcs dolgaiban, miként az most is. Ugyan kér jük, 
vegyenek maguknak annyi fáradságot s tanulják meg, mi 
az a pápai tévmentesség. Tanul ják meg, hogy az nem terjed 
ki minden lehető emberi cselekményre, gondolatra, szóra, 
hanem pusztán arra , mit kell hinni Krisztus tanításából s 
mit kell tenni ugyanezen tanítás szerint, hogy az ember 
üdvözülhessen. Tanul ják meg, hogy a pápa nem önmagából 
csalatkozhatlan, hanem az Isten különös malasztjából akkor, 
midőn az egész egyházat taní t ja a hit és erkölcs dolgaira. 
Tanulják meg, hogy a pápának csalatkozhatlansága nem 
terjed ki egyébre, mint arra, amiben az összes egyház min-
dig csalatkozhatlan volt. S ha az egyház csalatkozhatlan-
sága nem volt veszélyes eddig az államokra, nem lehet 
veszélyes a pápa tévmentessége sem, mert mindkettőnek 
tárgya, eszközlöje, forrása, határa, ugyanaz. Tanul ják meg, 
hogy a pápa csalatkozhatlanságát Magyarországban három 
század óta folyton hitték, tanították igen kevés kivétellel 
anélkül, hogy az által az ország bármely polgárának bár 
csak egy hajszála görbült volna meg. Avagy Eszterházy 
nádor, Pázmány Péter, Lonovics, rosz hazafiak voltak, mert 
a pápa tévmentességét hitték, vallották? Avagy Jekelfalusy 
püspök rosz hazafi volt a közelmúlt időben, mert a pápa 
csalatkozhatlanságát akkor is hitte, miként most vallja ? 
Avagy az t hiszik önök, hogy mi, kik a pápai tévmentessé-
get hiszszük, már ipso facto hazaárulók vagyunk ? Be tud-
nák ezt bizonyítani ? Ugyan ébredjenek fel már valahára. 
De hát minek mondták püspökök, papok, kath. lapok, hogy 
ezen tan veszélyes az ál lamokra? Hisz e kérdést mi is tesz-
szük magunknak sokszor, de felelni rá egyátalán nem tu-
dunk. Mert ha e tan veszélyes az államokra most, midőn 
ki van hirdetve, veszélyesnek kellett lennie akkor is, midőn 
még ki nem volt mondva s mégis átalánosan tanitották az 
egész világon s nálunk is. Pedig akkor sanki sem lármázott 



• 2 8 6 

ellene, sőt még olyanok is tanították, kik később ellene 
kikeltek. 

Ne féljenek az urak tehát a pápai tévmentességtöl, 
ne féljenek önök tőlünk, kik azt hiszszük s valljuk. S ha 
már nem akar ják az urak elfogadni, mily joggal gátolnak 
minket abban, hogy mi el ne fogadjuk? Mi köze van ahoz 
felekezetlen államban bárkinek is, ha én a viczlipuczlit 
akarom imádni? Pátere legem, quam tuleras. Hát Rongenak, 
Benischnek, egynek, másnak, szabad a pápát ostobának, 
haszontalan embernek s Isten tudja, minek tartani s elne-
vezni, a Ludasmatyinak szabad őt ökörnek festeni s így 
tanítani a népet és nekünk nem szabad öt tisztelni, őt tév-
mentesnek tartani, neki engedelmeskedni ? Hol tanulták 
önök ezt a mértéket? Azt nem is kérdezzük, melyik eljárás 
üdvösebb a népre, a iapoké-e vagy a mienk. Numne ego 
malus sum, quia oculus tuus nequam est ? 

Az is mondatott még, hogy a placetum azért szüksé-
ges nálunk, mert szükség esetében, ha tudniillik a szentszék 
rendelete a hazai törvényekbe ütközik, a pápát nem lehet 
pörbe fogni, mert nincs a hazában s egyátalán meg nem 
engedhető, hogy egy külföldi hatalom törvényeket szabjon 
az állam polgárainak. De hát ki mondja azt, hogy a pápa 
külföldi hatalom ? A katholika egyház ez egész világon el 
\ an terj dve, azért katholicum s mint ilyennek a feje nem 
lakhatik ugyan mindenütt, tehát csak egy helyen kell neki 
tartózkodnia, de azért épúgy tartozik a katholika egyház-
hoz Magyarhonban, mintha Esztergomban laknék ; a pápát 
az egyháztól elvonni nem lehet ; hol van katholika egyház, 
ott van pápa. Há t nem létezik a világon ország, melynek 
te^e nem tartózkodik magában az országban ? Ki fogja állí-
tani, hogy a magyar király, az angol királyné, az orosz 
czár, külföldi fejedelem, mert az egyik nem lakik Magyar-
országban, a másik Indiákon, a harmadik Ázsiában ? Egyéb-
iránt, megengedve az esetet, hogy a pápát egyházi rende-
letei miatt kérdőre kelljen vonni, illetőleg pörbe fogni, mi 
szükség arra magát a rendeiet kiadóját elővenni ? Hát be-
hivatták az urak a mult években Kossuthot, midőn levelei 
miatt pört indítottak a „Magyar Újság" szerkesztője 
ellen? Avagy nem vonták önök kérdőre inkább a szer-
kesztőt és pedig el is Ítélték azért, mert Kossuth levelét 
k iad ta? Ha a szentszéktől k'adott s a püspök által kihirde-
tett levél vagy rendelet miatt valakit kérdőre kell vonni, 
minek a pápa után kapkodni? Nincs itt a püspök? Avagy 
azt hiszik önök, hogy a tzentszék rendeletei miatt a fele-
lősséget el nem vállalja a püspök ? Nem lesz ugyan önöknek 
alkalmuk placetum nélkül is kerdőre vonni a püspököt a 
pápa rendeletei miatt, de ha lenne, bátran fordulhatnak a 
püspökhöz, ez mindenkor kész lesz az általa kihirdetett 
határozat miatt a felelősséget elvállalni. Azért püspök, azért 
pásztor, hogy vezessen s működése miatt, ha kell, az egész 
világ előtt megálljon. Külömben mondják meg nekünk, hol 
van a szabadkőműveseknek feje, ki a z ? Hát a nazarénusok 
kitől kapják a támogatást? Hát a munkások honnét kapnak 
útmutatást, «egélyt? Ime, ezek önök szeme láttára közle-
kednek külföldi fejeikkel, tagtársaikkal s önöknek eszükbe 
se ju t az ő levelezéseiket placetum alá vetni. Következetes 
eljárás ez? Igazságos vagy méltányos? 

Miként fogja a mi cultusminiszterünk a placetumot 

a vallásszabadsággal megegyeztetni, a r ra kiváncsiak va-
gyunk. Mit hiszek én lelkiismeretemben, erre engedelmet 
én senkitől sem kérek. Minő szabadság az, ha én vallásom 
fejétől csak azon rendeleteket kaphatom, melyek a miniszter 
úr retortáján keresztülinennek ? Avagy szabad a fogoly, 
ha a porkóláb néha kivezeti sétálni? Szabadnak nevezné 
magát a miniszter úr, ha rendeleteit, mielőtt foganatosítaná, 
Jirecsekhez lenne kénytelen elküldeni helybenhagyás végett ? 
Nem lenne-e ez esetben a magyar cultusminiszter az osz-
t ráknak alárendelve? S végelemzésben azok, kik Pauler 
úrnak engedelmeskednének, nem Jirecseknek engedelmes-
kednek, ha az előbbi rendeletei csak az utóbbi placetuma 
után köteleznének ? S így nem arrogálja magának az állam 
az egyház feletti joghatóságot? Azon állam, mely hitet, 
uiely vallást, nem ismer? Ez az egyház szabadsága, ez a 
szabad egyház a szabad államban? 

Lám, a bécsi, a stuttgarLi, kormány kijelentette, hogy 
a zsinati határozatok nem tartoznak az államhoz, ezek az 
egyház belügyei. Az alkalmi vonatkozásoknál majd felszó-
lal. Miért nem tanulnak önök a németektől? t 1" 

(Folyt, köv.) 
BELGIUM. A k a t h o l i k u s k a s z i n ó k n a k s 

i r o d a l o m n a k á l l á s a s m ű k ö d é s e . Köztudomás 
szerint a mult évben itten nagyszerű politikai fordulat tör-
t én t , amennyiben az utolsó választásoknál a katholikusok 
győztek, minélfogva most katholikus minisztériumunk van. 
Ezen örvendetes eredmény ugyan egyrészt a liberálisok 
garázdálkodásainak tudandó be, melyek a népet már a 
végletekig felbőszítették volt ; du még sem lehetett volna 
azt elérni, hacsak a katholikus párt régóta serényen s követ-
kezetesen nem szervezkedik. 

Ezen szervezetnek élén két év óta az átalános katho-
likus kaszinóegylet áll (Fédération des cercles catholiques), 
mely az utolsó választások alkalmával igen terjedelmes s 
mélyenható működést fejtett k i , mint erről a legujabbi évi 
jelentés fényes tanúságot teszen, mely jelentés az 1870 máj. 
1-én Gentben tartott átalános nagy gyűlésének megbízásá-
ból adatott ki. E gyűlésen, mely a genti katholikus ka zinó-
nak helyiségeiben tartatott, valamennyi kath. egyletnek 
képviselői megjelentek. Cannart d'Hamale senator lelkes 
beszéddel nyitotta meg a gyűlést, melyben hangsúlyozta, 
mennyire szükséges, hogy a katholikus egyleteknek össze-
ge képezze azon védgátot, melyen az istentelenség s minden-
féle társadalmi rendetlenség mindinkább elhatalmasodó 
hullámai megtörjenek. A jegyző pedig, Neut Armand, azon 
önzéstelenség feletti örömét fejezte ki, melyet az egyleti 
tagok nyilvános működésük közepette mindig tanúsítottak, 
amennyiben minden körülmények közt Csak szentegyházuk 
érdekeit tartván szem előtt, nem az egyéni haszon és 
nem kitüntetés utáni vágy volt a z , mely őket tettre 
buzdította, sem pedig az önérdek vagy egyéb melléktekin-
tetek nem valának képesek soha bármiképen zsibbasztólag 
hatni a tagtársak buzgalmára ; minél fogva a belga katho -
likusok azon szerencsés helyzetben vannak, hogy a libe-
rális pénz- s rendjelvadászokkal szemben egy jól nevelt, 
tanult s becsületes, ifjúságot állíthatnak fel, mely a legjobb 
reményekre jogosít. 

A titkár jelenté, hogy az utolsó évbjn 548 iratdarab 
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intéztetett e], ide nem számítva a sürgönyöket s nyomtat-
ványokat. A kaszinófgyietet jelenleg 32 kath. kaszinó képezi, 
mi azt mutatja, hogy nem minden kaszinó egyszersmind 
tagja az egyletnek is. Nyolcz vagy tíz városban épen most 
folynak az előkészülödések uj kaszinók alapítására. A 
már fenállók számára azon igen okos szokás létezik, hogy 
az egyleti központi bizottság időről időre egyes tudósokat 
vagy művészeket majd itt majd ott tartandó előadásokra 
kér fel, mi által az egyleti s kaszinói ünnepélyeknek dísze 
rendesen nem kis mértékben emeltetik, sőt ezen előadásokra 
idegenek is bocsáttatván, az egyleti tagok száma ÍR folyto-
nosan szaporodik. 

Az egylet statistikájából a következő adatokat t a r t -
juk kicmelendőknek. Alost városában egy túlnyomólag 
flammand nyelvű kasz nó van, melynek neve „de Vriend-
schap." Ezen kaszinónak 400 rendes és 60 tiszteletbeli t ag ja 
van, ez utóbbiak olyanok lévén, kik ámbár nem laknak 
a kaszinó székhelyén, az évi járulékot mégis ügyszeretetből 
lefizetik. Ezenkívül ugyanezen városban még a 235 tagot 
számláló Union nevű kaszinó is van. A tamisei kaszinó 80 
tagból áll. Különös szokást követnek a poperingi kaszinó-
nak tagjai, számszerint 116-an. Időről időre t. i. közmeg-
állapodás folytán mintegy véletlenül többen ugyanazon e-iy 
vendéglőben jelennek meg. Az ekként keletkező conver-
satio, melyben természítesen mások is vesznek részt, gyak-
ran igen kedvezően hat a közvélemény tisztázására s a 
katholikus ügynek nem egy kérdésben igen jó szolgálatot 
tott. A lokereni kaszinó 274, az antwerpeni Burgersbond 
400-nál több tagot számlál. A lüttichi Concordia, melynek 
alig van többje 300 tagnál, nem régen 300,000 frankért igen 
szép, sőt diszes, házat vett. Ezen ház előbb egy igen gazdag 
bankáré volt, ki gyakran nagyszerű s fényes mulatságokat, 
Hzokott ott rendezni, minek következtében a ház több igen 
tágas teremmel bir, melyek most különféle még politikai 
s választási gyűlésekre is igen alkalmasak ; de mulatságokra 
is, a mint valóban a folyó télen három nagy hangverseny s 
nyolcz felolvasás tartatott ottan. A Verviersben létező 
306 tagból á'dó Cercle catholiquenek sikerült folytonos erő-
ködései által több tagját már a városi s tartományi tanácsba 
is behozni, melyekben eleddig a liberálisok korlátlanul s 
k o k o t t önkénynyel uralkodtak. 

A genti kath. kaszinót 481 tag képezi. E kaszinó egy 
volt urasági kastélyt nagy s szép kerttel bir sajátul, mely-
nek termeiben a gyűlések s helylyel közzel szinészeti, iro-
dalmi, zenészeti, előadások tartatnak. Ezen egyes előadá-
soknak megtartatásáról szintannyi különös az egész kaszinó 
kebeléből választott bizottság gondoskodik. Az eclooi 145 
tagú kaszinó azt említi panaszképen, hogy igen csekély 
azoknak száma, kik flammand nyelven tudnának előadáso-
kat tartani. A st. tronsi kaszinó 4 taggal vette kezdetét, 
kik nyolcz hónap alatt 75-re szaporodtak fel; az ott t a r -
tatni szokott nydvános előadások többnyire 700 — 800 hall-
gató előtt mennek végbe. Az ostendei cercle névszerint 
ugyancsak 60 tagból áll, de olyannyira lett a müveit osz-
tályoknak szellemi központjává, hogy csütörtöki rondes 
hangversenyei s egyéb nyilvános mulatságai, de előadásai 
is, majd az egész várost ide gyűjt ik. A namuri 250 tagot 
számláló körnek köszönhető, hogy az utolsó városi s ország-

gyűlési választásoknál a katholikusok győztek. A Sr. Nico-
lasban virágzó „Vlemsche Kr ing" 425 tagból áll. A saját 
házában található előadási terem 800 személyt fogad be s 
ennek daczára is már gyakran kicsinynek mutatkozott. 

A kaszinó mindenütt a katholikus életnek s a vallási 
érdekeknek gyüpontját képezi. Ha közte s a többi katho-
likus irányú egyletek kőit nem is létezik mindig közvetlen 
szoros összeköttetés, azért olyféle tágasabb összeköttetés 
már az által is létesíttetik, hogy emez egyletek többnyire 
a kaszinónak helyiségeiben ta r t ják gyűléseiket s hogy 
továbbá a többi mindenféle egyleteknek tagjai magában a 
kaszinóban, melynek tagjai szintén találkoznak, ekként 
a kölcsönös közlekedést mintegy é-zrevétlenül közvetí-
tik. Mily áldásteljes ezen közlekedés az egyes polgárok 
közt, mutatja az is, hogy a genti kaszinónak segítségével s 
mintegy árnyékában ugyanott már egy igen tekintélyes 
keresztény munkáskör keletkezett , mely saját házzal 
és kerttel bir. Továbbá azon összeköttetésnél fogva, mely 
az országban szerteszét levő egyes kaszinók közt léte-
zik, lehetséges az utazó tagoknak tagsági igazolványokat 
állítani ki, melyeknek alapján minden katholikus kaszinó-
nak ajtai nyitva állanak előttük. Ezen tagsági igazoló je-
gyeket a központi bizottság s az egyes elnökök állíthatják 
ki s ezen intézmény már sok tagot szerzett az egyletnek, 
kik máskülömben a páholy áldozatai leendettek. 

Végül még néhány szót a belga katholikus sajtóról, 
mely szintén egyik legszebb gyümölcse azon szoros szer-
vezkedésnek , melyet ezen országnak katholikusai közt 
szemlélünk. Minden városnak van legalább egy katholikus 
lapja. Hogy ezek közül csak néhányat nevezzünk meg, em-
lítjük Brüsselben a „Journal de Bruxelles", „Belgique", 
„Courrier de Bruxelles" , Löwenben a „Gazette de Lou-
vain", Antv rpenben a „Journal d' Anvers, Gentben a 
„Bien public" , Brüirgeben a „Patr ie", Namurben a „l'Amis 
de l 'Ordre, Mosban a „La Hainaut." , Arlonban a „Voix du 
Luxembourg", Lüttichben a „Gazette de Liège" czimüeket. 
Folyó rátok közül említendők a „Revue catholique de Lou-
vain" mint nagyobbrészt theologiai s a „Revue Générale" 
mint politikai közlöny. 

Még két igen oksz rü intézményt szeretnék említeni, 
mely a katholikus öntudatnak ébresztésére s ápolására igen 
sokat működött közre s ennél fogva máshol is utánzást 
érdemelne. Ertem az ezelőtt hat évvel megalapított „Comp-
toir universel d'imprimerie et de librairie" czimüt. Brüssel-
ben (rue s. Jean 26), mely csak a katholikus ügy érdekében 
megjelent nyomtatványokkal foglalkozik, akár könyvek 
legyenek azok, akár röpiratok s számos a külföldre is kiter-
jedő összeköttetései által igen alkalmas bizonyos tekintetben 
közérdekű nyomtatványoknak a legszélesebb körökben 
való terjesztésére. A másik az „Office do publicité catholi-
que", hasonlólag Brüsselben (a rue du midi és rue du lom-
bardnak sarkán), mely előfizetésekét s hirdetéseket fogad 
el, szerez s közvetít valamennyi katholikus belga lap szá-
mára. A ki hirdetéseit egyszerre több lapba igtattatja, tete-
mes árleszállítást nyer , ezáltal a hirdetni kivánkozók olcsó 
áron tehetik hirdetéseiket, a katholikus lapok pedig hirde-
téseket kapnak, mi nem csekély jótétemény, tekintetbe véve 
még azt is, hogy a hirdetések s olvasók száma mindig bizo-
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nyos arányban szokott lenni egymással. — Ezen office 
egyszersmind egyes katholikus lapok közt is közvetitési 
eszközül szolgál úgy, hogy valaki, aki hirdetéseit egy 
bizonyos lapba szeretné igtattatni, semmi egyebet sem kény-
telen tenni, minthogy városának helyi lapjához fordul, mely 
aztán az office segítségével hirdetését oda viszi, a hová kí-
vánja. 

A belga katholikusok, úgy látszik, már eleget szen-
vedtek a szabadkőművesektől s ezeknek szolgalelkű eszkö-
zeitől, a liberálisoktól s az ekként szerzett tapasztalatokat 
most önhasznukra fordítják ; adja az Ég, hogy ez úton foly-
ton haladjanak is ! 

IRODAIM. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. -

Mainz. Verlag von Éranz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 
A hetedik, (7) — 145 —189 lapokon, — czikkelyben, 

melynek czime „Der hl. Hieronymus", a t. sz. ezen szent 
gondviseleti és az Istentől nyert dús tehetségeit kellő előké-
szület után a kath. ker. egyház javára és szent érdekeire 
fordított féi fiúnak életét szépen vázolja, ki bár széleskörű 
és mindenkitől bámult ismeretei miatt a leghizelgőbb dicsé 
retekben részesült, mindennek daczára a világ kínálkozó 
élvei helyett Syriának Chalcis nevű pusztájában sanyarú 
vezeklésben tölté napjait. Mily tanuságosan mutattatik itt 
meg az, miként lehet a legragyogóbb tudományt is a leghőbb 
vallásossággal, erényességge), összekötni; s így sz. Jeromos 
a legméltóbb követendő mintaképül szolgálhat az annyi 
megtámadásoknak kitett kath. tudósoknak, kik állásuk és 
rendeltetésük szentségétől áthatva oda irányozzák törekvé-
süket, miszerint a tudomány, az eréuy, a gyakorlati vallá-
sossággal testvérülten becsültessék mindenek felett, szemben 
azokkal, kik el nem titkolható pruritust éreznek magukban 
a becsületes, valláserkölcsi tudományosságra törekvő fogé-
kony if jak józan eszét és szivét a rationalismus, atheismus 
és materialismus „olla potrida"-jából etetni rothadt galima-
thiassal s istentagadásra és forradalomra vezető eszmezagy-
valékkal. — Az idő viszontagságai által elűzetve sz. Jero-
mos kedvelt magányából Antiochiába vonult, hol pappá 
szentelteték, azután Konstantinápolyban naz. sz. Gergely 
tájékozó útmutatása mellett tanulmányozta a szentírást, 
szakadatlanul e részbeni ismereteinek gyarapítására és az 
adatok gyűjtésének élve, kiterjesztvén azt lehetőleg minden 
szóra, melyeket nem csupán rakásra halmoza, de tárgyila-
gosan nyomoza is, azokat a szentirás-correctio után az 
az ugyanarra vonatkozó halhatatlan, nagytudományú értel-
mezéseiben, saját gondolkodásmódja szerint, felhasználandó. 
Röviden, a hetedik czikkelyben megismerkedhetik a figyel-
mes olvasó ezen egyházatyának, ki mivel a ragyogó élet-
szentség és az egyház elismerése mellett még a tudás maga-
sabb foka által tünt ki, egyháztudor nevet nyert, a biblia-
fordítás és védelme körüli hivatottsága, tevékenysége, fényes 
érdemei és igen becses müveivel. — Ezek után, úgy véljük, 
rendén lesz, ha némit idézünk. Dr. Csöss. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— A „Hon" szives volt lapunk 33-ik számából egy 

Nyáry Pál halála alkalmából tett megjegyzésünket szokott 
ellenséges phrásisokkal olvasóinak bemutatni. Sajnáljuk, de 
sem Nyáry halálát, sem azon okot, mely saját levele szerint 

őt e tettre vitte, nem dicsőíthetjük és pedig nem szívtelen-
ségböl, hanem igazi keresztény szeretetből. A mi további 
észrevételeinket illeti, minthogy a Hon nem akar ja azokat 
megérteni, kényteleníttetünk világosabban szólni. Mi ismé-
telve, határozottan, roszaljuk, kárhoztatjuk, azon eljárást, 
mely szerint a képviselők közül többen az élczlapokban 
folyton gúny tárgyává tétetnek, kárhoztatjuk a tekintély-
nek, melynek védői vagyunk, magának az országgyűlésnek 
érdekében ; mert ha valamely testületnek tagjai folyton pe-
lengérre állíttatnak, a tiszteletlenség kihat magára a testü-
letre is, mely tagjai t vagy nem tudja vagy nem birja vagy 
nem akar ja megvédelmezni. Mi ezen gúnyolódásokban semmi 
morált sem látunk s egyátalán nem tudjuk belátni, miként 
emeljék azon tiszteletet, melylyel, hogy a nép törvényhozói 
iránt viseltessék, óhajtanunk és sürgetnünk kell. Az időnek, 
a társadalmi dissolutiónak, jele az, midőn azok, kik iránt 
minden honpolgárnak tisztelettel kellene viseltetni, szaba-
don, büntetlenül, pelengérre állíttatnak, gúny, megvetés, 
tárgyává tétetnek. Honorem, cui honorem. Ajánl juk a Hon-
nak, elmélkedjék ezek felett. 

— Döllingert és Friedrichet a müncheni érsek kiközö-
sítette az egyházból. Mindenesetre fájdalmas, de szükség 
parancsolta esemény. A ki az egyház tekintélyét megveti, 
az annak tagja nem lehet. Nevezetes egyébiránt {ezen ese-
ménynél az, hogy az érsek, mielőtt e lépést tette volna, 
Rómából kért utasítást és onnan azt a választ kapta, hogy 
tegyen belátása szerint. Ezzel a szentszék azt tanúsította, 
hogy a püspököket a zsinati határozat után sem tekinti 
egyszerű pápai commissariusoknak, mint azt Döllinger úr-
nak állítani tetszett, hanem az apostolok utódainak, oly 
pásztoroknak, kik saját körükben saját hatalmukkal mű-
ködnek, itélő birái a hit s erkölcs dolgaiban saját alattvaló-
iknak. Ezt Döllinger s Friedrich most önmagukon tapasz-
talták. D felfogva helyzetét, a papi ténykedésektől tartóz-
kodik. Nem így Friedrich. Ez a kormányhoz fordult s 
ettől kérte, hogy az érsek felettei rendelkezését semmisítse 
meg s engedje inog neki a tovább működést, az egyházi téren, 
mert, úgymond, az érsek oly dolog miatt közösítette ki, 
melyet az állam el nem ismer, tehát az itélet helytelen s 
az állam ezt megsemmisítheti. Lám , az egyház tekin-
télyét egyházi dolgokban megveti s az államot hívja fel, 
hogy ez avatkoznék tisztán egyházi dolgokba. Szerencsétlen 
német tudomány. Külömben Bajorországban a mozgalom 
folyton tar t . Döllingerhez intéznek feliratokat s az érsekhez 
is. D. ellen tiltakoztak a müncheni plébánosok s az egész 
papság, de sőt a vidékiek is s elmondhatni, hogy a bajor 
clerusban D. rokonszenvre nem talált. Alakult, most Mün-
chenben két comité, melynek egyike D. mellett izgat, másik 
meg az egyház hiveit összetartásra segíteni igyekszik. Sze-
rencsére D. kiközösítése óta sokan kiábrándultak. Ámbár 
elég fájdalmas, hacsak néhányan is koczkáztat ják üdvössé-
güket. Lucifer, quo modo cecidisti ? 

Szeretetadoíiiányok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 320 frt . 23 kr., 160 f rank 
aranyban, 7 cs. k. arany, 1 régi koronás tallér. 1 db régi 
kétfrtos, 9 u j ezüst forintos, 10 db régi húszas, 7 osztrák % 
forintos. 

Barta Béla és neje . . . . 2 forint. 
Gyermekei : Mária . . . . 4 0 krajczár . 
Gizella 40 . '„ 
Antal . . . . . . . 40 „ 
Ilona 40 „ 
Julia 40 „ 
Béla, unokája . . . . . 40 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM. A XIX. század felvilágosultságának ho-
mályos foltjai. — A Szentháromság és annak története. — 
A magyarországi latin és görög szertartású katholikus egy-
ház önkormányzatának szervezete. — Egyházi tudósítá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

A XIX. század felvilágosultságának 
homályos foltjai. 

(Vége.) 

Hátra van még a csudálandó és megmérhetlen 
természet azaz a mindenség. Ez tehát a világalkotó ? 
Már ezzel legalább is levett kalappal kell szólnunk. 

Mi tartozik e legtágasabb értelemben vett ter-
mészethez? Ide tartoznak az égi testek vagyis az 
álló, bolygó és üstökös csillagok, melyekből a rop-
pant világrendszer áll. Már most melyik e csillagok 
közül bozta létre a milliárd égi testeket ? Melyik 
jelölte ki oly mathematikai pontossággal, oly az idő-
nek mindent megőrlő vasfogával évezredeken át 
daczoló tartóssággal, e megmérhetlen nagyságú és 
megszámíthatlan sokaságú világtesteknek önmaguk 
és más csillagok körüli útjait, paráboláit ? Aki vala-
mit állít, annak ez állítását be is kell bizonyítania; 
mert ha ezt nem teszi, azon feltevésre jogosít, hogy 
vagy ész- vagy akarathibában szenved azaz hogy 
vagy badarul beszél vagy hazudik ; feleljenek tehát 
a természetimádó urak e szerény, tudvágy sugallta, 
kérdésemre ! Vagy tán ez égi testek közül mindegyik 
maga magát hozta létre? Hogyan, a tátongó ür, az 
üres semmiség, hozta létre ezen oly bámulatosan szép 
alkotmányokat; az üres semmiség irta elő csudála-
tos összhangzásban levő törvényeiket; a tátongó ür 
jelölte ki a legzavartalanabb egységbe olvadó mil-
liárdnyi körútjaikat? Bizony, bizony, kimondhatlan 
üresnek kellene az én szegény fejemnek lennie, ha 
benne ily lázas képtelenségeknek csak egy perezre 
is helyt engednék. 

A nagy természetben nagyszámú és végtelen 
bölcseségről tanúskodó törvényekkel találkozunk 
minden lépten nyomon, melyeket határtalanul ge-
niális észnek kellett évezredek előtt alkotnia és min-
denen uralgó tekintélynek életbe léptetnie. E törvé-
nyek szerint évezredeken át tartatik fen és kormá-
nyoztatik a világ s azoknak még kivételei is a tör-
vényhozónak mindent bámulatos bölcseséggel meg-
fontoló, előre kiszámító, lángeszét hirdetik. Nem 
állhatom meg, hogy egy ilyen bölcs kivételt meg ne 
említsek. Az átalános természeti törvény szerint a 
hideg mindent összehúz ; de ez a vizre nézve csak 
bizonyos pontig, t. i. a 3-ik fokig áll ; e foktól kezdve 
a ^íz terjeszkedik úgy, hogy a jég 10/I00-dal nagyobb 
tért foglal el, mint hasonmennyiségű víz. E kivétel 
az átalános törvény alól hozza létre azon a világház-
tartásban oly roppant jelentőségű phaenomént, hogy 
a jég a víz felületén úszik. Ha ez nem létezvén, a 
hideg törvénye szerint a víz a O-ig folytonosan 
összehúzódnék, a jég természetesen nagyobb specifi-
cus nehézséggel birna, mint a víz és így le kellene 
sülyednie. Ez esetben a folyók és tengerek olyan 
jégcsomót képeznének, melyet a nap sohasem lenne 
képes felolvasztani és mely minden vízben élőt ok-
vetlenül kiölne. Mondják már meg nekünk a min-
denbe oly mélyen beható atheusok, honnan e törvé-
nyek, ki hozta őket, ki volt alkotójuk? Senki? Ugy 
hát hajtsuk szét a törvényhozó testületeket, melyek 
néha, — mellesleg legyen mondva, — nem is igen 
bölcs törvényeket hoznak : az atheusok senkije vagy 
semmije fog majd nekünk olyan törvényeket hozni, 
melyek az ugyanazon atheistikus senki vagy semmi 
által hozott természeti törvényekkel parallele halad-
ván, semmibe sem fognak kerülni és mégis a tör-
vényhozási bölcseség niveauján fognak állani. Prakti-
kus emberek ezek az atheusok ! Vagy táa a természet 
hozta létre e szép törvényeket ? A természet legfelső 
lépcsőjén tagadhatlanul az ember áll; az embert 
tehát e törvényhozásban mindenesetre az oroszlán-
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rész illette mog ; de váljon vett-e ő benne részt, csak 
parányit is ? mely természeti törvény származik tőle ? 
Egyetlenegy sem és pedig még azok közül sem, me-
lyek egyenesen őt és csakis őt érintik. A természeti 
törvények kipuhatolása, elemzése, összevetése is az 
emberi nem százados, sőt évezredes, fáradozásának 
képezi eredményét; ő tehát azoknak nem szerzője, 
mert sokat közülök sokáig nem ismert és sok a ter-
mészetben létező törvényt mainap sem ismer. A ter-
mészettudományok óriási haladása is a mellett szól, 
hogy a természetet létrehozó csudálatos hatalmú 
Lény bámulatos bölcseséggel rendezett be mindent 
e roppant háztartásban s az ember az ember számára 
alkotott ezen háztartásnak titkaiba csak hosszú fá-
radság mellett és sokszor a legproblematikusabb 
utakon hathat be, sőt minél mélyebbeu száll fel-
fegyverkezve a józan észnek fáklyájával a természeti 
titkok, törvények és erők bányáiba, hogy napvilágra 
hozza azok kincseit és a tudománynak örökségképen 
adja át: annál inkább bámul, látván a teremtő böl-
cseségnek az emberi parányi ész által soha teljesen 
át nem kutatható, be nem látható, de annál nagyobb 
imádásszerű csudálatot gerjesztő, mert csudás észről 
tanúskodó, mélységes titkait. 

De nemcsak a physikai, hanem a morális világ-
ban is oly bámulatos bölcseségről, legnemesebb jog-
érzet- és szentségről, tanúskodó megmásíthatlan örök 
érvényű törvények léteznek, melyek a socialis és 
magán életnek fő feltételei. Már Kant') is bevallá : 
„Zwei Dinge erregen meine Bewunderung : Der 
gestirnte Himmel über mir und die Stimme des Ge-
wissens in mir." Honnan, uraim, a lelkiismeret, e 
megvesztegethetlen törvényszék, mindnyájunkban, 
mely átalános, örökérvényű, törvények szerint hoz 
akár reánk, akár másokra, részrehajlatlan Ítéletet ? 
Szépen irja ezt le Bossuet „Traité de la connaisance 
de Dieu" czimű munkájában:3) „Dans une lumière 
supérieure nous voyons les règles invariables de nos 
moeurs et nous voyons, qu' il y a des choses d' un 
devoir indispensable. Ainsi un homme de bien laisse 
régler l'ordre des successions et de la police aux lois 
civiles; mais il écoute en lui-même une loi inviolable, 
qui lui dit, qu'il ne faut faire tort à personne. 
L' homme, qui voit ces vérités, par ces vérités se 
juge lui-même et se condamne, quand il s'en écarte. 
Ou plutôt, ce sont ces vérités, qui le jugent, puisque 
ce n'est pas elles, qui s'accommodent aux jugments 

1) Kritik der prakt . Vernunft . 
2) IV. fejezet. 

humains, mais les jugments humains, qui s' accom-
modent à elles." 

Honnan tehát ez átalános, örökérvényű, szük-
séges, bölcs, törvények? Ki ezen oly geniális és oly 
hatalmas törvényhozó? Megfelel erre a keresztény 
philosophia ezen rövid, mindent magában foglaló, 
mindent gyönyörűen megfejtő, mindent a legharmo-
nikusabb egységgé olvasztó, szavával: Isten. 

Igen, az Isten, e nem teremtett, örök, absolut 
szükségességü, végtelen lángeszű és határtalan ha-
talmú, szellemi Lény, a lények lénye, hozta létre 
mindenható akaratával határt nem ismerő bölcsesé-
gének szüleményét, a világot. O az, ki hatalmas 
karjával benne csudálatosan pontos rendet tart. Ő 
az, ki neki bámulatosan bölcs, megmásíthatlan, törvé-
nyeket adott és e törvényeknek az ember szabad 
akaratának fentartása mellett is örök érvényt szerez, 
hogy elérje a czélt, melyet örök bölcsesége kezdettől 
fogva kitűzött. Nem láthatjuk őt testi szemeinkkel, 
valamint saját lelkünket sem látjuk, de látjuk vég-
telen bölcseségét, jóságát, hatalmát, — látjuk bölcsen 
és hatalmasan működni Öt, valamint lelkünk is mű-
ködésében t. i. gondolkodásában és akaratában tűnik 
előttünk fel. — Testünk oly áthatlan burok, mely 
a szellemi világgal színről színre nem enged közle-
kednünk; köztünk és a szellemvilág között a test, 
az anyag, fekszik; mi csupán e közegben látjuk ma-
gunkat, csakis ezen közeg, ezen közvetítő, által érint-
kezünk a bennünket mindenütt körülfolyó szellem-
országgal; mihelyt a burok-test lehull, a szellemi 
világ kimondhatlan szép, dicső, fenséges, országa fog 
feltűnni ragyogó bájaival, határtalan örömével és 
boldogságával, a rokonlelkek előtt; míg más részről 
a rút hazugság és gyilkos bűn mámorában a testtől 
megvált lélek előtt a pokol mélyéig bukott szellemek 
kimondhatlanul rút, sötét, eloszolhatlan, chaosza fog 
feltárulni irtóztató rémjeivel, határtalan szomorúságá-
val és kínjaival. Csak a buroknak kell lehullnia, hogy 
az isteni mag, a lélek, a többi rokonlelkekhez csat-
lakozzék és ülje meg az ész által elismert igazságok-
nak s az akarat hozzájárultával gyakorlott szép eré-
nyeknek örömdiadalát vagy szenvedje az észt leala-
csonyító tévelyeknek s az akaratot, a nemes szabad-
ságot, éktelen bilincsekbe görnyesztő, sőt orozva 
meggyilkoló, bűnöknek örök kínját. Csak a burok-
nak kell lehullnia, hogy a nemes lélek gondolatának 
és szabad akaratából folyt szeretetének főfőtárgyát, 
a legbölcsebb, leghatalmasabb, legszentebb, legszebb, 
Lelket, az Istent, láthassa, soha utol nem érhető, 
mert végtelen, fenségében és a világháztartást bámu-



latos bölcseséggel és igazsággal rendező magasztos-
ságában. Akkor fog csak feltűnni teljes, visszataszító, 
meztelenségben, mily nyomorult pygmaeusok voltak 
azok az úgynevezett „felvilágosultak," „die groszen 
Geister des 18. und 19. Jabrhundertes ,u mily gyá-
vák, eszmeszegények, voltak századunknak birhedt 
esprits fortsjai, mily sötét szégyenfoltjai voltak a 
mostani kor haladásának az Ur Isten létét, bölcse-
ségét és hatalmát nem kevesebb oktalansággal, mint 
rosz akarattal, tagadó materialisták, a kigyót, békát, 
szamarat, embert, jót és roszat, erényt és bűnt, hon-
fierényt és hazaárulást, egyformán istenítő pantheusok 
és a tébolydák tőszomszédságában a tébolydák és 
bűntanyák szomorú benépesítésére felállított ezen két 
iskolából következetesen fejlődött atheusok. De az is 
ki fog tűnni szellemünknek a szellemvilággali köz-
vetlen érintkezésében, hogy a szentirás nagyon is 
helyesen mondja az istentagadóról: „Dixit insipiens 
in corde suo: non est Deus!" A szívben van a hiba, 
dort liegt der Hund (eigentlich das Aas) begraben. 
A szív vagyis az akarat nagyon is kivánná, rendkí-
vül óhajtaná, hogy az erényt megjutalmazó és a bűnt 
hatalmának, igazságának, szentségének, egész súlyá-
val megbüntető Isten ne létezzék s e kivánságát 
despotikus dölyífel tukmálja a szolgaszerepet játszó 
észre; az ész az ellenmondást tűrni nem akaró szív 
előtt meghunyászkodva, mondja ugyan hol csak úgy 
suttomban, hol meg fensőbbségének fel-feléledező 
érzetétől emeltetve nyiltan is : bizony, szivem, hidd 
el, Isten létezik, Istennek kell léteznie, Isten nélkül 
teljesen mitsem érthetek meg; de a félrevezetett, 
megromlott, szív váltig daczol vele, az észnek szolgai 
hallgatást parancsol s az ember, ki szivének rosz 
hajlamaival szakítni nem akar, esztelenül, de csakis 
szivében, kiált fel: Nincs, nem létezik Isten. Ez a 
materialismus, pantheismus és atheismus genesise! 
Az atheismus rendesen a bűnből származik s a szív-
nek bűne magát az észt is bűnre, az észnek bűnére 
azaz a hazugságra, az esztelenségre, viszi. Feddhetlen 
tiszta életű ember atheus soha sem lehet. 

Igen, uraim, az atheismusnak anyja rendesen 
a bűn és korcsszülöttje mindenkor a bűn. Igen jól 
mondja az, fájdalom, oly korán elhunyt Balmes spa-
nyol tudós:®) „Ha az Isten a mindenség öléből el-
mozdíttatik, úgy a világ vakeset szülöttje, a vakeset 
érthetetlen szó, a természet talány, az emberi lélek 
ábránd, az erkölcsi viszony semmi és maga a morál 
hazugság." Az Isten a physikai és morális világnak 
alphája és ómegája, kiindulási pontja és végczélja, 

3) Lev. Egy kétkedőhez. 28.1. 

utolsó létoka és rendeltetése. Az Isten azon megmér-
hetlen szellemi tenger, melyből minden teremtmény 
ered és melybe ismét visszafoly. A ki az Istent a vi-
lágból kiküszöbölni kívánja, annak a teremtés kez-
detét és végét tagadnia vagy a legsületlenebb pro-
blémák tömkelegébe burkolnia kell, az a morált 
alapjától és sanctiójától fosztja meg. Az atheismus 
tehát megmételyezi a tudományt, mely mindenütt a 
végokot és végczélt keresi, a dúló szenvedélyek sa-
rába tiporja az oly magasztos, annyi szentet szülő, 
keresztény morált, mely isteni alapjától és sanctiójá-
tól megfosztva, üres hanggá törpül. E vészteljes, a 
társadalmat és családot egyaránt megrontó, mérges 
gyümölcsök láttára felsajog keresztény honfiúi szi-
vem és térdre borultan mély alázattal kérem az Ur 
Istent, adja kegyesen, hogy az oktalan és vészes 
„tout est dieu" helyett a XIX. század józan felvilá-
gosultságának ez legyen észt és szivet megnyugtató, 
nemesítő, boldogító, jelszava : 

Tout à Dieu ! f f 

A Szentháromság és annak története. 

Ily czim alatt közöl a protestáns egyházi s iskolai 
laphoz mellékelt protestáns Tudományos Szemle 9-ik száma 
egy tanulmányt Simén Domokostól, melynek Előzményét 
izlelőül ide i r juk , hogy lássuk, mi az a keresztyénség némely 
embernél. 

„A Szentháromság 1854-ig egyike volt az összes ortho-
dox egyházak legjellemzőbb és legéletbevágóbb hitczikkei-
nek. Azonban 1854-ben decz. 8-án a római egyház a maga 
háromsági dogmájához egy negyedik istent csatolt, midőn 
szűz Mária „szeplőtelen fogantatását" dogmává emelte.1) 
1870-ben pedig egy ötödik istent is csatolt hozzá, midőn 
egyik papját, a római pápát, csalhatatlannak, tehát isteni 
tulajdonokkal birónak, nyilvánította. S midőn így az Augus-
tinusféle háromsági tan terét elhagyva, a maga részére 
követelt hitalkotási tekintélynél fogva még két személylyel, 
egy férfiúval és egy nővel, népesítette meg a ker. orthodoxia 
olympusát, ez által kilépett tényleg a szoros háromságot 
hivők sorából ; de egyszersmind azt is bebizonyította, hogy 
maga a háromsági tan is csak emberi találmány, a mely-
nek számát tetszés szerint szaporítani vagy apasztani lehet. 

Nehogy azt higye a tisztelt olvasó, hogy a római 
egyház eddig is szigorú trinitarius volt. A világért sem. 
Követelt tekintélyénél fogva eddig is tetszés szerint szapo-
rította az isteni tulajdonokkal biró lények számát. Kezdet-
ben a Jézus által tanított egyetlen egy isten mellé felvette 
Jézust istennek ; ezek mellé a szent lelket. Ezt elnevezte 
háromságnak. Azonban itt sem állapodott meg; az ördögről 
azt állította, hogy az valósággal létezik és rettentő hatalma 
van2) ; sőt még félisteneket is alkotott az angyalokban. És 

>) Litterae Encyclicae SS. D. N. Pii IX. „Ineffabilis Deus." — 
Lonovics Egyh. Archaeolog. 4-dik kiadás 12. lap. 

') Hagenbach Dogmengesch. §§. 112. 146. 283. 397. 643. 
37 * 
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hogy e háromság pogány eredetéhez méltó legyen, nöt is 
vett fel a férfiistenek közé. 

Az így megalkotott isteneket és félisteneket keresz-
tyéneknek, az ezeket körüliró és meghatározó alakot pedig 
keresztyén igaz hitnek, nevezte. Ráparancsolt hiveire, hogy 
h igyék; azokat pedig, a kik azt nem hitték, átokkal súj-
totta, ellentétben Jézus fenséges parancsával , ki „még 
ellenségeinket is szeretni s azoknak megbocsátani" tanított. 

Ez istenek egy részének megalkotása napjainkban 
folyt le. Ugyanazért minden olvasni tudó ember figyelemmel 
kisérhette a római egyház működését, melylyel e merény-
letet az evangéliom ellenében végrehajtotta. Ez okból nem 
is szólok ez ujabb keletű istenekről. Ez alkalommal csak a 
régibb háromsági dogmáról értekezem, annak irom le ere-
detét és kifejlése történetét. 

Az orthodox egyházak többi része szorosan megma-
radt a háromsági dogma mellett. S míg a római egyház 
koronként idétlen szüleményekkel lépett a világ elé : addig 
a többi orthodox egyházak úgy tettek, mint amaz evangé-
liomi rosz szolga, a ki a neki adott talentumot elásta. 

Az orthodox egyházaknak e külön iránya vitát idé-
zett elő különösen protestáns orthodoxia részéről. Ez ugyan-
is avval vádolta a római egyházat, hogy annak sok tana és 
szertartása nem alapul Jézus tanításain, nem a szentíráson, 
csak később jött létre és fokozatosan fejlett ki az apostoli 
korszak után. És ebben a protestáns orthodoxiának teljesen 
igaza van. Csakhogy nemcsak a római egyház sok tana 
állott ilyen formán elé, hanem ilyen eredete van a három-
ságnak is, a melyet pedig a protestáns orthodoxia is vall, 
habár nem hiszik is mindnyájan hivei. 

A szent háromság sem volt eredeti alkotó része a ke-
resztyén vallásnak. Annak elveit lassan lassan csusztaták 
be az egyházi atyák a harmadik, negyedik és következő 
száz esztendőkben az egyház nézetei közé, míg végre az 
1215-iki lateráni zsinat végkép egészszé alkotta. Hogy aztán 
a római egyház az atyák e találmányának kellő tekintélyt 
adhasson, azt nyilvánította, hogy az az ó és u j testamentu-
mon alapul. Eleitől fogva gondoskodott is arról, hogy e tan 
hamis voltának senki se jöhessen nyomára. Már 325-ben a 
niceai zsinat alkalmával rávette Athanasius és pár t ja N. Kon-
stantint, hogy Ariusnak és követőinek iratait égettesse meg3), 
a mit kérlelhetetlenül végre is hajtottak. Azután pedig 
annyira eltiltotta a népet a biblia olvasásától, hogy a mely 
háznál bibliát találtak, a római katholikus papnak joga volt 
azt elkobozni és a biblia tulajdonosát bebörtönöztetni. E 
tilalomnak ma már nem mer és nem tud a római egyház 
physikailag érvényt szerezni ; de morális és hagyományos 
erejét ma is annyira érzi a róm. kath. nép, hogy nem mer 
maga személyesen közeledni az élet vizéhez. Megelégszik 
avval az itallal, a mit a papsáp nyújt, nem vizsgálván a vak 
engedelmesség miatt, váljon tiszta-e a viz, a mit neki nyúj-
tanak. 

Ennyire gazdálkodott a római egyház eleitől fogva a 
bibliával. S mindezt azért tette, hogy elzárja az utat a nép-
től, a melyen a háromság tanának hamis voltára rájöhetett 
volna s megismerhette volna, hogy ama ro?zaknak mind 

3) Jortin Remed, eccl, vol. II. p. 205. 

maga az egyház az okozója, a melyeket a háromság s az 
ebből kifejlett viták, üldözések, ad majorem Dai glóriám 
elkövetett gyilkolások és mindennemű Kínzások előidéztek. 

A reformátiókor a protestantismus kimondotta ugyan 
a „szabadvizsgálódási jog" fenséges elvét ; azonban a gya-
korlatbà soha se tudta teljesen átvinni. E jog érvényesítése 
és minden vizsgálódás nélkül átvette a protestantismus is a 
háromsági tant a római egyháztól s mai napig ragaszkodik 
hozzá a tudatlanabb rész, a mely előítéletei miatt nem tud 
szabadon vizsgálódni. Szerencséjére az emberiségnek korunk 
felvilágosodottsága s a tudomány előhaladása annyira meg-
törte ez előítéletek zárait, hogy ma már a háromsági tan 
csupa történeti emléknek látszik a műveltebb tr initarius 
előtt, a tudomány avatottjai pedig épen keresztyénellenes-
nek és szentirástalannak nevezik. r 

Es már ennyi előzmény után térjünk rá egyenesen 
felvett tárgyunkra. Nézzünk szemébe bátran a rosznak, a 
mely annyi véres üldözés közvetlen oka volt eddig a meny-
nyei atya gyermekei között s még ma is annyi súrlódást és 
türelmetlenséget idéz elő az egyes hitfelekezjtek közt. Lá8 
suk tehát legelébb is, mi a szent háromsági tan." 

Elég ebből ennyi. 

A magyarországi latin és görög szertartású katholikus 
egyház önkormányzatának szervezete. 

C) I g a z g a t ó o s z t á l y f ő n ö k ö k . 
43. §. Az országos katholikus gyűlés hivatalnoki sze-

mélyzetének élén egymástól elkülönzött három azaz sze-
mélyi, tanügyi és vagyonkezelési, hivatalosztály szerint 
állanak ezen osztályok főnökei. 

44. §. Az igazgató osztályfőnökök az igazgató tanács 
által állandóul neveztetnek ki . 

Működésűkért megfelelő évi fizetést húznak. 
45. §. Az igazgató tanácsra ruházott teendők korlátain 

belül az igazgató osztályfőnökök önállóan és saját felelős-
ségük mellett eszközlik az országos kath. gyűlés határoza-
tainak végrehajtását és a központi közigazgatásnak meg-
állapított vagy később megállapítandó hatáskörében az 
ügyeket szintén ily módon kezelik. 

46. §. Az osztályfőnökök illető osztályaik ügykezelé-
sének főbb mozzanatairól és a függőben lévő fontosabb 
kérdések állásáról az igazgató tanács havi üléseiben előter-
jesztést tenni tartoznak. 

47. §. Oly tárgyakban, melyeknek az országos kath. 
gyűlés általi eldöntését szükségesnek és czélszerűnek tart-
ják vagy a melyeket az igazgató tanács ilyenekül ismer fel, 
— javaslatokat készítenek és azokat véleményes jelentés 
kíséretében az országos kath. gyűlés elé vitel végett az 
igazgató tanács elé terjesztik. 

48. §. Azon felügyeleti kötelességnél fogva, mely az 
összes önkormányzati ügyekre nézve első sorbab az osztály-
főnökök által fog gyakoroltatni, feljogosíttatnak, hogy az 
egyházmegyei, esperesi s egyházközségi gyűlések és taná-
csok jegyzökönyveit s ügyiratait előforduló esetekben fel-
kivánhassák s mindezen hatóságoktól úgy a személyi, mint 
a tanügyi s vagyonkezelési állapotok iránt időnkénti sza-
bályszerű kimutatásokat is kívánhassanak (94. §.) 
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Az ezek alapján felmerülő szükséghez képest vagy 
maguk intézkednek vagy további intézkedés végett az igaz-
gató tanácsnak előterjesztést tesznek. 

49. Minden osztályfőnök elkészíti saját osztályának 
költségvetését és ezt az igazgató tanácsnak bemutatja. 
(36. §.) 

50. §. A számadások az egyes osztályok által elké-
szíttetvén, a vagyonkezelési osztálynál összeállíttatnak és 
az igazgató tanács elé terjesztendők. (36. §.) 

51. §. Az első izben kinevezendő osztályfőnökök min-
denek előtt elkészítik 

a) saját osztályaik szervezetét és azoknak egymás-
közti érintkezésére, valamint az igazgató tanácscsali viszo-
nyokra nézve, megállapítandó ügyrend iránti javaslatot ; 

b) a tisztviselők kinevezésére, fizetésére, nyugdíjazására, 
illetőleg fegyelmi úton történendő elbocsátására, vonatkozó 
szabályzat te rvé t , — mely munkálatok a megfelelő költség-
vetéssel együtt az igazgató tanácsnak, ez által viszont, saját 
véleményes jelentésével, végleges megállapítás végett az 
országos kath. gyűlésnek lesznek felterjesztendők. 

H a r m a d i k f e j e z e t . 
Az egyházmegyékről. 

52. §. Az egyházmegyék önkormányzati hatóságát az 
egyházmegyei gyűlés és az általa választott egyházmegyei 
tanács képezi. 

53. §. Mindkét kormányzati hatóságnak rendes szék-
helye ugyanaz, mely a megyés püspöké. 

A) A z e g y h á z m e g y e i g y ű l é s . 
54. §. Az egyházmegyei gyűlésnek tagjai 
a) a megyés püspök, ki egyszersmind az egyházme-

gyei gyűlésnek rendes elnöke ; ezen elnökség akkor, midőn 
a püspöki szék betöltve nincs, a káptalani helynököt illetvén. 

b) a székes káptalanok valóságos kanonokjai ; 
c) a társas káptalanok egy-egy követe ; 
d) a főesperesek és minden esperesi kerületből egy s 

pedig a tényleg működő alesperes ; 
e) a szerzetes rendeknek a megye területén lakó ta r -

tományi főnökei ; 
f) a birtokos apátok és prépostok, a mennyiben szék-

helyük a megye területén van ; 
g) az esperesi kerület papsága által kerületenkint 

választott egy-egy papi követ. (91. §. a. pont) ; 
h) a püspöki theologiai intézetnek egy küldötte ; 
i) az egyházmegye területén lévő s az egyházmegyei 

gyűlés hatósága alatt álló kath. jogakadémiák, fő- s algym-
nasiumok, tanitóképezdék és kath. reáliskoláknak az illető 
intézet tanárai által választott egy-egy követe; 

k) Az egyházmegye területén létező katholikus nyil-
vános néptanodák rendes tanitói által választott négy nép-
tanitó-követ ; — végre 

1) az esperesi kerületekben az egyházmegyei gyűlés 
által megállapítandó számban választandó világi képviselők. 
(57. és 91. §. b. pont.) 

55. §. A választott papi s világi képviselők megbíza-
tása (54. §. c. g. h. i. k.) három évre terjed. 

Ha ily választott tag időközben lemond vagy meghal 
vagy választási képességét (105. §. és 107. §. a. pont) elvesz-
tené, az egyházmegyei gyűlés u j választást rendel. 

56. §. Az egyházmegyei gyűlés saját kebeléből világi 
elnököt választ, ki a megyés püspök akadályoztatása eceté-
ben elnököl. Jegyzőit is maga választja. Tanácskozásaira]s 
teendőinek kezelésére nézve szabályszerű ügyrendről gon-
doskodik. 

57. §. A mennyiben az egyházmegyéből az országos 
katholikus gyűlésbe egynél több papi s illetőleg világi kép-
viselő lesz választandó, (8. §.) az egyházmegyei gyűlés a 
képviselők számának megfelelő papi s világi választókerü-
letekre osztja fel az egyházmegyét s minden kerületből külön 
képviselő fog választatni. 

A megyének ezen felosztásánál alapul a papi képvise-
lők választását illetőleg az áldozárok száma, a világi képvi-
selők választására nézve pedig a világi kath. hivek lélek-
számaránya szolgáland. A káptalanbeliek és azon áldozárok, 
kik lelkipásztorságra alkalmazva nincsenek vagy megyén 
kivül alkalinazvák, a székhelybeli papsághoz számíttatnak. 

58. §. Az egyházmegyei gyűlés állapítja meg s időn-
ként kiigazítja azon számot, mely szerint az egyes kerüle-
tekből az egyházmegyei gyűlésbe világi képviselők válasz-
tatnak. (54. §. k. pont). 

Ezen eljárásnál azonban 
a) az összes világi képviselők számának megállapítása 

akkép történik, hogy az egyházmegyei gyűlés ezen válasz-
tott világi tagjainak száma mindenkor kétannyi legyen, 
mint az 54. §. a—h. pontjaiban elősorolt papi tagok száma ; 

b) a világi képviselők száma a megyebeli esperesi 
kerületek között akkép osztatik fel, hogy ennek alapjául az 
esperesi kerületekben lakó kath. hivek lélokszámaránya 
szolgáljon. (81. §• b. pont). 

59. §. Az egyházmegye tanügyi viszonyaiból merített 
tapasztalatok alapján, az egyházmegyei tanács meghallga-
tása folytán, a tanrendszer javitása iránt az országos katho-
likus igazgató tanácshoz felterjesztéseket tesz. 

60. §. Az egyházmegye területén lévő kath. középis-
kolák, akadémiák, lyceumok, gymnasiumok, tanitóképez-
dék és reáliskolák, felett az országos kath. gyűlés által 
megállapított tanrendszer alkalmazásával (15. §.) az orszá-
gos igazgató tanács felügyelete alatt intézkedik. Ezen intéz-
kedés azonban a hittani oktatásra és vallásgyakorlatra ki 
nem terjedhet. 

61. §. A népnevelés ügyét folytonosan előmozdítani 
törekszik; minélfogva gondoskodik 

a) u j elemi iskolák s más népnevelési intézetek felál-
lításáról, illetőleg a meglevők netán szükséges segélyezé-
séről ; 

b) a népnevelők ellátásának javításáról ; 
c) a tanitói pályán kitűnőbb érdemeket szerzett nép-

nevelők jutalmazásáról ; 
d) az elaggott vagy saját hibájokon kivül a tanításra 

alkalmatlanokká vált néptanítók, illetőleg özvegyeik éa 
árváik, sorsának biztosításáról. 

62. §. Gondoskodik a szegényebb sorsú plebánusoknak 
és káplányoknak hivatalos állásukhoz illő ellátásáról, vala-
mint a szolgálatképtelenek nyugdijazásáról. Es a mennyiben 
ez az egyházmegyei pénztár erejével eszközölhető nem lenne, 
iránta az országos kath. igazgató tanácsnak előterjesztése-
ket tesz. (Folyt, köv.) 



EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , apr il 30. S c h v a r z G y u l a ú r h o n a t y a i 

v á l a s z a a c u l t u s m i n i s z t e r n y i l a t k o z a t á r a . 
Mélyen elérzékenyült kebellel figyelünk ugyan az ország-
gyűlési tárgyalásokra mindig, mert a nép boldogitására 
összegyűlt honatyák bölcseségét közönyösen felvenni csak 
rideg lelkek tehetik, mi pedig érzékeny kebellel birunk ; de 
ki veheti nekünk rosz néven, mint az ultramontán párthoz 
tartozónak, ha különös figyelemben részesítjük azon nyi-
latkozatokat, melyek a haza nyugalmáért aggódó honatyai 
kebelből származván, magát az egyházat is különösen ér-
deklik ? Ezt ugyan jelenleg nagyon veszedelmes hangosan 
kimondani, mert könnyen megtörténhetik, hogy ez is a pla-
cetum keretébe esik és a honatyák valamelyike ellenem is 
keresetet indíttat ; de azon kiváló tiszteletnél fogva, melylyel 
mindenekfelett Schvarcz Gy. úr és nyilatkozata iránt visel-
tetünk, o veszélynek is kiteszszük magunkat, sőt megkísért-
jük honatyai beszédére érdemleges jegyzeteket tenni, még 
pedig mindig a tisztelet azon határai között, melyek hon-
atyai bölcseségét megilletik. 

Először is azon nagyhorderejű eseményt constatáljuk, 
hogy Sch. Gy. úr is igen helyesnek találja a kormány azon 
tagadhatatlanul tapintatos és a felekezetnélküli állam követ-
kezetességével tökéletesen összhangzó eljárását, hogy az 
állam biztositékát a római curia merényletei ellenében a 
placetumban keresi. Ez tény ; a kormány tehát most már 
nyugodtan haladhat pályáján, nincs semmi, mi többé meg-
ingathatná állását, mert Sch. Gy. úrban egy hatalmas tá-
maszt nyert és ha ő a kormány eljárását helyesli, ugyan ki 
lenne oly vakmerő, hogy azt helytelennek mondaná ; mi vész 
fenyegethetné még a kormányt? Végtelen fájdalmunkra 
esik, hogy Sch. Gy. úr nézetét magunkévá nem tehetjük és 
hogy sem őbenne, sem az általa helyeselt placetum beho-
zatalában, nem szemlélhetjük hazánk nyugalmának és az 
államnak biztositékát azaz hogy mégis meglenne annak a 
placetumnak a maga haszna, ha ott alkalmaztatnék, hol a 
haza nyugalmát veszélyeztető kísérletek valóban léteznek, 
nem pedig hol azok csak egyes, nem tudjuk minő szervezetű, 
agyban kisértetképen jelennek meg. Nevetséges dolog ! az 
egyház tanitmányától féltik a hazai nyugalom megzavará-
sát, ellene körülbástyázzák magukat, de engedik megjelenni 
naponkint az erkölcstelen, frivol, lapokat, be engedik az 
ország határán hozni az izgató, az országban felburjánozni 
hagyják az alkotmány létalapját naponkint megtámadó, 
lapokat. Sch. úr, mint a placetum különös kedvelője, remél-
jük , hogy örömmel fogná fogadni a miniszter azon jelenté-
sét is, hogy nevezett lapok ellenében szintén kiadatott a 
placetum és nem lesz szabad miniszteri beleegyezés nélkül 
megjelenniök, sőt azon reményt is vakmerőek vagyunk 
táplálni, hogy a placetum kiadását ezen irányban ő maga 
fogja indítványozni, indítványát különösen a haza nagy 
martyrjától, Kosuthtól, megjelenni szokott izgató czikkekkel 
fogja okadatolni. Hic Rhodus, hic Salta ; honatyai bölcsesé-
gét sokkal jobban bizonyítaná ily indítvány és ez irányban 
hozott országgyűlési határozat helyeslése bizonyára több 
szolgálatot tenne a hazának, mint a pápai iratok ellen beho-
zott placetum helyeslése. 

De mit ér az a placetum magában ? Nem megtörtén-
hetik-e, hogy azok a jezsuiták nem jelentik be, hogy ime 
itt küldünk egy bullát vagy brevét és akkor mivé lesz az 
ország annyira féltett nyugalma, mivé az oly nagyra becsült 
placetum? Valóban aggasztó egy dolog ez a minisztériumra 
nézve, mert felelősség terhe alatt köteles mindazt elhárítani, 
mi az ország nyugalmát megzavarhatná. Egy kissé kényel-
metlen körülmény. De ime itt van Sch. úr, ő kisegít a baj-
ból azon egyszerű tanácsosai vagy inkább komoly figyel-
meztetéssel, hogy a miniszter, nehogy ily merénylet elkö-
vettessék, „mindig lankadatlanul résen álljon." Igaz, hogy 
a miniszteri állás bizonyos fensőbb értelemben egy nemét 
képviseli a rendőrségnek vagy csendőrségnek ; de azt még 
sem hittük volna, hogy valaha annyira lealázó szerepre 
kárhoztassák, miszerint tökéletes policzei legyen. Mi a 
magunk részéről ezt soha sem tudnánk helyeselni, de nem 
is tudjuk megegyeztetni azon sokszoros elfoglaltatással, 
melylyel a miniszter túlhalmozva van. Azért egy szerény 
indítványt vagyunk bá t rak az országgyűlés figyelmébe 
ajánlani, ez pedig a következő lenne : A haza nyugalmának 
érdekében neveztessék ki Sch. Gy. képviselő úr ily lanka-
datlanul résen állónak, legyen szabad neki a haza határán 
azon helyet választani, ott állani, egyik helyről a másikra 
futkosni, a melyet ily vészes merénylet elkövetésére, a pápai 
iratok behozatalára, legfenyegetettebbnek vél ; hatalmaztas-
sék fel joggal, hogy kikutathassa minden az őszemében 
gyanús egyén zsebét ; őt különösen azért bátorkodunk aján-
lani, mert az országgyűlés őt könnyebben nélkülözheti, mint 
a minisztert, de azért is, hogy saját tapasztalásából győződ-
jék meg, mennyire nem helyes az, mit ő oly nagyon helyes-
nek tart. Azt a kevés időt, mi alatt ily meggyőződésre jut-
hat, a haza nyugalmának érdekében, reményeljük, hogy fel 
fogja áldozni. 

Eme lankadatlan résen állást azért követeli Sch. Gy. 
úr, mert, mint mondja, a pápai közleményekbe beleférhet-
nek oly dolgok, melyek hitágazati színezetük daczára azon 
osztálynak, a mely nem áll a műveltség magasabb fokán, 
belnyugalmát megzavarhatnák és mint alább mondja, mert 
ezen népség még most összes szellemi táplálékát a prédikáló 
székből nyeri, a honnan pedig oly dolgokat hall ily okmá-
nyokból, melyek Ítéletét megzavarják és a polgári köteles-
ségek teljesítésére nyugtalanitólag hatnak. Hogy pápai köz-
leményekbe, daczára hitágazati színezetüknek, mik férhet-
nek bele, azt most elhallgatjuk ; csak annyit jegyzünk meg, 
hogy a pápai bu l lákba vagy akárminek nevezzük, nem fér 
meg az a zagyvalék, mi sok liberális fejben szép békében 
megfér egymás mellett ; azt azonban szives készséggel meg-
engedjük Sch. úrnak, hogy sok ember belnyugalmát, de 
különösen Ítéletét, megzavar ta a legújabb zsinati határozat, 
még pedig azokét, kik magukat a magasabb műveltség fo-
kán állóknak tart ják, de koránsem azokét, kik még mai 
nap összes szellemi táplálékukat a prédikáló székből merí-
tik. Az az egyszerű józan nép olyannyira természetesnek 
találná, ha lelki a tyja a szószékből kihirdetné neki a leg-
újabb zsinati határozatot és annyira nem zavarodnnék meg 
józan Ítélete, hogy ellenkezőleg eszével és lelkiismeretével 
akkor jönne összeütközésbe, ha plébánosának eszébe ju tna 
azt tanítani, hogy a pápa nem csalhatatlan. Az ilyen nem a 
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magasabb (?) műveltség fokán álló nép és azok között, kik 
azt hiszik, hogy oly magas fokon állanak, az a lényegtelen 
(?) külömbség van, hogy azok a keresztény hit tanítmá-
nyában nemcsak müveitek, de a szerint élnek is, míg ezek 
kiművelték már magukat a keresztény gondolkodásból és 
életmódból egészen és azért könnyen megzavarodnak. 

Egyébiránt Sch. G-y. úr megtehetné azt a kis fáradsá-
got, lerándulhatna Székes-Fehérvárra megnézni, mennyire 
zavarodtak már meg választói az infallibilitás kihirdetése 
óta, hogy szükség esetében más választó kerületet keressen 
magának ; mert azt felteszszük, hogy sem ő nem akar meg-
zavarodottakat képviselni, sem az országgyűlés ilyeneknek 
szavazati jogot adni, a minthogy ilyennel nem is birnak ; 
mert késedelmezés esetében még ki is maradhatna és akkor 
ki mondaná el az ilyen szép dictiókat. Ha mi azon bátor-
sággal birnánk, hogy egy honatyának tanácsokat osztogatni 
merészkednénk, azt mondanánk Sch. úrnak, hagyjon békét 
annak a szegény népnek, mely szellemi táplálékát a szó-
székből meríti ; mert ha az egyszer más forrásból is meríteni 
kezd és elkezd liberális módon okoskodni, oly következteté-
seket fog nemcsak levonni a praemissákból, de életbe is 
léptetni, hogy Sch. úr minden magasabb fokon álló művelt-
ségével sem lesz képes visszatartani azon hátrányokat , me-
lyek reá is háromolni fognak. Külömben lehetséges, hogy ez 
radikális cura lenne minden liberális képviselőre és nom kép-
viselőre. A felvett pontnak még egy részére adósak vagyunk 
felelettel, arra t. i., hogy az ily okmányok kihirdetése a 
népnél a polgári kötelességek teljesítésére nyugtalanitólag 
hat , Sch. úr szokás szerint állít, de nem bizonyít ; evvel 
szemben mi is megelégszünk azon határozott állítással, 
hogy az a nem a magasabb műveltség fokán álló népség, 
mely előtt ily pápai okmányok felolvastatnak, sokkal jobban 
teljesíti polgári kötelességét, mint a mely az ily okmányo-
kat hallani sem szereti ; váljon azért-e, mert e vészes okmá-
nyok néha néha figyelmeztetik a polgárokat polgári köte-
lességeik teljesítésére, annak megítélését Sch. Gry. úrra 
bízzuk. 

Halmai, 
(Vége köv.) 

E S Z T E R G O M . S z e n t J ó z s e f t i s z t e l e t e . É d e s 
Üdvözítőnk hányattatást , szenvedéseket, folytonos üldözte-
tést, jövendölt meg egyházának mindjárt annak keletkezte-
kor. „Gyűlöletesek lesztek mindeneknél az én nevemért", 
mondá (Luk. 21, 17,) és Üdvözítőnk eme mondását bőven 
igazolta az egyháztörténelem napjainkig. Számtalan dühös 
ostromot állott már ki anyaszentegyházunk, de nem birtak 
erőt venni ra j ta ; trónokat látott maga mellett leomlani, de 
elmúlt a vész s ime az egyház áll, áll dicsőségesen, rendü-
letlenül. Azonban a pokol ádáz hatalma fel nem hagyott az 
ostrommal, sőt napjainkban ujult erővel ú j ra felvette a har-
czot. Ismét dühöngnek a vészthozó habok sz. Péter sa jkája 
körül, ismét kitört a vihar, tombol a vész. Szentséges atyánk, 
IX Pius, hallatlan gonoszsággal megraboltatva ősi birtoká-
tól, fogva van, a kormányok vetélkednek egymással az egy-
ház sarkalatos jogainak megnyirbálásában, a gonosz sajtó 
mindent elkövet, hogy egyházunkat népszerűtlenné tegye, 
tekintélyét végkép lerontsa. S e válságos időben,midőn esküdt 

ellenségeink egyesült erővel rontanak ellenünk, Krisztus 
földi helytartója sz. Józsefet mondja ki a szorongattatott 
egyház főpártfogójává. Lehetetlen, hogy itt az isteni Gond-
viselés különös működését ne lássuk, lehetetlen, hogy őszinte 
örömre ne gerjedjen egyházát hiven szerető minden kebel. 
Ez örömnek, e lelkesedésnek, akar t kifejezést adni növel-
dénk, midőn sz. József védnökségének ünnepét (apr. 30-án) 
rendkívüli és megható módon megülé. Az ünnep előestéjén 
ünnepélyes vecsernye tartatott a szent tiszteletére, melyet 
növeldénk ft. igazgatója végzett. Másnap pedig inéit, és f t . 
Szabó József felszentelt püspök úr fényes segédlettel végezte 
a szent tiszteletére rendezett szertartásokat gyönyörűen 
feldiszített kápolnánkban. Felolvastatott a S. C. R. decre-
tuma, melyben jelentetik, hogy ő szentsége sz. Józsefet 
anyaszentegyházunk fővédnökének mondta ki és ünnepét 
(márcz. 19-én) ritu dupplici Imae classis rendelte megtar-
tandónak ; azután növeldénk énekkara a „Fidelis servus" 
antipbonát zengé s a szertartást végző püspök elénekelte 
az orátiót. Ezt követte az ünnepélyes „Te Deum" zeneki-
sérettel. Ennek végeztével házunk ngos és ft. igazgatója 
szószékre lépett és remek dicsbe3zédet mondott sz. József-
ről, míg végre a „Te Joseph celebrent" hymnussal, a szent 
ereklyéjének tiszteletével és az ezt kövotö ünnepélyes püs-
pöki áldással, ünnepélyünk véget ért. B. 0. 

IRODAIM. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 
/ 

Érintvén a t. sz., hogy sz. Jeromos görögből több for-
dítást talált már, melyek sorában, mint említésre méltóbb, 
kiválóan jeleskedett az úgynevezett „I tala" ; valamint azt 
is felhozván, miszerint azon fordításokban az átirók önké-
nyéből . . . eredt egynél több változás tört a figyelőnek 
szemébe, — következőleg szól : „Wie nun die Zeit, in wel-
ch er der hl. Hieronymus lebte, überhaupt eine Zeit innerer 
Organisation und Befestigung war, so leuchtete dem dama-
ligen umsichtigen Pabste Damasus I . auch bald die N o t -
wendigkeit ein, der vielfachen Verschiedenheit bei Vorlesung 
des Schriftwortes ein Ende zu machen . . . Der Entschluss 
zur Bewerkstelligung eines solchen Unternehmens lag um 
so näher, weil der Pabst jemanden zur Seite hatte, der zu 
demselben alle erdenklichen Mittel besass und dies war eben 
der hl. Hieronymus, welcher die Mannigfaltigkeit der latei-
nischen Bibelübersetzungen besonders unangenehm em-
pfand . . . Wohl selten hat sich so viele Befähigung zu exe-
getischen Leistungen in einem Manne vereinigt, wie sie der 
grosse hl. Hieronymus besass . . . (v. ö. 149. 150.11.) — 
Nagyon tévedne azonban, mint a behatóbb és minden ide 
vágó mozzanatot vizsgálódásába felölelt t. sz. alaposan 
veszi észre, az, a ki hinné , miszerint talán sz. Jeromos-
nak az idők határozott szükségletei által is kivánt fordítás 
megállapításánál inkább a beszédmód- és szólamokra volt 
gondja, mint a tartalomra, a gondolatokra, már a közhasz-
nálhatás végett is, melyet az egyháznak hozandó vala . . . . 
Ő ugyan, hogy az átirók önkényéből és vigyáztalanságából 



származott változásoktól a latin fordításokat kitisztítsa, az 
egésznek kijavítását magára vállalta ; de, miként egyhelyütt 
maga mondja, „magis sensum e sensu, quam ex verbo ver-
bum transferens" . . . Ez okon sokban alkalmazkodik az 
oly igen ismert és jelessége miatt megszokott „Itala" latin 
fordításhoz, mint ugyanezt Dr. Kaulennek ezen szavaiban 
olvashatni : „Die Revision konnte nur don Text der Itala 
treffen, der in öffentlichem Gebrauche war ; denn eben die. 
öffentliche Anwendung war es, um derentwillen der Bibel-
text einer Controle bedurfte . . . Bei der Revision verglich 
er zwar die verschiedenen Textesrecensionen, die zur Hand 
waren, nicht bloss unter einander, sondern auch mit den 
griechischen Originaltexten ; hütete sich aber sorgfältig 
nach letztern einen neuen lateinischen Text herzustellen 
. . . Vielmehr suchte er überall den von Alters gebräuchli-
chen und ursprünglichen Text zu ermitteln, unbekümmert 
um die unlateinische Gestalt des Ausdruckes und um bloss 
sprachliche Ungenauigkeiten" . . . (v. ö. 155 1.) Ide vonat-
koznak a szent tudornak következő szavai : „Quae ne múl-
túm a lectionis latinae consuetudine disereparet, ita calamo 
temperavimus, ut his tantum,quae sensum videbantur mutare, 
correctis, reliqua manere pateremur, ut fuerant® . . . Átfor-
dította még ezen kivül a szent atya és ugyan az eredeti 
szövegből, az ó szövetséget s épen ezen fordítás szolgál alap-
jául a mi Vulgatánknak . . . A hetedik czikkelynek, mely-
beD, mint láthatni, szintén több érdekes adattal találkozunk, 
— záradékában a betblehemi magányban 420-ban elhunyt 
és tudományos iratai által is valóban csudálat tárgyát ké-
pező sz. Jeromosról méltán emlékezik meg ezan illő módon 
a t. sz. „Er (der hl. Hieronymus) konnte mit dem Bewusst-
sein sterben, dass er redlich und willensrein nur der Kirche 
hatte dienen wollen und sich in diesem Bestreben durch 
keine menschliche Rücksicht hatte irre machen lassen. — 
Diese Absicht ist die vollkommenste Weihe, welche er seinem 
Übersetzungswerk verleihen konnte und sie hat dasselbe 
des Erfolges würdig gemacht, welchen er in späterer Zeit 
gewinnen sollte" . . . (v. ö. 188. 189. 11.) Dr. Csöss. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Beküldetett : A kath. iskolakérdés tekintettel ko-

korunkra s hazánkra, irta Haragó József szalatnaki plébá-
nos. A m. k. egyetemi hittani kar által jutalmazott pálya-
munka. Leszállított ára 1 frt . Kapható a szerzőnél Szebény 
u. p. Mohács. — Kívánatos, hogy e munka a kath. iskola-
kérdés teljes megismerése tekintetéből minél szélesebb kör -
ben elterjedjen. 

— Beküldetett : Az angol nyelv levélszerinti önokta-
tása Roberston tanmódja szerint, irta Psenyeczky Nagy 
Sándor. 3, 4, 5-ik levél. Egy levél, illetőleg füzet, ára 30 kr. 
Kiadja ifj. Csáthy Károly Debreczenben. 

— Megjelent a „Kath. lelkipásztor" május-júniusi 
füzete 17 beszéddel. Szerkeszti Zádory János Esztergomban. 
Ára egész évre 3 ft. Kiád Zádory e füzetben egy prédiká-
cziót a pápa csalatkozhatlanságáról. Helyesen teszi a t. 

szerkesztő, hogy e tan ismeretét terjeszteni iparkodik, mert a 
helyes ismeret által a félreértések megszűnnek s az ellenkezés 
legyőzetik. 

— Beküldetett : Szent István első m. király a 19-ik 
században. Egyházi beszédben fejtegette Bacsák Imre vö-
rösvári esperes-plébános. Mondatott 1870-ik év aug. 20-án 
Budán. 

— Beküldetett : Schönheit und Wahrhei t der kath. 
Kirche, dargestellt in Predigten von H. v. Hurter. I. Jahrg . 
II . Heft . Egész évi előfizetés a 4 füzetre 1 ft . Kiadja Sartori 
Károly Pesten, Bécsben. 

— Az ermelandi püspöknek is meggyült a baja. Dr . 
Freibl papnöveldei igazgató s dr. Wollmann gymnasiumi 
tanár, megtagadták az alávetést a zsinati határozatoknak s 
a porosz cultusminiszter őket pártfogolja s nem engedi állo-
másaikról elmozdíttatni. Szerencsétlen helyzet. 

— Az augsburgvárosi s főesperességi, valamint a bo-
roszlói lelkészkedő papság csatlakozott a müncheni papság 
nyilatkozatához Döllinger ellen. 

— Rómában a szentatya naponként fogad küldöttsé-
geket a világ minden részéből. A mult hónapban egysiléziai 
grófnő egy gyermekekből álló küldöttséget vitt hozzá. April 
12-én, mint Rómábai visszatérte napján 1850-ben, a város 
több lakója ablakát kivilágította, a liberálisok pedig mind 
beverték. Stainlein grófnő azonban egy transparentet tett 
ablakára , melyet előbb a hatóságnál bemutatott, mely 
ellene kifogást nem tett. Este a csőcselék ablakait bezúzta, 
a kaput be akar ta törni, de egy becsületes olasz káplár tár-
saival megvédte. Ime, ez a személyes szabadság Rómában. 
A világért sem szabad sárgafehér szinü virágot, szalagot 
vagy ruhát viselni, mert a liberálisok a legnagyobb bántal-
makkal illetik az illetőt. így boldogíttatik Róma. April 12-én, 
mint a pápának szent Ágnes zárdában történt csudálatos 
megmentése emléknapján, a római hölgyek küldöttségileg 
tisztelegtek a szentatyánál, ki velük huzamosb ideig tár -
salgott. Valóban csudálatos, hogy az agg Pius mindezen 
küldöttségeket képes elfogadni s mindenkinek tud valami 
ujat mondani. Isten lelke van vele. 

Szerkesztői üzenetek. 
P. P. Az első tudósítást hely szűke miatt kényteleníttettünk félre-

tenni. A mostanit ugyanazon okból rövidítve kell adnunk. 
K. F. Várad-Olaszi. Köszönje meg nekik a jó Isten előtt ; egyéb-

iránt nézzen figyelmesen körül s nem lesz nehéz a jótevőkre ráakadni. 
A. J, Jászapáthi. Becses levelére, mihelyt kis időt vehetünk, ki-

merítőn szándékozunk felelni. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból : 324 f r t . 63 kr., 160 frank 
aranyban, 7 cs. k. arany, 1 régi koronás tallér. 1 db régi 
kétfrtos, 9 u j ezüst forintos, 10 db régi húszas, 7 osztrák % 
forintos. 
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Az árvíz által károsult honfiak számára Jézus nevében M. I. 
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Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM. Lelkipásztorkodási észrevétel a bűnbá-
nat szzentségét illetőleg. — A magyarországi latin és görög 
szertartású katholikus egyház önkormányzatának szerve-
zete. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási észrevétel a bűnbánat 
szentségét illetőleg. 

Tagadhatlan, hogy a bűnbánat szentségének 
helyes kezelése a kath. egyházban legnehezebb fel-
adat és csakugyan ars artium, melyben, hogy a lel-
kiatya helyesen eljárjon, nagy theologiai tudomány-
nyal és kitűnő erénynyel kell birnia, mit egyedül 
szünteleni olvasással, főkép elmélkedéssel és gyakori 
buzgó imával szerezhet meg magának. De épen azért, 
mivel egyik másik dolog soknál hiányzik, a bűnbá-
nat szentsége a gyakorlatban legroszabbul áll mind 
a lelkiatyák, mind pedig a bűnbánók, részéről. 

Azt tartom, minden theologus el fogja ismerni, 
hogy a pap nem tulajdonosa, ura, a szentségeknek, 
hanem csak sáfára, kiszolgáltatója, ezért Istennek 
szigorú számot adandó s azért nem kénye s szeszélye, 
de positiv isteni s egyházi törvények és cánonok 
szerint, tehát evangeliumi szellemben, kell a szent-
ségek kiszolgáltatásában eljárni, mely szellem ugyan 
szelid, de nem egyedül a gyenge Heli példájára van 
építve, hanem atyai szigorral is párosulva van. Példa 
rá a szent Írásban és egyháztörténelemben elegendő, 
így szent Pál a vérfertőztető korinthusit kiközösíté, 
mígnem szigorú s nyilvános bűnbánatot tartott. Ki 
fogja pedig e szigort egy isteni ihletésű apostolban 
kárhoztatni? Szent Ambrus Theodosius császárt a 
thessalonikai égbekiáltó vérfürdő után a templomba 
sem eresztette be és a kapunál útját állta, mígnem 
nyilvános s szigorú bűnbánatot tartott — és több 
hasonló példa. Ez kissé szigorúnak látszik és mégis 
ez az igazi evangeliumi s egyházi szellem, nem más. 
S azért igen csudálom, hogy még némely egyházi 
férfiak is megü köznek az egyház anathemáin, ámbár 

ezek nem ujak az egyházban, hanem az egyház 
kezdetével egykorúak. „Si quis Ecclesiam non audi-
erit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus," ez ana-
thema és pedig a legszelidebb Istenember szájából. 
„Si quis vobis aliud evangelizaverit praeter id, quod 
evangelizavimus vobis, etiamsi angelus de coelo, 
anathema sit." „Qui non amat Dominum nostrum 
Jesum Christum, anathema sit." Eztsz. Pál mondja. 

Erre nézve tehát legbiztosabb a középutat vá-
lasztani és mindakét végletet kerülni azaz se túlen-
gedékenyen, se túlszigorúan, el nem járni, mert 
mindakettő a lelkek üdvének nagy kárára van. Ha 
a pap a fentebb érintett szorgalmas tanulmányt és 
gyakori buzgó imát gyakorlatba veendi, meg fogja 
találni ezen aranyközéputat, mert ez isteni forrásból 
csak helyes irányt meríthet, külömben nagy lesz a 
baj; s ez az, a miről kissé bővebben akarok érte-
kezni. 

A mindennapi tapasztalás azt tanítja, hogy a 
lelkiatyák inkább a túlengedékenység (laxitas), mint 
a túlszigorúság (rigorismus), végletébe esnek, tehát 
inkább per defectum, mint per excessum, hibáznak. 
Feloldoznak mindenkit promiscue. Ha ezer jön a 
gyónásra, mind az ezeret feloldozzák, akár fogékony 
s méltó rá, akár nem. Pedig ezerből legalább is száz 
méltatlan. Ez által kiszámíthatlan szentségtörés kö-
vettetik el az Isten nevének végtelen megbecstelení-
tésére és a lelkek üdvének roppant kárára. Azért 
oly kevés a jobbulás az emberek közt; egyformák 
egész halálig. 

Nem lesz tehát fölösleges, ha azon az egyház-
ban átalánosan tanitott lelkipásztorkodási szabályok, 
melyek a dolog természetéből folynak, melyeket 
minden pap köteles megtartani és magát tőlük ön-
kényesen fel nem mentheti, emlékezetbe visszaidéz-
tetnek. Ilyen lelkipásztorkodási szabályok pedig a 
következők : 

1) A kik ágyasságban élnek (concubinarii), fel 
nem oldozhatók, még a halál óráján sé, míg ágya-

38 



• 2 9 8 

sukat el nem bocsátják. Életben a gyónás előtt el 
kell válniok; a halál óráján pedig, si periculum in 
mora est. adható ugyan a bűnbánó ágyasnak felol-
dozás, de csak akkor, ha komolyan megigéri, hogy 
a gyónás után, ha feléledne, minél előbb elbocsátja 
ágyasát; külömben, ha ezen erős fogadás nincsen, 
halál óráján se oldozható fel. Ezt parancsolják az 
egyházi cánonok — és mégis hány pap van, ki még 
ezeket is könnyedén feloldozza! „Nolite sanctum dare 
canibus," „nec projicite margaritas ante porcos." 

2) Fel nem oldozhatók a bűnös szokásban meg-
rögzöttek (consuetudinarii), míg le nem teszik vagy 
legalább nem kevesbítik a vétkes szokást. Ennek 
oka magától értetik; mert az ilyen fel sem veszi 
már a bűnt, úgyszólván nem is tartja már bűnnek, 
közönyös iránta, ninci semmi félelme tőle, semmi 
töredelme és iszsza, mint a vizet, a mindennapi bűnös 
szokást. Például, a mindennapos istentelen károm-
kodók mily nagy számmal vannak és mégis mindig 
feloldoztatnak ; így soha sem vetkőzik le az istente-
len szokást és a sírba is elviszik magukkal. 

3) Meg kell tigadni a feloldozást az alkalmi 
bűnösöktől (occasionarii). Ezek olyanok, kik vala-
hányszor alkalom nyilik valamely bűnre, annyiszor 
bele esnek; például, minden lakaialom, keresztelő, 
vásár, mindenkorcsiuábani múlatás, minden szerelmi 
összejövetel, alkalmával az illető bűnbe esnek. Ezek 
nem oldozhatók fel addig, míg ezen alkalmakat főleg 
a korcsmátés szerelmi összejöveteleket,el nem hagyják. 
Mert a ki szándékosan keres alkalmakat a bűnre, 
ámbár tudja, hogy ilyenkor mindig bele esik, nem 
vévén tekintetbe, mit a szentirás mond : „Quiquaerit 
periculum, perit in illó," annak semmi töredelme és 
erős fogadása nincsen, ez pedig lényege a bűnbánat 
szentségének. 

4) Nem nyerhetnek feloldozást azok, kik vissza-
térítésre köte'eztetnek, minők a tolvajok, csalók, 
másnak földi jó -zágán kárt vagy bármily igazságta-
lanságot okozók és pedig mindaddig, míg vissza nem 
adják az elorzott tárgyakat vagy ha ezek nincsenek 
már meg, megfelelő pótlást és a csalást, kárt, meg-
rövidítést, jóvá nem teszik. „Non remittitur pecca-
tum, donec restituatur ab'atum." Ezt sz :gorúanmeg 
kell tartani és a puszta Ígéretre, hogy majd a gyónás 
után v sszatéríti, nem igen sokat lehet adni, mert a 
tapasztalás tanítja, hogy száz közül alig egy teljesíti 
igéretét. 

5) A kik vissza nem térítik a jó hirnevet, melyet 
felebarátjuktól hazug rágalmak által gonoszul elra-
boltak. Ezek csak akkor oldozhatók fel, ha előbb 

ugyanazon olvasók vagy hallgatók előtt, kiknek je-
lenlétében és tudtukra a hazug rágalmakat kiejtet-
ték, visszavonják és magukat hazug rágalmazóknak 
nyilvánítják. A bűnös köteleztetik ugyanis mindazt 
jóvá tenni, a mire csak képes és csak ott, a hol kép-
telen az elégtételre azon axioina szerint: ad impossi-
bilia non datur obligatio, pótolják az elégtételt az 
Istenember végtelen érdemei. A rágalmak visszavo-
nására nevezetesen köteleztetnek hazug és rágalmazó 
újságírók és pedig nyilvánosan ott, ahol rágalmaztak, 
t. i. lapjaikban, hogy mindazoknak, a kik lapjaikat 
olvasták, a visszavonás és a jó hirnév visszatérítése 
tudomásra jöjjön. Igaz, ez nagyon nehezen esik az 
emberi büszkeségnek és álszégyennek, de okvetlenül 
szükséges, e nélkül veszve van az ember üdve és a 
bűnös gyónása e nélkül szentségtörő, a feloldozás 
semmis. Ennek kapcsán említem, hogy olvastam 
ugyan a lapokban Havinről, az istentelen „Siécle" 
elhunyt szerkesztőjéről, hogy holta előtt a haldoklók 
szentségeit magához vette, de nem olvastam arról 
semmit, hogy csúnya rágalmait, melyeket az egyház 
ellen gonoszul szórt, nyilvánosan lapjában vissza-
vonta volna, pedig ezt tenni szoros kötelessége volt, 
valamint az illető lelkiatyának szent kötelmében 
állott őt erre komolyan felszólítani és csak aztán 
aini fel neki a szentségeket, külömb n nem; mert 
csak amúgy könnyedén elégtétel nélkül feloldozni 
a legnagyobb s nyilvános rágalmazókat is legke-
vésbbé sincs rendén és az ily papok súlyos bűnt kö-
vetnek el, mert bű irészesei a szentségek profana-
tiójának. 

6) A kik egymásközt ellenségeskedésben élnek 
és nem akarnak kiengesztelődni, sőt legnagyobb 
gyűlölettel viseltetnek egymás ellen évekig, sőt ha-
lálig, míg ki nem engesztelődnek, fel nem oldozha-
tók; mert nem nyerheti bűneinek bocsánatját Isten-
től az, ki maga másnak meg nem bocsát, a sz. irás eme 
szavai szerint: „Ita faciet vobis Pater meus coelestis, 
si non dimiseritis unusquisque fratribus de cordibus 
vestris." Itt főkép az köteleztetik az engesztelődés 
kezdésére, a ki okot adott az ellenségeskedésre. 

7) Nem méltók a feloldozásra a durczások, atyai 
intést és kikérdezést nem szenvedők, sőt plane ve-
szekedők magában a gyóntatószékekben is, mert 
azoknál hiányzik az alázatosság, mely pedig kezdete 
a bűnbánatnak. A gyóntatószékben ugyanis nincs se 
úr, se miniszter, se király, ott csak bűnös van és 
köteleztetik az atyai útbaigazítást, oktatást és birói 
Ítéletet, alázatosan elfogadni a legegyszerűbb paptól 
is, ha katholikus akar maradni. Tudom azt jól, hogy 
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a műveltekkel és rangban levőkkel másként kell 
bánni, mint a műveletlenekkel ; azok többnyire a 
legatyaibb intést se hajlandók elfogadni, gondolva, 
hogy a gyóntatószékben is urak és lelkiatyjuk alatt-
való; pedig ott ellenkezőleg áll a dolog és rájuk fér 
még több intés, mint más alsóbb rendűekre, mivel 
rendesen nagyobb bűnöket követnek el és a hittu-
dományban járatlanabbak, mint az alárendeltek. 

Vannak még más esetek is, melyekben vagy 
megtagadni vagy elhalasztani kell a feloldozást és 
melyek a jelesebb lelkipásztorkodástani könyvekben 
s kitűnő casuisticákban feltalálhatók. E czélra mele-
gen ajánlanám, hogy a lelkiatyák Zenner „Instructio 
practica Confessarii" czimű jeles müvét gyakorta és 
figyelmesen olvassák. Benne igazán Krisztus és az 
egyház szelleme van letéve és az igazi prudentia 
pastoralis ott kitűnően feltalálható. 

Atalában a szívbeli bánat és életjobbulás con-
ditio sine qua non. Ha tehát ez hiányzik, lehetetlen 
feloldozni. Hogy pedig megvan-e ez vagy hiányzik 
a bűnösnél? a szorgos figyelő azt észre veheti. Ha 
ugyanis a bűnös mindig ugyanazon bűnöket ismétli 
és szüntelen ugyanazokkal, még számra nézve is, 
tér vissza a gyóntatószékbe a sz. irás szavai szerint: 
„redit ad vomitum et repetit volutabrum," ott se 
töredelem, se erős fogadás, nincs. 

Jobb fel nem venni, mint szentségtörőleg felvenni 
a kegyszereket. 

Tekintve tehát a fentebb mondottakat, melyeket 
pontosan meg kell tartani, hányan lesznek fogékonyak 
és méltók a feloldozásra? 

Szükséges továbbá, hogy a lelkészek gyakrab-
ban és szorgalmasan tanulmányozzák a fentartott 
püspöki és pápai bűneseteket, kiközösítéseket és cen-
surákat, melyek elég számos esetben előfordulnak, 
főleg a papokat illetőleg. Ha a lelkiatya ezeket nem 
ismeri és azoktól is feloldozza az illetőket, mily pro-
ianatiója ez a szentségeknek ! 

Jó lesz ezekre a népet is ismételten figyelmez-
tetni, hogy tudja magát mihez tartani és legyen 
meggyőződve, miszerint ez isteni és egyházi rendelet, 
melyhez minden katholikusnak, úgy a papnak, püs-
pöknek, pápának, mint minden világi hivőnek, szo-
rosan kell magát tartania és hogy nem a pap privát 
szeszélye, tetszése vagy boszúja, ha ő ezen isteni és 
egyházi szabály szerint eljár. 

Igaz, hogy ahhoz nagy lelki erősség kell, mi-
szerint a pap e szabályokat, kivált a felsőbbrangú 

személyek ellen is, alkalmazza ; de mégis meg kell 
tartani, minden emberi félelmet félretenni s e szent 
ügyben egyedül Isten dicsőségének és a lelkek üdvé-
nek kell a szem előtt lebegni, legyen ennek külömben 
bármily következménye is. 

Ha a fentebb mondott szabályokat nem minden 
lelkiatya tartja meg, hanem az egyik megtartja, a 
másik kénye kedve szerint jár el és emberi tekintet-
ből túlteszi magát Isten s egyháza parancsain, mintha 
ő szerzője volna a szentségeknek: ez által a halálos 
bűnön kivül, melyet elkövet, compromittálja a buzgó 
lelkiatyákat is, kik pontosan az egyházi cánonokhoz 
alkalmazkodnak és lerontja azt, a mit ők építenek. 
Ez által nagy zavarba hozatnak a hivek is, midőn 
tapasztalják, hogy egy plébánián mindnyájan, akár-
mily bűnösök, még az ágyasok is, feloldoztatnak, 
a másikon pedig nem s utoljára is nem hiszik, hogy 
ezen eljárás Isten és az egyház rendelvénye szerinti el-
járás és a feloldozás megtagadását csak egyéni túl-
hajtott szigornak vagy bosszúnak hajlandók tulaj-
donítani s ennek folytán a pontos lelkiatya ellen 
jogtalanul elkeserednek. Ilyen gyóntatók tehát, kik 
kivétel nélkül mindenkit feloldoznak, akár fogékony 
és méltó rá, akár nem, mind magukat, mind pedig a 
hiveket, örök vészbe sodorják és a széles utat, mely 
kárhozatra vezet, még szélesebbé teszik, mivel a hi-
vek ezen eljárás mellett vétkeiket a sírba is maguk-
kal viszik és rendesen egyedül a halál vet gátat és 
véget a megrögzött vétkeknek, nem pedig szabad 
emberi elhatározás s ekképen nem az ember hagyja 
el a bűnöket, hanem a bűnök hagyják el az embert. 

Zárszóul a dolog még nagyobb felderítésére 
felhozok egy példát, melyet, — hajói emlékszem, — 
Schmidt „Historischer Katechismus" czimű könyvé-
ben olvastam, hogy t. i. egy haldoklóhoz, kinek lel-
kiismerete sok idegen jószág megrövidítésével volt 
terhelve, pap hivatott, kegyszerekkel őt ellátandó. 
A pap hozzá jővén, ez átkozódni kezdett először ön-
maga ellen s midőn erre felesége őt figyelmezteté, 
hogy Istennel a szentségek felvétele által béküljön 
ki s ne fakadjon halála óráján szitkozódásra, ez dü-
hösen visszafeleli : „átok nőmre, mert az ő hiúsága 
kielégitésére szinte sok jogt lanságot követtem el. 
Átok gyermekeimre, mivel tetemeid örökséget óhajt-
ván nekik hagyni, felebarátaim jószágát sokszor 
megröviditém." Midőn erre a pap is figyelmezteti 
hogy az Isten irgalma végtelen és hogy kétségbe es 
nie nem kell, ez bőszülten viszonozza: „átok lelki-
atyámra is, mert jóllehet nem adtam soha vissza az 
idegen jószágot, mégis életem folytával mindenkor 

38 * 



• 3 0 0 

feloldozott" s ezen átkok szórásával néhány pillanat 
múlva kiadta lelkét. 

Szolgáljon ez a lelkiatyáknak üdvös intésül. 
Schölts Károly. 

A magyarországi latin és görög szertartású katholikns 
egyház önkormányzatának szervezete. 

(Folytatás.) 

63. §. Intézkedik az egyházmegyét illető mindazon va-
gyonnak és alapítványnak kezeléséről s illetékes czélokra 
fordításáról, mely javak és alapítványok kezelése iránt az 
alapítók másként nem rendelkeztek. 

Azon vagyonokra s alapítványokra nézve pedig, me-
lyek kezelése az alapilók kifejezett rendelkezése szerint va-
lamely még mindig létező egyházi testületre vagy hivatalra 
bízatott, az alapitók rendelkezésének szelleméboni kezeltetés-
ről gondoskodik. 

64. §. A 63. §-ban jelölt vagyonok és alapítványok 
nyilvántartását s ellenőrzését, valamint a róluk vezetett 
számadások évenkénti megvizsgálását, eszközli. (80. §.) 

65. §. A közvetlen egyházmegyei jövedelmek felett, 
melyek saját pénztárába folynak, — rendelkezik; az évi 
költségvetést megállapítja és a megelőzött évi számadáso-
kat megvizsgáltatja (79. §. a. pont). 

66. §. Az egyházmegyei pénztár jövedelmi forrásait 
képezik 

a) az egyházmegyei önkormányzati hatóság kezelése 
a 'at t álló alapitványok (63. §. első pont) jövedelme, a meny-
nyiben ez az alapítványhoz képest külön czélra nem for-
dítandó; 

b) az üresedésben lévő kanonoki javadalmak jöve-
delme, kivéve a görög szerszertartásu katholikus püspöki 
megyéket, melyekben az üresedésben lévő kanonoki j ava-
dalmak jövedelmei az eddig fenállott gyakorlat szerint jö-
vőre is a megyebeli papok özvegyei s árvái alapjába fog-
nak befolyni ; 

c) a kanonoki javadalmat élvezők részéről fizetendő 
évi járulék, mely a 20. §. c. pontjában meghatározott módo-
zat szerint fog megállapíttatni; 

d) a lelkészi javadalmaknak az egyházmegyei gyűlés 
által megállapítandó járuléka. E járulék a javadalom csak 
azon része után számíttatik, mely szintén az egyházmegyei 
gyűlés által a püspöki hatósággal egyetértőleg megállapí-
tandó congruát túlhaladja. 

e) az egyházi s iskolai czélok tekintetéből az országos 
katholikus gyűlés által megállapított kulcs szerint kivetendő 
egyházmegyei adó összegei. (22. §.) 

67. §. Az egyházmegyei gyűlés évenkint egyszer tar t ja 
üléseit, melyek napjait az elnökkel egyetértőleg maga ha-
tározza meg. Szükség esetében az egyházmegyei tanács kí-
vánatára az elnökség a gyűlést rendkivüli ülés tartása vé-
gett egybehivja. (85. §.) 

68. §. A folyó ügyek vezetésére állandó egyházme-
gyei tanácsot alakít és ezt kellő utasításokkal ellátja. 

B) A z e g y h á z m e g y e i t a n á c s . 
69. §. Az egyházmegyei tanácsot a megyés püspök, i l-

letőleg a káptalani helynök és az egyházmegyei gyűlés á l -
tal saját tagjai közül választott 4 papi — kik között lega-
lább egy káptalani — s 8 világi egyén képezi. 

70. §. Elnöke a megyés püspök s ha a püspöki szék 
betöltve nincs, a káptalani helynök. Világi elnökét saját ke-
beléből évenkint maga választja, ki a püspök akadályozta-
tása esetében elnököl. 

71. §. Választott tagja ;nak negyedrésze évenkint kilép, 
de újra megválasztható. A kilépés felett első, második és 
harmadik, évben sorshúzás, azontúl pedig a kitöltött négy-
évi időszak határoz. 

72. §. Az egyházmegyei tanács tűzi ki azon ha tá rna-
pokat, melyeken az országos kath. gyűlésbe választandó vi-
lági képviselőkre a szavazás az egyházközségekben s a fiók-
egyházakban történni fog, egyszersmind a papi választókat 
szavazataiknak bizonyos határnapig való beküldésére kö r -
iratilag felszólítja. 

A papi választóktól beérkező szavazatok, illetőleg az 
egyházközségi gyűlések által felterjesztendő jegyzökönyvek, 
alapján minden kerületre nézve a szavazatokat külön ösz-
szeszámítja s a legtöbb szavazatot nyert képviselőknek a 
megbízó levelet kiszolgáltatja, a választások eredményét 
egyszersmind az országos igazgató tanács útján az országos 
kath. gyűlésnek feljelenti. 

73. §. Ezen egyházmegyei tanács a folyó ügyek köz-
vetlen kezelését s határozatainak végrehajtását szükséghez 
képest általa kinevezett állandó tisztviselők által eszközli. 

74. §. Az érseki, illetőleg püspöki, szék betöltésénél, 
valamint az apáti, préposti s kanonoki kinevezéseknél, tel-
jesíti azon feladatot, mely a 35. §. a. és c. pontja értelmé-
ben az egyházmegyei tanácsot illeti. 

75. §. Az egyházmegyébeni közoktatás állapotáról 
évenkint kimerítő jelentést terjeszt az egyházmegyei gyűlés 
elé s az e téren szükségesnek mutatkozó javításokat mind 
a tanrendszerre, mind a tanodák ellátására, nézve indít-
ványozza. 

76. §. Az egyházmegyei gyűlés intézkedése alatt álló 
köznevelési intézetekbe tanárokat nevez. 

Kivétetnek e tekintetben a szerzetes rendek tanitó in-
tézetei, továbbá a bitoktatói s hitelemzői állomások átalá-
ban, valamint azon tanári állomások is, melyekre a kine-
vezés joga alapitványlevelek által szabályozva van. Ily ta-
nárok is azonban tanképességüket az orsz. kath. gyűlés 
által kiadandó rendeletek szerint igazolni tartoznak. 

77. §. Az egyházközségi tanácsok által választott t a -
nítókat az esperesi tanács jelentése folytán, ha ellenük semmi 
kifogás fen nem forog vagy a felmerült kifogást alapta-
lannak, illetőleg elégtelennek, találja, — megerősíti s ré-
szükre az alkalmazási okmányt kiszolgáltatja. Amennyiben 
megerősítést nem adhat, u j választást rendel. (95. 117. §.) 

78. §. Nyilvántartja az országos kath. gyűlés, illető-
leg igazgató tanács, által megállapított tanári s tanítói fize-
téseket (15. §.). Ezeknek pontos kiszolgáltatására felügyel. 
Mulasztások esetében intézkedöleg közbelép. 

A mennyiben a megállapított tanári s tanítói fizeté-
sekre nézve az illető egyházmegye viszonyaihoz képest el-
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térések kívántatnának, ez iránt a szükséges felterjesztés 
eszközlése végett az egyházmegyei gyűlésnek jelen-
tést tesz. 

79. §. Az egyházmegyei gyűlés rendelkezése alatt álló 
pénztár (65. §.) felelősség alatti kezeléséről gondoskodik 
és erre nézve 

a) az évi költségvetés tervezetét kellő időben elké-
szítvén, 

b) az évi számadásokat pedig megvizsgálván és ész-
revételekkel kisérvén, ugy ezt mint amazt, további ellátás 
végett az egyházmegyei gyűlés elé terjeszti. 

80. §. Az egyházmegyei gyűlés intézkedése s ellenőr-
sége alatt álló vagyonok s alapítványok kezeléséről (63. §.) 
vezetett számadásokat az illető kezelőktől évenkint beki-
vánja, megvizsgálja s netán szükséges észrevételei kísére-
tében az egyházmegyei gyűlés elé terjeszti. (64. §.) 

81. §. Gondoskodik az egyházközségi vagyonnak és jö-
vedelmeknek az illető egyházközségi tanácsok által leendő 
helyes kezeléséről. Ezt ellenőrzi s a községi vagyonokat 
nyilvántartja. Az egyházközségi számadásokat az esperesi 
tanácsok észrevételeinek (96. §.) figyelembe vételével meg-
vizsgálja s a kezelőknek végleges számadási felmentést ad. 

82. § A nagyobb egyházmegyei javadalmak leltár 
melletti átvételénél s átadásánál, valamint az üresedésben 
lévő ily javadalmak jövedelmeinek kezelésénél (20. §. b. 
pont), az illető káptalan hozzájárulásával teljesíti mindazt, 
a mivel az országos igazgató tanács által erre nézve meg-
bizatik. A birtokálladék és leltár épségben tartása feletti 
folytonos és közvetlen őrködés az egyházmegyei tanácsot 
illetvén. 

83. §. Felügyel, hogy a kegyurak kötelességei ponto-
san teljesíttessenek. 

84. §. Az egyházmegyei tanács, mint felülvizsgálati 
biróság, határoz mindazon panaszok és folyamodások fe-
lett, melyek az esperesi tanácsok végzései s intézkedései 
ellen nyújtatnak be. 

85. §. Szükség esetében rendkivüli egyházmegyei 
gyűlés összehívását (67. §.) eszközli. 

86. §. Érvényes határozat hozatalára 7 tag jelenléte 
szükséges. 

87. §. Az egyházmegyei tanács tagjai mindazon hatá-
rozatért, melyhez szavazatukkal járul tak, egyenkint fele-
lősek. A tanácsülés jegyzőkönyvében tehát, midőn véla-
ménykülömbségek forognak fen, az egyes szavazatok min-
denkor névszerint kiteendők. 

N e g y e d i k f e j e z e t . 
Az esperes-kerületi tanácsokról. 

88. §. Minden esperességben esperes-kerületi tanács 
alakíttatik azon teendők elvégzésére, melyek az alábbi 
§§-al vagy később az országos kath. gyűlés, illetőleg az 
egyházmegyei gyűlések, által ezen kerületi tanácsok hatás-
körébe utasí t tatnak. 

89. §. Az esperes-kerületi tanács tagjai a kerületben 
lévő minden egyházközségi tanácsnak egyházi s egy világi 
elnöke és minden egyházközségi tanácsnak egy-egy világi 
küldötte (115. §.). 

90. §. Rendes elnöke a kerületi esperes. Világi elnö-
két saját kebeléből évenkint maga választja. 

91. §. Az esperes-kerületi tanács eszközli az egyház -
megyei gyűlésbe küldendő papi s világi képviselők megvá-
lasztásit ; mire nézve 

a) A papi képviselő megválasztása végett az esperes-
kerületi tanács utasítása folytán az esperes választó gyű-
lésre összehívja a kerületbeli plébánosokat, káplányokat és 
egyéb világi s szerzetes áldozárokat. Ezek titkos szavazás 
útján a papi képviselőt átalános szótöbbséggel megválaszt-
ják . Azok, kik személyesen meg nem jelenhetnek, szavaza-
tukat a szavazás napjára, „a választó gyűlés szavazatszedő 
bizottságához" czimezve, levélben is beküldhetik. 

b) A világi képviselők választása végett az esperes-
kerületi tanács az esperességet annyi választókerületre 
03ztja, a hány világi kéyviselő lesz küldendő az esperesség 
részéről és minden ily kerületbe eső községek egyházta-
nácsai egy képviselőt választanak. (54. §. 1, és 58. §.b 
pont.) A községek egyháztanácsaiban a szavazás eszközlé-
sére minden választókerületbe az esperességi tanács napot 
tüz s egyszersmind a szavazatok összeszámítására bizott-
ságot nevez, mely az egyházközségi tanácsokban a szava-
zásról felvett s hozzá beküldött jegyzőkönyvek alapján a 
választás eredményét megállapítja. (116. §.) 

92. §. Az előbbi szakasz szerint megválasztott papi 
képviselőnek az esperes részéről bemutatott választási jegy-
zőkönyv alapján, — a világi képviselőknek pedig a szava-
zatok összeszámítására kirendelt bizottság folytán, — a 
képviselői igazolványul szolgáló megbizó leveleket az es-
peres-kerületi tanács szolgáltatja ki. 

93. §. Az esperes-kerületben levő népiskolák tanügyi 
s javadalmi kellő ellátása felett őrködik és felügyel, hogy 
a kiadott szabályok és rendeletek foganatosíttassanak. A 
tapasztalt hiányokról s felmerülő szükségekről az egyház-
megyei tanácsnak jelentést tesz s ezt a körülményekhez 
képest véleményes javaslattal is kiséri. 

94. §. A tanügyi s egyéb időszaki kimutatásokat (48. 
§.) az egyházközségi tanácsoktól pontosan bekivánja s az 
egyházmegyei tanácshoz felterjeszti. 

95. §. Az egyházközségi tanitó megválasztásáról szóló 
s az egyházközségi tanács által bemutatott jegyzökönyvet 
s a megválasztott tanitó mellékelt okmányait, ha a válasz-
tás ellen kifogás fen nem forog, ennek megjegyzése mel-
lett az egyházmegyei tanácsnak megküldi. Ellenkező eset-
ben a felmerült kifogás megalapítására szolgáló adatok 
tisztába hozása s megállapítása mellett a választási jegyző-
könyvet véleményes előterjesztésével kiséri. (77. és 117. §.) 

96. §. Az egyházközségi javak és jövedelmek helyes 
és biztosított kezelése felett őrködik. Az egyházközségi 
számadásokat megvizsgálja, illetőleg megvizsgáltatja, a 
tapasztalt hiányokat ki javít tat ja s véleményes jelentése 
mellett az egyházmegyei tanácsnak további ellátás végett 
(81. §.) felterjeszti. 

97. §. A plébánosi javadalom bármely községben 
megürülvén, az illető esperes-kerületi tanács haladéktala-
nul gondoskodik a plébániai javadalom leltározásáról, a 
birtokálladék biztositásáról s a jövedelmek időközi kezel-
tetéséről. A lelkészség betöltése után pedig a plébániai ja -
vadalmat az u j plébánosnak leltár mellett átszolgáltatja. 

98. §. Az egyházközségek, plébánosok, tisztviselők, 
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egyraáshozi viszonyaiban felmerülő panaszokat, valamint 
az egyházközségi tanácsok megalakításának érvénye ellen 
benyújtott feljelentéseket (107. §. c. pont) vagy az esperes 
vagy más kiküldött tag vagy a körülményekhez képest 
vegyes bizottság által megvizsgáltatja s a bemutatott je-
lentés folytán azokra nézve, a mennyiben az önkormány-
zat körébe tartoznak, intézkedik. 

99. §. Mint másodfolyamodású hatóság határoz mind-
azon folyamodások tá rgyában, melyek az egyházközségi 
tanács végzései s intézkedései ellen nyúj ta tnak be. 

100. §. A. 98. és 99. §§-ban megjelölt tárgyak elinté-
zése alkalmával az illető községi egyháztanács elnökei s 
küldötte a tanácskozásban felvilágositólag részt vehetnek 
ugyan, de a határozat hozásában szavazattal nem birnak. 

101. §. Az esperes-kerületi tanács a hatáskörébe uta-
sitott ügyek gyorsabb kezelése végett állandó bizottságot 
nevezhet s ennek teendőit meghatározza. 

Ezen állandó bizottság elnöke az esperes, illetőleg az 
esperes-kerületi tanács világi elnöke. A bizottság mind te-
endőire, mind eljárására, nézve az esperes-kerületi tanácstól 
nyert utasításokhoz alkalmazkodik. 

102. §. Az esperes-kerületi tanács rendesen féléven-
kint ülést tart Rendkívüli esetben az elnök által többször 
is összehívható. 

103. §. Érvényes határozat hozatalára legalább 3 
egyházi s 6 világi tag jelenléte szükséges. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , april 30. S c h v a r z G y u l a ú r h o n a t y a i 

v á l a s z a a c u l t u s m i n i s z t e r n y i l a t k o z a t á r a . 
(Vége.) Eddig csak készen vagyunk, de még nem fejezhet-
jük be jegyzeteinket. Megszoktuk már tiszteletünket azon 
mértékben tanúsítani az emberek iránt, a mily méltóságban 
vannak. Sch. Gy. úr, mint országos képviselő, iránt sem 
akarunk tehát figyelmetlenséget tanúsítani és ezt, megvall-
juk , részint az ő honatyai méltósága iránti tekintetből, ré-
szint azon önző indokból teszszük, mert jöhet idő, midőn 
kifejezett becsülésünknek hasznát vehetjük. 

Sch. Gy. úr hiszi, hogy a csalhatatlansági dogmának 
„hhet"hatása az ország nyugalmára; de azért még sem „mele-
gíti fel", hogy minő veszélyek származhatnak ebből az állami 
közjogra. Mi diplomaták nem vagyunk, legkevésbbé tar to-
zunk pedig a liberális párthoz, azért nem tudjuk megérteni, 
miért nem melegíti fal Sch. úr e veszélyeket ; de józan eszünk 
szerint úgy Ítéljük meg a dolgot, hogy ha Sch. Gy. úr szavai-
nak igazsága felől meg lenne győződve és meg akarta volna 
győzni az olvasó közönséget is, nem lett volna szabad egyszerű 
állítással megelégedni, hanem tényeket kellett volna felhozni, 
melyek t. i. azon emlegetett veszélyek ? hol vannak, mi 
által, mennyiben fenyegetik az állami közjogot, miképen 
folynak ki szükségszerüleg az infallibilitásból ? hanem ter-
mészetesen az infallibilitás helyes fogalmából indulva ki ; 
de nem, Sch. Gy. úr mindezt nagyúri megvetéssel ignorálja, 
elég, hogy én Sch. Gy. mondom, higye el mindenk ;. Mi 
magunk ugyan mélyen hiszsziik a pápa csalatkozhatlansá-
gát, Ítéletünket sem zavarta meg, de azért mindont Sch. 

úrnak még sem hiszünk el ; azon okadatolásra pedig, hogy 
„lehet," magas engedelmével nem adunk semmit. Mit mon-
dana Sch. úr, ha mi, például, azt mondanánk : lehet, hogy Sch. 
Gy- t ezen beszéde miatt többé meg nem választják képvi-
selőnek Sz.-Fehérvárt vagy lehet, hogy ezen beszéde miatt 
macskazenét k a p ; ezt csak akkor hinné el, habár nem kel-
lemesen lepné is meg, ha már megtörtént volna. Concret 
eset az infallibilitás, concret esetként tudja a képviselő úr, 
hogy Sz.-Fehérvárt kihirdettetett ; tessék concrete kimutatni 
a veszélyeket, melyek belőle közjogunkra háramlanak, akkor 
hiszünk neki ; de mindaddig honatyai helyzetével ös^ze nem 
illő vádnak, liberális phrásisnak, népszerűség hajhászatnak, 
ta r t juk állítását. 

Mint az ostornak, úgy Sch. úr beszédjének is, a vége 
csattan. Mindent ugyan, amit gondolt, nem mondott ki ; de 
lehozás útján könnyű lesz hozzá jutni. Ugy beszél, mint 
diplomatához illik, holnapra is hágy valamit. Miután fentebb 
oly nagy kegyességet tanúsított, hogy nem melegítette fel 
e hüs napok alatt azon veszélyeket, melyek közjogunkat 
fenyegetik, beszéde végén kátói szigorral lép fel, meghagyja 
a miniszternek, hogy a sz.-fehérvári hirdetésről magának 
mielőbb hiteles tudomást szerezzen — és azu tán? a legna-
gyobb szigorral és erélylyel lépjen fel. A képviselő úr nem 
mondta el, mit ért erélyes szigor alatt. Megkisértjük fejte-
getni. A csalhatatlanság kihirdetése Sz.-Fehérvárt tényleg 
megtörtént a már létező placetum ellen és, mint lát juk, 
Magyarország közjoga épen úgy fenáll, mint azelőtt, a pri-
vilégiumok nem állíttattak vissza, a kormány nem vonta 
még vissza, hogy a kath. vallás többé nem államvallás, sőt 
legközelebb hivatalos közege, a miniszter, által kinyilatkoz-
tatta, hogy ide ugyan nem fog az ő tudta és akarata ellenére 
semmiféle ul tramontán okmány becsempésztetni; most kö-
vetkezik a szigorú azaz a legszigorúbb eljárás. Miből fog ez 
állani? A püspököt megidézik, mikép m< részelt oly vakmerő 
lenni, hogy az infallibilitást kihirdette; ő azt feleli, hogy 
csak püspöki kötelességét teljesítette; hát a placetum ? 
válasz : oportet Deo magis obedire, quam hominibus. Polgár-
püspök ! mi felekezet nélküli állam vagyunk, a te Istenednek 
a mi ügyünkbe semmi beleszólása, mi lemondtunk róla, te a 
haza törvénye ellen vétkeztél, szigorúan, legszigorúabban^ 
bünhödöl, bezárattatol. Ez az a gondolat, melyet a képviselő 
úr jövőre reservában hagyott, ide szándékozik ő vezetni a 
kormányt, tulajdonképen a kath. püspököt, a börtönbe, itt 
csattan az ő beszéde; kár volt ezt ki nem mondani, sok taps-
tól és magasztalástól fosztotta meg ez által magát a képviselő 
úr, pedig ez is az önfentartás egyik nemét képezi napjaink-
ban ; így kezdték a kath. püspök elleni felszólalást Olasz-és 
Muszkaországban is, a vége börtön és számkivetés lett. 
Mindenkinek mag volt engedve a maga hite és meggyőződése 
szerint élni az országban, csak a kath.püspöknek nem; eat 
a szabad állapotot óhajtja Sch. úr hazánkban is elérni ; talán 
porkóláb akar lenni ? bizony a fensőbb műveltség fokán álló 
honatyai gondolkodással nagyon magegyező óh íjtás. 

Még csak néhány szót leszünk bát rak irni. Sch. Gy. 
úr magánúton és lapokból is értesült, hogy Gyula-Fehérvárt 
és N.-Váradon is kihirdettetett az infallibilitás. Nagyon saj-
náljuk, hogy e pontban alighanem Sch. Gy. úr tévesen van 
informálva, minélfogva jövőre azon tanácsot vagyunk bát rak 
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figyelmébe ajánlani, hogy ha hitelesen akar az ilyen infalli-
bilitási ügyekről értesülni, lapozgassa a „Religiót," ez az 
országban az egyetlen megbízható orgánum az ilyen ultra-
montán izü dolgokra nézve ; e mellett még azon biztosítékot 
is nyuj t juk, hogy az ország nem félhet, hogy e lapozgatás 
által egy liberális fiát elveszti ; a ki ennyire liberális, nem 
lesz abból ultramontán soha. 

Halmai. 

ALSÓ-SZEMERED, april 22. A v a t i k á n i s z e n t 
z s i n a t a s z ó s z é k e n. „Sokan azért nem hiszik a pápai 
tévmentességet, mert nem é r t i k , " jegyzi meg helyesen 
Zsemlics I. plébános úr a „Religio" f. é. 29-ik számában. 
Illustratióul ez észrevétel mellé álljon itt következő két 
párbeszéd, melyek az időben köztem és egy öreg remete és 
más alkalommal szintén köztem és egy fiatal káplány közt 
fejlődtek. 

Remete: „Édes lelkiatyám! Azt olvasom a K. Nép-
lapban, hogy a Rómában egybegyűlt zsinat azt aka r j a hit-
ágazat gyanánt kimondani, hogy a pápa csalhatatlan. Hisz 
csak Isten lehet csalhatatlan !" 

En : „Atyuska ! a dolgot igy kell é r teni : találkozott 
már olyan patriárka meg püspök is, ki a prédikáló szék-
ből olyasmit tanított, a mit utóbb a római pápa és a vele 
egyesült püspöki kar ezen vagy amazon a zsinaton eret-
nekségnek nyilatkoztatott ki. A mostani római zsinat tehát 
azt akar ja hitágazat gyanánt kimondani, hogy a római 
pápával, mint Krisztus helytartójával és az egész egyház 
fejével, ilyesmi nem történhetik vagyis, hogy a pápa, mi-
dőn mint valami prédikáló székből Krisztus Urunk nevé-
ben tanít, Isten különös kegyelméből hibába vagyis eret-
nekségbe nem eshetik." 

A remete kissé gondolkodott és igy szólt : „Az igaz, 
hisz külömben az egész anyaszentegyházat hibába ránt-
hatná magával ! Most már értem, mit akar a római zsinat 
kijelenteni !" 

Káplány : „Mind hiába ! a római pápa, ha pápa is, 
csak ember, mint bármely püspök ; ha egy püspök sem 
tévmentes, a pápa sem lehet az !" 

Én : „Egy püspök sem tévmentes, a pápa sem lehet 
az, mondja ön ; mikép lehet tehát a tanitó anyaszentegy-
ház, mely a pápából és püspökökből áll, mégis tévmentes ?" 

A káplány úr mostanáig is adós a felelettel. 
Igaz tehát, hogy „sokan azért nem hiszik a pápai 

tévmentességet, mert nem értik." 
E körülmény is indokul szolgálhatott nekem, hogy 

a vatikáni szent zsinatnak kétrendbeli határozata felett 
szent beszédeket készítsek. Indokul szolgált azonban az is, 
hogy illendőnek, hasznosnak, szükséges- és korszerűnek, 
tartám egyházammal lépést tar tva tüzetesen prédikálni 
azon igazságokról, melyeknek kedveért kelet és nyugot 
apostolai szent Péter sírjához zarándokoltak. 

A jövő egyházi évnek minden vasár- és ünnepnap-
já ra beosztott szentbeszédekre az aláírást annak idején 
megnyitottam, megrendelési határidőül (egy u j frtjával az 
egész műért) f. évi május utolját tűzvén ki s Ígérvén egy-
szersmind, hogy e hónap végéig müvem első füzete megje-
lenend. ígéretemnek, mivel az előfizetők száma felől ekko-

rá g semmikép som tájékozhatom magamat, meg nem fe-
lelhetek. Szándékom müvemet egyszerre t. előfizetőimnek 
kezéhez juttatni. A megrendelési ár május hónap végéig még 
1 o. é. fr t marad, azontúl azonban 50 krral emelkedik. Kö-
vessék t. előfizetőim Zsemlics I. plébános úr példáját s ak-
kor kész vagyok szent beszédeimet 50 u j kron áruba bo-
csátani Zsemlics I. plébános úr pedig fogadja ez alkalom-
mal nyilvános köszönetemet. 

Fábián János. 

I R O D A L O I . 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. F ranz Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

Még mielőtt e nagyban figyelemre méltó czikkelytől 
megválnánk, nem tehetjük, hogy nyilt kifejezést ne adjunk 
annak, mit átolvasása után éreztünk. 

Példát találunk itt is és pedig jelentős bizonyitékot 
nyújtó példát, melynél döntőbb alig lehetséges arra nézve, 
hogy a kath. ker. egyház, valamint annak szellemileg ado-
mányozott tagjai is, a tudományi pályán lehetőleg előha-
ladva, mindenha természetes hivatásukul ismerték és is-
merik mindig a tudományok minden ágát növelni, terjesz-
teni és áldásával boldogítani az emberiséget, elhinteni azok-
nak magvait a legtávolabb világrészek amaz ős vadonjai-
ban, hol a tudomány és műveltség első hajnalsugara gya-
nánt egyro látjuk a kifogyhatlan türelemmel és buzgósággal,a 
hit és kinyilatkoztatás világával, a tudatlanság sötét éjében 
tapogatódzó, józan észszel és szabad akarattal , valamint hal-
hatatlan lélekkel, felruházott teremtményeknek elméjét meg-
világosítani és ily módon rendeltetésüknek, melyről ma-
gukra hagyatva oly könnyen letérnének , nagylelküleg 
visszaadni törekvő kath. hitküldéreket feltűnni. 

A nyolczadik (8) czikkelyben 199—223 egymás 
mellé viszonyba állíttatik azon elv szerint, „contraria iuxta 
se posita magis elucescunt" a régi és uj latin forditââ . . . 
Szerző széles történeti ismeretet árul el itt is, melynek 
nyomán őszinte örömmel és érdekkel meríthetni az ötödik és 
hetedik századból azon tapasztalatot, miszerint az „I ta la" 
a sz. Jeromos által revideált „Vulgata" elöl, ennek kitűnőbb 
volta mia t t , lassan-lassan háttérbe szorult s hogy szent 
Izidor ezen átdolgozásának kitűnő jelessége az egyház 
akkori látható fejei vagyis a pápák és szent atyák iratai-
ban nyiltan és világosan kifejezve lön (v. ö. 193, 201. és 
köv. lapokon). Mellőzve minden mást, e szent a tyák sorá-
ból felhozzuk sz. Izidort, Sevillának 591—636. nagyérdemű 
püspökét. Ez (Etymol. VI. 4.) i r j a : „Presbyter quoque 
Hieronymus, trium linguarum peritus, ex hebraeo in lati-
num eloquium scripturas convertit , eloquenterque transfudit, 
cuius interpretatio merito ceteris antefertur. Nam est et verbo-
rum tenacior et perspicuitate sententiae clarior, atque utpote 
a christiano interprote verior." Nem hagyhat ja el e mel-
lett a tiszt, szerző az ezen időszaki kéziratokat, megbe-
szélvén a „Codex Fuldens ." , „cod. Babiensis palim-
psestus"-t és az illető példányokat (v. ö. 216—219 bl.) 
Mindazáltal e czikkelyből arról is meggyőződhetni, miként 
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ezen annyi jelesseggel ékeskedő „Vulgata" forditás sem ke-
rülhette ki az emberi müvek közös sorsát, tudniillik idő 
haladtával , noha tar talmát tekintve olyképen jutott to-
vább, mint a javitó, illetőleg átdolgozó, szent egyháztudor 
kezeiből kikerült volt, az átirók, a másolók, gondatlansága 
és önkénye folytán némi jelentéktelenebb hibák és ferdíté-
sek férkőztek belé, melyek aztán mindenesetre helyreho-
zásra, kitisztázásra, vár tak olyanok részéről kiváltképen, 
k ik hittel karolva fel az üdv igaz tana i t , egyszersmind 
szelid szeretettel, önmegadással, távol minden üres kétke-
déstől és tudálékos begyőzési akarattól és tiszta kedély-
lyel, búvárkodnak azokban. 

Mire nézve a kilenczedik, 224—243. 11. — és tizedik, 
244—278. 11. — czikkelyek azon szeretet, megelőző hit és 
neme3 akara t eszközölte, valamint tisztelet és hódolat szülte 
revisiojáról beszélnek, melyet a biblia-szöveg kitisztázásaért 
mindenek előtt lángoló tiszta szivü istenes apátnak, Cassiodo-
rusnak, lehet köszönni, kiről (+ 562.) a 225. lapon ir ja a t. 
sz. : „Cassiodor hatte den Mönchen des von ihm gostifteten 
Klosters eine Bibliothek eingerichtet, in welche er neben 
der Septuaginta und dem revidirten I talatext auch die 
Ubersetzung des hl. Hieronymus niederlegte. Über das Stu-
dium dieser Texte gibt er seinen Jüngern in der Schrift 
„de institutione divinarum litterarum," die uns glücklicher 
Weise erhalten ist, ausführliche Anweisung. Aus den hier 
enthaltenen Vorschriften können wir nun ebensowohl er-
kennen, auf welche Weise die damaligen lateinischen Bibel-
exemplare verderbt worden, als auch, welche Grundsätze 
von den richtig Denkenden zur Reinerhaltung des Textes 
befolgt wurden." E czikk tár ja elő még a 229. 1. buzgado-
zását azon Alcuinnak, (i" 804.) kinek különösen N.-Károly 
oldala melletti közreműködése által félreismerhetlenül iga-
zolva lőn, miszerint a kath. ker. egyház a germán eredetű 
népekre is a művelődés, valódi polgáriasodás, közlönyévé lett 
mind a világi, mind a vallasi tudományra nézve. Befolyásával 
mindjárt a kolostorok és egyházak mellett iskolák alakultak, 
hol az úgynevezett hét szabad mesterségre (trivium és quadri-
viumra) oktat tat tak a tanulók. 

Dr. Csősz. 
(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— ( N y i l v á n o s k ö s z ö n e t . ) Alólirtak a fiúi hálaér-

zet által ránk rótt kedves kötelmet teljesítjük, midőn kegyes 
püspökünk mélt. és ftdő K o v á c s Zsigmond úrnak, ki a 
pécsi papneveidei sz. Pál apostolról nevezett magyar egy-
házirodalmi társulat jelen évi kiadványa — Barbarossa c. 
két kötetes regény, — e z e r fr tra menő kiállítási költsé-
geit nemesszivüleg fedezte, a nyilvánosság szine előtt is 
legforróbb köszönetünket fejezzük ki. — A Szepessyek és 
Scitovszkyak széplelkü utódját, az irodalom és tudományos 
önképzés jótékony ápolóját, hőn szeretett püspökatyánkat, 
a legbölcsebb Gondviselés még hosszú évek során át tartsa 
meg egyházunk-, hazánknak és — nekünk, ez mindenha 
legőszintébb óhajtásunk ! Pécs, 1871. május 7. — A pécsi 
növendékpapság sz. Pál-társulatának ezévi tagjai. 

— Bdküldetett: Előfizetési folhivás Elméleti és Gya-
korlati Egyházi Irálytan czimü munkára. Az elméleti rész-
ben a leglényegesebb és legszükségesebb pontokat röviden 
érintve és a fenálló törvényeket vagy rendeletekot idézve, 
inkább a dolgoknak gyakorlati oldalát és hivatali kezelésé-
nek alakját tüntettem fel. Evégett alkalmas rendszerben 
az egyházi hivatal teendőinek minden fontos és gyakor-
lati ágaira figyelmeztem s azon viszonyokra, mik a lelkész 
személyére, hivatalár i és a lelkészet sokféle teendőire, u. m. 
a szentségek kiszolgáltatására, az anyakönyvekre, az isteni 
tiszteletre, az iskolai ügyekre, a házassági és számadási 
ügyekre, a vallásosság és erkölcsiség felügyeletére, szegé-
nyek és árvák gondozására, az egyházi vagyon különféle 
nemeinek kezelésére, az egyházi és polgári hatóságokkal 
és az egyház kebelén kivül álló testületekkel felmerülhető 
érintkezésekre, stb. vonatkoznak, úgy figyelmeztem, hogy 
egyfelől azon polgári viszonyok, magánosok- és hatóság előtt 
végzendő ügyek, nyomdai, póstai, távirdai, vasúti rövid 
szabályzatok, pénz- és mértéknemek stb., se maradjanak 
érintetlen, melyek a gyakorlati élet tanúsága szerint a tevé-
keny és avatott lelkésznek nemcsak tanácsára, hanom ren-
dező kezére is rászorulnak ; más felől pedig mind az szem 
előtt legyen tar tva és velejében felhasználva, mit az egyházi 
irodalom ezen irányban eddig közhasználatra bocsátott. 
A mü terjedelme körülbelöl 25 iv leend 8 ad rétben, szép 
fehér papiron, jól olvasható tiszta betűkkel. Egy példány 
ára 2 frt. Tíz példány után a gyűjtőknek egy tisztelet-pél-
dány já r . Kelt Károly-Fehérvártt, april 10. 1871. B e k e 
Antal s. k. szentszéki ülnök és jegyző, egyház-tört. és jog-
tanár . 

— Beküldetett : Fromme Betrachtungen über da3 
hochheilige Leben Mariae zum Gebrauche für die Mai-An-
dacht von P. F . E. Krön?s. IV Auflage. Sartorinál. Ara 
20 kr . 

— Varsóból írják, hogy a chelmi megye administra-
torává az orosz kormány által rendelt Popiel kanonok a 
megye kormányának átvétele alkalmával pásztorlevelet 
intézett a hívekhez, melyben azt mondja, hogy az egyesült 
görög s a római egyház egymásnak ell»ntéte, míg az egye-
sült s nem egyesült görög egyházak ugyanazonosak, mit a 
rítus is eléggé kimutat s azért óhajtandó, hogy ismét egye-
süljenek. Világos ebből, hogy ezen egész megyét át fogja 
vinni az administrator a schismába. 

— A Szent-László-Társulat VIII . rendes közgyűlését 
f. évi május 31-én Pesten, a központi papnövelde földszinti 
nagytermében tartandja, melyre a társulat tagjai tisztelettel 
meghivatnak. A gyűlést az egyetemi templomban reggeli 
9 órakor mondandó kis szentmise fogja megelőzni. Pesten, 
a Szent-László-Társulat 1871. april 20-án tartott választ-
mányi gyűléséből. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya 
számára. 

Összeg az előbbi számból: 326 frt . 13 kr., 160 frank 
aranyban, 7 cs. k. arany, 1 régi koronás tallér. 1 db régi 
kétfrtos, 9 u j ezüst forintos, 10 db régi húszas, 7 osztrák l / t 
forintos. 

Egy nagyváradmegyei lat. sz. áldozár a jubiláns 
pápának . . . . 1000 frank aranyban.. 

A bold. Szűz hét öreme'nek tiszteletére a nagyvá-
radi irgalmasszüzak . . 1 régi tallér, 1 ujftos és 

1 régi húszas. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 



Megjelenik e lap he-
tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben s póstakül-

déssel5 f. 
RELIGIO. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
póstahivatalnál : Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kjcs i 
Sándor nyomdai iiódájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sar.), 9. sz. 

n coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

7-én. Sil. I. Félév. 1871. 

TARTALOM. A szabadság. — A magyarországi latin 
és görög szertartású katholikus egyház önkormányzatának 
szervezete. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A s z a b a d s á g , 
i . 

E varázshatású névnek említésénél kinek nem 
dobog fel szive sebesebben? Önméltóságának érze-
tétől áthatottan az ember ezen a maga képzelhető 
boldogságának létkellékére, a szabadságra, vágyik 
ellenállhatatlanul. 

Ezen vágyat használja fel eszközül a visszaható 
disharmonious erőnek személyesítője, pokolbeli ős-
ellensége, az emberiségnek, ha lehetne, végmegbuk-
tatására. „Éljen a szabadság" jelszó alatt indítja 
elámított, elvakított, emberrabjait a sziklának, melyen 
az emberi szabadság szent temploma épül, ostromlá-
sára s ha lehetne, feldöntésére. 

Egyik legérdekesebb és legérdemesebb tárgya 
ez a vizsgálódásnak. 

A szabadság legtágabb értelemben függetlensé-
get jelent és így, a mennyiben az erkölcsi életet 
nem élő lényeknél is létezik az egymástól való kisebb 
nagyobb függetlenség, ily tág értelemben vett sza-
badság eszméje azokra is alkalmazható. 

Szűkebb és jelesebb értelemben a szabadság az 
erkölcsi életet élő lénynek azon tulajdonát képezi, 
melynél fogva az öntevékenységének kifejtésében 
valamely más erőhatalom által nem gátoltatik. 

Ha tehát cselekvésemben sem a physicai erő, 
sem a morál vagyis az által sem gátoltatorn, mi ne-
kem, mint véges erkölcsi lénynek, kijelöli az irányt 
és meghatározza a módot arra, hogy cselekvésem a 
mindenek létének végczéljával positiv összhangzás-
ban legyen: akkor megvan teljes szabadságom. Ha 
pedig physikailag gátoltatom abban, mit a morál 
legalább is nem tilt : akkor megvan erkölcsi szabad-
ságom. 

Ellenben, midőn annak, mit a morál tilt, cselek-
vésében physicailag nem gátoltatom, ezen rosznak 
cselekvésére lehet tehetségem, de valódi szabadsá-
gom nincsen, mivel ennek csak az lehet tárgya, mi 
az igazsággal és csak ezen épülhető morállal nincsen 
összeütközésben. 

Absolut szabadság nem létezhet, mert a véges 
lényt absolut tulajdon a végesség fogalmánál fogva 
nem illetheti meg ; az absolut lényre pedig csak úgy 
lenne illeszthető, hogy ha még egy más, — még 
fensőbb lény. léteznék, mi a fogalomban is legnagyobb 
absurdum. 

Az absolut lény, az Isten, legszabadabbnak 
mondatik annyiban, a mennyiben a véges ész az okot 
az okozattól, a véghetetlent a végestől, az alkotó erőt 
az alkotmányoktól, megkülömböztetőleg, saját cate-
goriái szerint, melyek fölébe a positivitás terén a 
hit közvetítése mellett sem képes emelkedni, őt a 
világtól külön lényül, egyéniségben, sőt személyiség-
ben, tehát véges s e szerint az ellenhatás erejének 
kitett, habár saját erejének felette végtelen túlsú-
lyánál fogva attól meg nem zavartatható, minőségben 
foghatja fel. 

A valódi szabadság fogalma tehát csak is a vé-
ges lényekre alkalmazható. Ezekre nézve létezhet a 
valódi értelemben vett szabadság s pedig véges, kor-
látolt, minőségben. 

A mi saját létére s egész lényére nézve mástól, 
mint okozat az októl, függ, váljon az hogyan lehetne 
bármely tulajdonára nézve teljesen független ettől? 

Ezen a végesnek a végtelen, az okozatnak az 
ok, irányában létező viszonya fogalmától elválaszt-
hatlan alárendeltségi, függési, szükségesség ké-
pezi a véges lények mindenikét megillető szabadsági 
korlátot. 

A végetlen boldogság, dicsőség, rend, harmónia, 
kitüntetése végett létező véges lények szabadságának 
korlátozását épen az említett czél elengedhetetlenül 
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követeli, sőt már ennek fogalmában foglaltatik azon 
korlát feltevése. 

Minthogy pedig az erkölcsi életet élő véges lé-
nyek között a tökélyre nézve külömbség létezik, 
miről a mindenütt észlelhető fokozatossági rend nem 
enged kételkednünk : ebből az következik, hogy a 
szabadsági korlátnak a véges lény tökéletessége 
fokozatához alkalmazva és így különfélének kell 
lennie. 

Sőt, mivel a véges lények állapotja szükség-
képen szünetleni változásnak van alávetve: ezen 
korlátnak ugyanazon lény szabadsága irányában is 
módosulnia kell azon lény erkölcsi emelkedésének 
vagy sülyedésének mértéke szerint. 

Ezek előrebocsátása után most már szemle alá 
vévén az emberi természetet úgy, a mint az jelenleg 
van, be kell vallanunk, hogy az emberi szabadság-
nak átaljában véve jelenleg nagy korlátokra van 
szüksége, az emberi természetnek azon jelenlegi har-
moniátlansága, rendetlensége, miatt, mely abban a 
szellemi erőnek az anyagi, a rationalitási erőnek az 
érzékiségi erő irányában mennyiségi tekintetből való 
alárendeltségében nyilatkozik ; mi is a józan ész el-
ismerése szerint sem lehet eredeti állapot, hanem el-
fajulásnak eredménye. 

A maga természetében elfajult lénynek vagy 
kijavíttatnia vagy pedig elbuknia, el- vagy kivesznie 
kell végképen. 

A mindenütt észlelhető ezen rendszernél fogva, 
a mennyiben az emberi természetnek romlottsága a 
történelem tanúsága szerint régebben a mostaninál 
sokkal nagyobban nyilvánult, az emberiség irányá-
ban a kijavításnak, a megváltásnak, már meg kelle 
történnie. 

Tehát a minden erőnek végetlen kútforrásától, 
a végetlen lénytől, hatásnak kelle történnie az emberi 
értelemre és akaratra, hogy amaz az elfajulás követ-
keztében elhomályosulván, felvilágosíttassék, emez 
pedig az embert születésétől óta zaklató túlsúlyú 
érzékiség és rút önzés legyőzésére képesíttessék. 

Az egy istenségi szempontból, mely eszmének 
az egyszeriség eszméje megfelel, a kijavitás, a meg-
váltás, egyszer történt, midőn is az egyetemes érte-
lemben vett egész emberiség, tehát minden addig élt 
és azután élendő emberek mindnyájan, egyszerre 
megváltattak. 

Ámde a számtalan egyének által az idők folya-
mában képviselt emberiségi szempontból, melynek 
tehát a successivitás, a folytatólagosság, eszméje felel 
meg, a bár egyszer történt megváltás eredményének, 

ama javitó erőnek, az emberi egyénekre alkalmazása, 
tehát ezekre nézve a megváltási ténynek mintegy 
ismétlése, az idők folyamában folytonosan mindvégig 
kell, hogy történjék. 

A megváltói hatalom irányában, úgy mint 
melynek feladata az embereket a puszta emberi ész-
szel fel nem fedezhető és az embernek, hogy ismerje, 
mégis szükséges igazságokra tanitani és az igazság 
cselekvésére az embert nemcsak inteni, serkenteni, 
hanem segíteni is, ezen hatalom irányában az ember-
nek, ha azt egyszer megismerte, nem lehet semmi 
joga, semmi szabadsága, hanem csak kötelessége 
annak hódolni. 

II. 
Az úgynevezett vallási szabadság valódilag, 

szoros értelemben, nem létezhet, mert azon megvál-
tói hatalmat, mely a csalhatatlan isteni tekintélyű 
magisteriummal és szinte isteni tekintélyű miniszté-
riummal ellátott egyházban nyilatkozik, megvetni 
ugyan lehet, de nem szabad. Valamint a gyakorlati, 
úgy az elméleti, igazság ellenében való tusakodás 
lehet ugyan az emberi tehetségnek, de nem a szabad-
ságnak, tárgya. 

A korlátlan szabadságnak eszméje absurdum, 
mert ez végre önmagát is felemészti, megsemmisíti ; 
emellett szabad lenne magát a szabadság létét vagy 
létjogát eltagadni, a szabadságot megtámadni s lerom-
bolni. 

A vallásszabadság-féle kifejezésnek csakis az 
lehet józan értelme, hogy a hol azon hatalom, mely 
hivatva van a társadalom életfeltételei felett még a 
külerőszak eszközeinek alkalmazása mellett is őr-
ködni, hogy hol tehát azon világinak, polgárzatinak 
vagy államinak nevezett hatalom saját működésének 
a megváltói, e földön legnagyobb tekintélyű, hata-
lommal való köteles összehangzását nem képes érvé-
nyesíteni vagy az érvényességben megtartani a maga 
teljes terjedelmében és annyira, hogy a nagyobb 
rosznak kikerülése végett ne legyen kénytelen ama 
megváltói hatalom nyilatkozására rendelt egyházon 
kivül és ennek ellenére támadt más egyházakat 
és vallástanokat is a társadalomban megtűrni: ott 
ezen megtűrt egyházak és vallások szabadoknak 
mondatnak , a mennyiben életükben és életbeli 
functióik gyakorlatában nemcsak nem gátoltatnak 
a kiilerőszakkal rendelkező hatalom által, de sőt 
inkább megvédetnek a netán másunnan támadó 
erőszakos elnyomatás ellen. Szabadok ezek tehát az 
államhatalom irányában, de nem a megváltói hata-
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lom, a Megváltó egyháza, ellenében, úgy mint mely 
ellenében létezési joggal, tehát szabadsággal, sem 
bírhatnak épen úgy, mint a tévelynek és igazságta-
lanságnak nincsen és nem lehet joga az igazság 
ellenében. 

A fentebb érintett értelembeni vallásszabadság 
csakis oly államban létezhet, mely benső szövetség-
ben él a megváltói hatalmat gyakorló egyházzal, 
mely államnak alaptörvényei, alkotmánya, lénye-
ges összhangzásban vannak a megváltói tan által 
hirdetett elvekkel és tanítással, következőleg az 
igazsággal, mely tehát át van hatva azon erős hittől, 
hogy az igazságot nemcsak hogy végleges legyőze-
téstől nem lehet félteni, de sőt ideiglenes győzelmet 
sem vívhat ki azon a tévely erőszak alkalmazása 
nélkül, mely erőszaknak azonban a tévely által az 
igazság letéteményese, a Megváltó egyháza, ellen 
bármi téren és bármi módon való megkisérlését az 
igazsághoz hűséges államhatalom megakadályozza. 

Továbbá, széles értelemben vett vallásszabad-
ságról lehet szó oly államban is, mely csak most 
kezd az egy szükségessel, a megváltói hatalommal, 
annak az egyénekre úgy, mint a társadalomra, nézve 
üdvöt hozó malasztjaival, megismerkedni,; mivel pe-
dig előbbi viszonyaiból egyszerre ki nem bontakoz-
hatik : annak legalább őszinte becsületességgel tért 
nyit a terjeszkedésre s azt minden erőszak ellen 
megvédi. Ez alkalmazandó azon államokra is, melyek 
a Megváltó igaz egyházától századok előtt elsza-
kadtak. 

Oly újdonsült államban is kivételesen lehet szó 
a széles értelemben vett vallásszabadságról, mely 
állam mindenféle szinű, szőrű, bőrű, nyelvű, szokású, 
vallású, nemzetiségű, népből alakulva, nehogy a 
megszilárdulás előtt szétmáljék, kénytelennek látja 
a vallás dolgában senkit sem mellőzni, — a val-
lási pracjudiciumok, kinek-kinek a maga bárminő 
vallásához való ragaszkodása, iránt figyelemmel és 
kimélettel lenni, megvédvén a vallásokat egyenként 
egyenlőn, pártolván a vallásosságot átaljában s a 
külömbözö vallásokat és egyházakat az őket megil-
lető szellemi küzdtérre utalván, melyen az igazság-
nak mindenkor biztos a győzelme s melynek teljes 
fényében előtüntével a szellemi erőnek ily fensége 
előtt lehetetlen, hogy az állam is egykor végre meg 
ne hajoljon, mert a kitüntetett s megismert igazság 
elleni konok tusakodásban valamint az egyéni ember, 
úgy bármily tái-sadalom, tehát egy állam is, csak 
halálát találhatja. 

De azon állítás, mintha vallásszabadságnak 
helye lenne oly államban, mely eddig a Megváltó 
egyházával benső kapcsolatban állott, ezen kapcso-
latot azonban most nemcsak széttépi, hanem egyáta-
lában a positiv valláshoz való ragaszkodásnak ön-
magára nézve szükségességét tagadva, kaput nyit 
bármily vallásnak, mely az állam czéljaival nincsen, 
mint szokták mondani, egyenes összeütközésben, ez 
állítás az igazsággal merőben ellenkezik épen úgy, 
mint az, hogy ott van a földön a társadalmi szabad-
ság, hol mindenki tetszése szerint mindent cseleked-
hetik, csak az államhatalomnak egyenes megtáma-
dásától ovakodjék. Itt a gyakorlati, amott az elméleti 
téren állíttatik fel társadalmi maximául az igazság 
iránti közönyösség; itt a gyakorlati, amott az eddigi 
elismerés által teljes jogú uralomra szert tett elméleti 
igazság szándékosan dobatik oda az igazságtalanság 
erőszakoskodásának martalékul; pedig az igazság 
akár az elméleti, akár a gyakorlati, téren mind kút-
forr ására, mind pedig lényegére, nézve ugyanaz. 

A mely államban tehát a mesterséges ámitással 
eltorzított értelmű szabadságnak, egyenlőségnek és 
testvériségnek örve alatt a megváltói tiszta tan elvei-
nek eddigi, minden tekintetben legjogosabb, az em-
beriségre legüdvösebb, uralma megvettetik, ócska, 
haszontalan, lomként félre dobatik és így a megváltói 
hatalom alól önmagát emancipáló államhatalom mint 
uj bálványisten tolatik fel a népeknek hódolati tár-
gyul a megváltó Krisztus helyett valóban oktalan 
vakmerőséggel s mely állam politikai életének legfőbb 
mozzanatát ezután nem az igazságon alapuló közjó-
nak „unitis viribus" előmozditása képezi, hanem 
azon undok czivakodás, melylyel a pártok az isten-
ségi polczra feltolt állami zsarnok hatalom kezelését 
minden még legerkölcstelenebb eszközök használa-
tától, még az embervérontástól, sem irtózva, egymás-
tól elragadni törekesznek : az ily, szenvedélyeinek 
rabigája alá görbedt vén Salamonhoz hasonlító, 
apostata államnak romlott légkörében semmiféle 
józan szabadság, az igazságnak semmi szabadsága, 
sem tenyészhet. Egy ily államban szabad egyházról 
csak gúnyból vagy együgyüségből, értetlenségből, 
lehet beszélni vagy irni. A tévely uralmának életfel-
tételül szolgál mindig az igazságnak, tehát az igaz-
ság legfőbb letéteményesének és őrének, a megváltói 
hatalmat képviselő és gyakorló világegyháznak, 
folytonos üldözése, ez ennek nélkülözhetetlen táplá-
léka, — Miként érzékiségének fékét vesztette házas-
társ. még ha az ellenkezőt jónak látja hazudni, a 
házassági frigynek felbonthatatlanságot öneszméjében 
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foglaló szentségi, isteni, jellegével együtt gyűlöli há-
zastársát is, mert abban megkedvelt érzéki kicsapon-
gásai, bűnei, ellenében élő szemrehányást, törvény, 
igazság s jog tapodása ellenében megtestesült tilta-
kozást, a közelgő és sokára el nem maradható neme-
sis előképét kénytelen szemlélni s azért, ha lehetne, 
örömest menekülne attól: úgy az államapostasiának 
is természetes következménye, az apostata államnak 
természeti szüksége, a katholikus hitelvek s egyház 
iránti gyűlölet s annak, ha lehetne, megrontásárai 
törekvés. A legoktalanabb hitvallás több figyelemre 
s kíméletre számolhat az apostata államnál, mint a 
katholika hit és egyház, mert attól nem fél, midőn 
ettől kénytelen mindig rettegni. 

Egyébiránt maga is a legnagyobb oktalanságon 
épülvén, rokonságban van minden oktalansággal. 
Mert nagyobb oktalanság nem is képzelhető, mint 
társadalmat alapítani vagy a már létezőt fentartani 
akarni természetfeletti hitalap nélkül. Oktalanság az 
önámítás, mintha a nép többsége valahol kivánná 
az állami hitetlenséget, oktalan és hiú remény, mintha 
a nép többségét, melynek elveit érvényesíteni köteles 
a képviseleti kormány, bármily machina tiókkal a 
positiv keresztény hit teréről eltántorítani lehetne és 
ennek akaratjával vagy beleegyezésével a minden 
hatalomnak, tehát az államnak is, birtokosát, Krisz-
tust, legfőbb királyt, dethronizálni lehessen. 

A minden igazság és csak ezen épülhető emberi 
boldogság örökös ellenségének, a pokolbeli vissza-
ható erő személyesitőjének, méltó oka van az örömre 
és kaczagásra, hogy annyi hypertudósnak látszó 
embert meg tud magának hódítani az oktalanságban. 
A ravasz ellenség jól ismeri a sok, de az isteni féle-
lemnek alapja nélküli, tudománynyal ellátott, tehát 
tudós, de nem bölcs, emberkék azon gyöngéjét, a 
kevélység azon hiúságát vagy a hiúság azon kevély-
ségét, melynél fogva lehet őket, kik az isteni termé-
szetfelettiség tekintélyének hódolni vonakodnak, az 
oktalanság áltekintélye iránti hódolatra csábítani. 
Kik elméjük és szivük kevélységéből vonakodtak 
imádási, hódolási, tárgyul elfogadni az örökigazságú 
Jehovát: azoknak ott volt az aranyborjú és hagyma. 
Kik nem akarják többé legfőbb királyokul elismerni 
a megváltó, az emberiséget felszabadító, Krisztust, a 
szabadság kútfejét: azok leborulnak most a minden 
igaz szabadságot s önállást zsarnokilag elnyelni ki-
vánó hitetlen államhatalomnak telhetetlen gyomra s 
mindig tátott szájú krokodilja előtt. 

HaeslinseJcy Jógsef. 

A magyarországi latin és görög szertartású katholikus 
egyház önkormányzatának szervezete. 

(Vége.) 

Ö t ö d i k f e j e z e t . 
A z e g y h á z k ö z s é g e k r ő l . 

104 §. Minden plébánia hivei külön egyházközséget 
képeznek. Az egyházközség a maga jogait és kötelességeit 

a) az egyházközségi gyűlés, 
b) az egyházközségi tanács által gyakorolja. 

A) A z e g y h á z k ö z s é g i g y ű l é s . 
105. §. Az egyházközségi gyűlésnek tagja minden a 

községben lakó 24-éves ker. katholikus férfiú, ki az egyház 
és iskola iránti kötelességét teljesíti, ha nem áll valamely 
bűnvádi kereset, illetőleg fenyíték, alatt és nem elmebeteg. 

Elnökei s jegyzői ugyanazok, kik az egyházközségi 
tanácsnak elnökei s jegyzői. 

106. §. A választó gyűlésben történik ötévenkint az 
egyházközségi gyűlés tagjainak megszavaztatása az orszá-
gos kath. gyűlésbe küldendő világi képviselő megválasztá-
sára nézve. 

A szavazás közvetlenül, személyesen és nyilvánosan, 
akkép történik, hogy minden szavazónak szavazata jegyző-
könyvbe vétetik. Ezen jegyzőkönyv a jelenvolt elnök, jegyző 
s legalább két gyüléstag által aláirva, az egyházmegyei 
tanácshoz felterjesztendő. 

Ha a községi választásnál valamely visszaélés történ-
nék, melyet meggátolni s eltávolítani a községnek hatalmá-
ban állott, de ezt elmulasztotta : ily esetben ezen község 
tagjainak szavazatai számitásba nem vétetnek. 

107. §. Az egyházközségi gyűlés az egyházközségi 
tanácsba három évről három évre tagokat választ. Mire 
nézve szabály ul szolgál, hogy 

a) megválasztható miuden választó, ha irni, olvas-
ni, tud ; 

b) a választás közfelkiáltással, de ha tíz tag szavazást 
kivánna, szavazás útján viszonylagos szótöbbséggel történik ; 
végre 

c) a választás érvénye ellen az espereskerületi tanács-
hoz, (98. §.) valamely megválasztott tag ellen azonban az 
egyházközségi tanácshoz, (114. §.) mindenki folyamodással 
élhet. Az ily folyamodás a választástól számított nyolcz nap 
alatt bejelentendő. 

108. §. Az évi költségvetést megállapítja. 
Rendkívüli tehernek a község részérőli elvállalása 

felett mindig az egyházközségi gyűlés határoz, mely e vég-
ből felmerülő esetekben az egyházközségi tanács által össze-
hívandó. (123. §.) 

B) E g y h á z k ö z s é g i t a n á c s . 
109. Az egyházközségi tanácsnak tagjai 
a) A plébánosok, káplányok és a kath. elemi iskolák 

rendes tanítói. Oly községekben, hol háromnál több tanitó 
v a n , a három legrégibb tanítón túl a többiek képviselet 
útján vesznek részt az egyházközségi tanácsban úgy, hogy 
minden öt tanitó után titkos szavazással választanak 3 
évről 3 évre egy tagot . 

b) A katholikus kegyúr ; ott, hol több ily kegyúr van, 
az, kit ezek maguk közül választanak. 
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c) Az egyházközségi gyűlés által választott egyház-
községi tanácsosok. (107. §.) Választ pedig minden egyház-
község, melynek lélekszáma 2000-nél nem több, 12 tagot ; 
2000 lélekszámtól 4000-ig 20 tagot ; 4000 tői 8000-ig 40 
t . ; 8000-től 12,000-ig 60 t . ; 12,000-től 16,000-ig 80 t. ; 
16,000-en túl 100 tagot. Minden választás alkalmával néhány 
póttag is választandó. Ott, hol a választás szavazás út ján 
történt, a megválasztott rendes tagok után legtöbb szava-
zatot nyert egyének tekintendők póttagokul. 

Érvényes határozat hozatalára az egyházközségi taná-
csosok egy harmadának jelenléte szükséges. 

110. §, A fiókegyházak az anyaegyházzal közösen 
egy tanácsot alkotnak és az egyházközségi gyűlés az egy-
házközségi tanácsba a fiókegyházból a népesség aránya 
szerint választ tagokat . 

111. §. Az egyházközségi tanács elnöke a plébános. 
Világi elnöke a katholikus kegyúr és a hol több ily kegyúr 
van, az, kit ezek maguk közül választanak. 

Az egyházközségi tanács a maga kebeléből szintén 
választ egy világi elnököt, a ki ott, hol kegyúri elnök van, 
szükség esetében ennek elnöki helyettese. 

Jegyzőit az egyházközségi tanács saját kebeléből 
maga választja. 

112. §. Az egyházközségi tanács feladata azok jegy-
zékét, a kik az egyházközségi gyűlésekben részt venni 
jogosítvák, (105. §.) évenkint kiigazítani s rendben tartani. 

113. §. Az egyházközségi tanácstagok megválasztását 
minden harmadik év vége előtt eszközli ; mire nézve 

a) a megválasztás helyét és idejét legalább 14 nappal 
előre kitűzi s ezt az egyházközségi választó tagok köztudo-
mására jut tat ja ; 

b) ugyanakkor kihirdetteti, hogy a választók jegyzé-
két bizonyos meghatározott helyen 8 nap alatt mindenki 
megtekintheti s annak netán szükséges kiigazitása iránt az 
egyházközségi tanácsot megkeresheti; 

c) a választás vezetésére s szükség esetében a szava-
zatok összeszedésére (107 §. b. pont) bizottságot nevez, 
mely a plébános, elnök vagy a világi alelnök elnöklete mel-
lett az egyházközségi gyűlésen egyszersmind a rendre is 
felügyel. 

114. §. Az ujonválasztott tanácstag ellen bejelentett 
kifogást (107. §. c. pont) haladéktalanul megbirálja s a 
mennyiben azt alaposnak találná, az e miatt elmozdítandó 
tanácstag helyébe az első sorban álló póttagot hivja meg. 

Póttag behívásának van helye azon esetben is, ha 
valamely tanácstag a három év folyama alatt lemondana, 
meghalna vagy választási képességét elvesztené (105. és 
107. §. a. pont). 

115. §. Az egyházközségi tanács részéről az esperes-
kerületi tanácsba küldendő világi képviselőt évről évre 
megválasztja s annak megbizó levelet ad. (89. §.) 

116. §. Azon esperesi vála-ztó kerület részéről, mely-
hez a község tartozik, az egyházmegyei gyűlésbe küldendő 
világi képviselő megválasztásában (54. §. 1. és 91. §. b. 
pont) az egyházközségi tanács tagjai birnak szavazattal. 
Ezeknek a szabályszerűiig kitűzött napon titkos szavazás 
útjáni megS'avaztatását az egyházközségi tanács eszközli 
s az erről felvett jegyzökönyvet, — melybe világosan k i -

teendő, ki hány szavazatot nye r t , az espereskerületi ta-
nácshoz , illetőleg ennek a szavazatok összeszámítására 
nevezett bizottságához, beküldi. (91. §. b. pont) 

117. §. Az egyházközségi tanács választja a község-
beli néptanítókat, tanítónőket és a kántortanítót. Ezen jogot 
azonban az országos kath. gyűlés által megállapítandó sza-
bályok értelmében gyakorolja. (15. 25. §.) 

A választásról szóló jegyzőkönyv az espereskerületi 
tanács út ján az egyházmegyei tanácshoz felterjesztetik. 
(77. §•) 

118. §. Felügyel a községbeli tanügy kezelésére. A 
tanügyre vonatkozó törvények és egyházkormányzati úton 
megállapított szabályok pontos végrehajtásáról gondos-
kodik. 

Tapasztalt hiányok eseteit, a mennyiben maga nem 
orvosolhatná, további intézkedés végett az espereskerületi 
tanácsnak feljelenti. 

119. §. Az egyházközség ügyeinek kezelésére s azok 
ellátására fő- és algondnokot és a mennyiben szükséges, 
egyéb tisztviselőket is választ. A pénzkezeléssel megbizandó 
tisztviselők választásánál azok vagyoni állására tekintettel 
leend. Ezek megerősítése állomásuk elfoglalása előtt az 
espereskerületi tanácsnál eszközlendő. 

A vagyonkezelést illetőleg az egyházközségi tanács 
tagjai az egyházközségi s egyházmegyei gyűlésnek felelősek 
azon intézkedések következéseiért, a melyekhez szavaza-
tukkal járultak. 

120. §. A templomi, iskolai, plébániai, épületek, inté-
zetek, vallási jelvények s minden egyéb egyházközségi va-
gyonok, jó karban tartásáról és biztosításáról az egyház-
községi tanács gondoskodik. 

121. §. Az egyházközségi, templomi, iskolai s egyéb 
hasontermészetű alapítványok épsége felett őrködik. 

Az ujabb alapítványokat az alapítványi levelek és 
ezekhez tartozó okmányok kíséretében az espereskerületi 
tanács útján az egyházmegyei tanácsnak feljelenti. 

122. §. Az egyházközség egyházi, iskolai s egyéb 
önkormányzati rendes kiadásainak fedezésére szolgálnak 

a) a templomi, iskolai s egyéb hitközségi alapítványok 
jövedelmei, mennyiben azok külön czélra nem rendelvék ; 

b) az egyházközségi ingatlan vagyon jövedelmei ; 
c) a templomi s iskolai bevételek ; 
d) az üresedésben levő plébániai javadalom időközi 

jövedelme, a mennyiben az fenálló gyakorlat szerint a he-
lyettes lelkészt nem illeti; 

e) az egyházmegyei tanács által megállapított szabály-
zat alapján kivetendő egyházközségi adó. 

123. §. Ha valamely nagyobb építkezési vagy más 
rendkívüli tehernek az egyházközség részérőli elvállalása 
látszik szükségesnek, az e feletti határozás végett a tanács 
által az egyházközségi gyűlés rendkívüli ülésbe összehívandó 
s a tárgy és költségvetés kimerítő indokolással annak eléje 
terjesztendő. (105. és 108. §§.) 

124. §. Az egyházmegyei s egyházközségi adó kiveté-
séről és beszedéséről gondoskodik. 

Egyeseknek a kivetés ellen támasztott panaszait meg-
vizsgálja és elintézi. 
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125. §. Az egyházközségi költségvetést elkészíti s az 
egyházközségi gyűlés elé terjeszti. 

126. §. Az egyházközségi jövedelmekről és költségek-
ről vezetett számadásokat évenkint megvizsgálja s az espe-
reskerületi tanács útján az egyházmegyei tanácshoz felter-
jeszti. 

127. §. A lelkészek és tanitók ellátásához tartozó 
illetmények beszedését és rendes kiszolgáltatását eszközli. 
A lelkészi s tanitói birtokálladék épségben tartása felett 
őrködik. 

128. §. Gondoskodik arról, hogy az espereskerületi 
tanácstól vagy ez úton hozzáérkező utasítások és rendeletek 
haladéktalanul és pontosan végrehajtassanak. 

129. §. A mennyiben a fiókegyházi ügyek kezelésének 
érdeke kívánná, az egyházközségi tanács a fiókegyházból 
választott tagok közül egyre vagy többre a fiókegyházban 
végzendő bizonyos teendőket átruházhatja vagy a szükség-
hez képest külön fiókegyházi tanácsot alakíthat. Azok eljá-
rását azonban ellenőrizni tartozik. 

r 

Á t m e n e t i i n t é z k e d é s e k . 
130. §. A fentebbi I,—V. fejezetben megállapított 

önkormányzati testületek első megalakulhatása végett a 
jelen szervezet egyes §§-aitól eltérő s illetőleg azokat helyet-
tesítő következő rendelkezések állapíttatnak meg : 

a) A 10, 57, 72. és 106. §§-ra nézve az országos ka-
tholikus gyűlésbe küldendő papi és világi képviselők meg-
választása az 1869. okt. 25. 2034. szám alatt legf. rendelet-
tel szentesített választási szabályzat 19. s következő §§. 
szerint történik s a 11, 57, 72. és 106. §§-nak csak azon 
rendelkezései alkalmazandók, melyek ama szabályzat ren-
delkezéseivel összeütközésben nincsenek. 

b) Az 54. §. 1) pontjára nézve: Az egyházmegyei 
gyűlésbe minden espereskerületből ezen első alkalommal 
4—4 világi képviselő fog választatni. 

c) A 112. és 113. §§ ra nézve: A szervezetszerű egy-
házközségi tanácsokba a községi tanácsosok megválasztása 
végett ott, hol már korábbi gyakorlat alapján rendesen 
működő egyházi tanács van, a választók összeírását, (105. 
§.) valamint a 113. §-ban az egyházközségi tanács részére 
kijelölt teendőket, az végezi; ott pedig, a hol jelenleg még 
semminemű egyházközségi tanács szervezve nincs, kö-
vetkező eljárás szerint fog a választás eszközöltetni : 

A plébános minden egyházközségben (104. és 110. §§.) 
kellő módoni kihirdetés útján gyűlésbe hivja azokat, kik 
az utóbbi választási eljárás alkalmával az 1869. okt. 25-én 
2034. sz. a. legfelsőbb rendelettel szentesi tett választási 
módozat 18. és 19. §§. értelmében összeirattak. 

A plébános elnöklete alatt megtartandó ezen gyűlés 
egy bizottságot választ, mely a választók jegyzékét (105. 
§.) haladéktalanul elkészíti s teljesíti mindazt, mi a 113. §. 
szerint a választások eszközlésére szükséges. 

H a t á r o z a t , 
mely az önkormányzati szervezet szentesítésének eszközlése 
tárgyában a katholikus congressus 1871. márczius 29-iki 

ülésében hozatott. 
A magyarországi katholikus önkormányzatot szervező 

jelen congressus megbízatásából származó feladatának 
kiegészítő részéül tekinti gondoskodni arról, hogy az általa 

megállapított szervezetnek életbeléptetése s a magyaror-
szági katholikusok által forrón óhajtott önkormányzat 
megvalósítása végett szükséges kiviteli intézkedések esz-
közöltessenek és foganatba vétessenek. 

Ez oknál fogva a congressus az ország herczegprimá-
sának elnöklete alatt 12 tagból álló bizottságot választ és 
ezt a következő felhatalmazással, illetőleg utasításokkal, 
lát ja el : 

A bizottság feladata leend a congressus által megálla-
pított önkormányzati szervezetet ő cs. ap. kir. felségének, 
mint a magyarországi katholikus egyház főkegyurának, 
megerősítés és ennek folytán törvényes szentesítés végett 
eléje terjeszteni s ennek kieszközlésére a szükséges lépéseket 
megtenni. 

Feladata leend a bizottságnak gondoskodni arról is, 
hogy a szervezet életbeléptetéséhez szükséges önkormány-
zati közegek megalakítása végett a választások annak ide-
jében az egész országra nézve kiirassanak s a választási 
határnapok kitüzessenek. 

Feladata leend egyúttal a bizottságnak az előleges 
lépéseket és netán szükséges előmunkálatokat megtenni 
arra nézve, hogy a katholikus vallási, tanulmányi s egyéb 
alapok és alapítványok, melyek jelenleg államkormányzati 
közegek által kezeltetnek, a megállapított szervezetnek ő 
cs. ap. kir. felsége által leendő szentesítése után az illetékes 
önkormányzati közegek rendelkezése s kezelése alá á tadat-
hassanak. 

A mennyiben pedig a fentebbi pontozattal kijelölt 
feladatok megoldása s teendők teljesítése közben oly kö-
rülmények merülnének fel, melyeknél fogva a bizottság a 
jelen szervező congressus ujabb intézkedését vélné kikéren-
dőnek , gondoskodni fog arról, hogy ezen congressus elnöki-
leg egybehivassék. 

H a t á r o z a t , 
mely némely görög szertartású katholikusok részéről be-
nyújtot t kérvények tárgyában a kath. congressus 1871. 

márcz. 30-án tartott ülésében hozatott. 
A 27 tes bizottság véleményes előterjesztése folytán a 

kath. congressus határozatilag kimondja 
1-ször, hogy a g. sz. katholikusoknak szertartás , 

egyházfegyelem, belszervezet és saját alapítványaik, tekin-
tetében önállása fentartatik és az autonomia hatásköréhez 
nem tartozik ; 

2-szor sajnálattal veszi, hogy azoknak egy része 
magát az eddigi tanácskozásoktól távol t a r t j a ; reményű és 
óhajtja, hogy azok is, ha tapasztalni fogják, hogy jogaik 
sértetlenül hagyatnak, saját érdekükben is, egyetemes és 
testvéries közreműködésüket nem fogják megvonni. De a 
távolmaradókra nézve nem a kényszer, hanem a szeretet és 
türelem, eszközeit kivánja használni és bármikori megjele-
nésüket tárt karokkal fogadja ; 

3-szor, hogy azon ügyekre nézve, melyek a jelen auto-
nomiai szervezetben, mint annak hatásköréhez tartozók, 
kijeleltetnek, külön congressusnak helyét és szükségét nem 
lát ja és ennek engedélyezésére vagy szorgalmazására magát 
hivatva nem találja. Hogy azonban 

4-er, még ezen tárgyakra nézve is, az elvi megálla-
podások keretén belül, kész szabadabb kezet engedni g. sz. 
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kath . testvéreinknek, amennyiben azok részletes a lkalma-
zása körül oly módosítványok és előterjesztések, melyek 
az első, e szervezet alapján egybegyűlendő, egyházmegyei 
gyűléseikből, a fenforgó specialis állapotok szempontjából, 
ál taluk fel fognak terjesztetni, az első aut. kath. országos 
gyűlés által, a 27. §-ban megállapított korlátozás nélkül, 
lesznek tárgyalandók és elintézendők. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T május 6. G a l i l a e i s a z e g y h á z . Tavasz 

van, a cserebogarak a falnak mennek. Ily cserebogárostrom-
ról hallottunk nem rég, midőn valaki az infallibilitás ellen 
Galilaeit hozta fel. Ennek ellenében senki sem veheti rosz 
néven, ha ez ügyben Hoványinkat idézzük, ki 1855-ben 
„Ujabb leveleiben", I kötet 115 oldalán, e tárgyról így szól : 
„ R ó m a g y ű l ö l ő i Galilaei üldöztetésének iszonyú mesé-
jé t g y e n g e t e h e t s é g ü k s z e r i n t felékesíteni kedves 
kötelmüknek t a r t j ák . Förster olaszúti kézikönyvébon szórul 
szóra ez áll : E r wurde von den Jesuiten vor das Inquisi-
tionsgericht nach Rom gerufen und zum ewigen Kerker 
verurtheilt am 23. Juni 1633. Pedig a kegyetlen bánásmód-
nak á rnyéka is r á g a l o m , miként legújabban Reumont 
Alfréd porosz kir . ügyviselő „Beiträge zur italien. Geschich-
te" czimü értekezéseiben, Radovitz munkáiban s Wis man 
leedsi beszédében, szinte unalomig olvasható. Hiszen csak 
azért kapot t igen szelid büntetést eretnekségi bélyeg nélkül, 
mivel adott szavát megszegte. Cusa Miklós azelőtt 200 
évvel megdönté a régi csillagászat alapjait , midőn a tudósok 
tudatlanságáról irt könyvében földünk mozgását tanitá, 
mégis bibornok lőn ; Copernicus a pápa elébe terjészté u j 
rendszerét a nélkül, hogy legkisebb bántalom érte volna. 
Galilaeitöl sem kivántak egyebet, csak hogy, míg teljesen 
bebizonyul s ellenmondásaiból kibontakozik elmélete, addig 
azt csupa vélemény gyanánt állítsa fel. S az egyházi b í rák-
nak e józan ítéletét az akkori leghiresebb férfiak, egy Veru-
lami Baco, Tycho de Brahe, Cartesius, igazolák, nemcsak 
nem helyeselvén, sőt a két első megtámadván, ama nézetet ; 
Baco bolondságnak nevezé azt, Descartes középutat kerese. 
Mindenesetre, bármily szép volt az eszme, további vizsgá-
latokra volt szükség, hogy bizonytalan tételnél több legyen. 
Lalande szerint is néhány évvel későbben találák fel azon 
rendszer igazi, kielégitő, védokait . Róma tehát nem a tudo-
mány haladását akará gátolni, hanem a tudósokat szerény 
vigyázatra inteni , mivel a tökéletlen gondolatnak kétely-
hetlen — apodicticus — vitatása magának az igazságnak 
árt . Nem is valami sajátszerű ka th . dogmáért buzgólkodot t , 
hanem a szentírás tekintélyét oltalmazá, mi becsületes pro-
testánsok előtt is érdem. Hogy pedig a szükséges korlát 
kitűzése a csillagászat fejleményét Olaszhonban s a kath . 
világban épen nem akadályozá, arról tények s oly férfiak 
nevei kezeskednek, minők Riccioli, a jezsuita, Cassini Do-
monkos, Piazzi, De Vico stb. Lalande az elsőt kora legtu-
dósabb csillagvizsgálójának nevezi, Cassinit csaknem az 
astronomia teremtőjének Frankhonban , Piazziról azt mond-
ja, hogy neki a csillagászat többel tartozik, mint bárkinek 
Hipparchus óta; a jezsuita De Vicot Arago is nagyrabecsü-
lé."Legyen ennyi elég Hoványi munkájából .Záradékul pedig, 

mivel ma sz. János ünnepét üli az egyház, ezen evangelista 
evangéliumának I I I fejezetéből a következőket : „Respondit 
Nicodemus et dixit ei : Quomodo possunt haec fieri ? Re -
spondit Jesus et dixit ei : T u es magister in Israel et haec 
ignoras ? Amen, amen dico tibi, quia quod scimus loquimur 
et quod vidimus testamur et testimonium nostrum non 
accipitis. Si terrena dixi vobis et non creditis : quomodo, si 
dixero vobis coelestia, eredetis ?" 9—12. 

Avispa. 

E S Z T E R G O M , május 3. K e r e s z t s z e n t e l é s . 
Régi idők óta diszeskedett az ős Duna mentében elnyúló 
Pilishegység egyik meredek sziklaormán egy egyszerű 
fakereszt, mely a vidék romantikus kinézésének vallásos 
színezetet kölcsönzött. 

Bárki volt légyen is, kinek eszében először megvillant 
a gondolat e helyre hitünk diadaljelét feltűzni, a gondolat 
magasztos s a hely igen szerencsésen választott volt. 

Messzeföldön nem ismerek vidéket, mely a lkalmasabb 
volna a kedélyt vallásos hangulatba r ingatni s a szivet Isten 
végtelenségének érzetével élénkebben eltölteni, mint e kopár 
sziklaorom, mely dúsnövényzetü erdőségtől környezve 
szédítő magasságban emelkedik a lábainál elfolyó ősfolyam 
medre fölé. Ha valahol, itt kell,hogy felismerje a vallásos kebel 
Isten gazdagságának, jósága- és ha tár ta lanságának a ter-
mészetben hátrahagyott lábnyomait ; kell, hogy eszébe jöjjön 
az erkölcsi romlás és pusztulás azon siralmas állapota, midőn 
a bűnbe esett emberi nem a megszentelő malaszt természet-
feletti díszétől megfosztva, kopár sziklaként nyúj togat ta 
kevélyen felemelt fejét az égfelé, honnét nem várhatot t 
egyebet, mint hogy annak haragos villámaitól a porba ala-
csonyíttatik, melyből kiemelkedett. Hosszú századok lassú 
folyásban hömpölyögtek el lábai alatt, a bosszú villámai 
Damokles ka rd jakén t fiiggöttek feje felett , míg végre feltűnt 
a kereszt, mint az üdv eszköze s a végbement kibékülés 
jelképe ! 

Eltekintve azonban a hely költöiségétől, a keresztnek 
e helyen történeti jelentősége is van. A hegyoromnak, mely 
szóban forog, nem bi r juk ugyan kimerítő s oknyomozó tör-
ténetét ; de már pasztán neve is elegendő arra , hogy azt 
összefüggésbe hozzuk hazánk azonkorbeli történetével, 
mely a török vérrel vagyon feljegyezve K'io könyvében. A 
köznép szamárhegynek hívja s e név alatt hires boráról 
tágasabb körökben is ismeretes ; régi okmányokban azon-
ban Zomárd-hegy neve alatt fordul elő. Ha ezen ősi elneve-
zéssel összevetjük a nép száján forgó regéket s a hegykúp-
nak várszerű kinézését : nem minden valószínűség nélkül 
koczkáz ta tha t juk azon nézetet, hogy a török hadjára t alatt , 
midőn az esztergomi vár ormain a félhold ragyogott, e hegy 
is egyik és talán nem utolsó fészke lehetett az ozmán hor-
dáknak. Mi volt természetesebb, mint az, hogy szivböl va l -
lásos őseink a kereszt nevében és jele alatt megtörvén a 
török uralom vad igáját , a félhold helyérő mindenütt a k e -
reszt jelét tűzték k i ? 

E korba teendő a közvélemény szerint az érintett 
egyszerű fakereszt felállítása is a szamárhegy sziklacsú-
csára. Első alapitója azonban nem tudat ik . Biztos adataink 
nem mennek hátrább, mint a mult század derekáig, midőn azt 
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egy Nagy Mihály nevezetű szentgyörgymezei gazda meg-
uj í t ta t ta . 

Az egész környék ősrégi idők óta különös tisztelettel, 
mondhatni kegyelettel, viseltetett ezen kereszt iránt, mit 
már neve, lázkereszt vagy hideglelés! kereszt, is eléggé ta-
núsít, mely elnevezését bizonyára a tövében elmondott imák-
nak Istentől való kihallgatása folytán nyerte. 

A mult nyár viharai megfosztották kegyeletes díszétől 
a szamárhegyi sziklacsúcsot, a lázkereszt kidőlt. 

Hazánk mélytiszteletü főpapja, ki a történeti emlékek 
kegyeletes megőrzéséről s a hitnek és vallásosságnak hivei 
keblében való ápolásáról, nemkülömben művészi Ízléséről s 
az érintett czélokra való nagylelkű áldozatkészségéről, 
egyaránt országszerte ismeretes, római útjából haza térvén, 
észrevevé a rombolás müvét s legott rendeléseket tőn egy 
u j kereszt felállítására, melynek, kiállításáról itélve, leg-
alább is oly tartósnak keilend lennie, mint maga a sziklakő, 
hova beállíttatott. 

Aradi Lippert József főépítész úr lön megbízva a terv 
készítésével. Ritka szakavatottsága, országos neve, előre is 
sejtették, hogy az állítandó kereszt művészi becsű, remek-
mű, leend. 

Várakozásaink a szó legteljesebb értelmében valósul-
tak, sőt felülmulattak. A kereszt 15 láb magas, kovácsolt 
vasból készült, 500 darabból van diszes rácsozat módjára 
összeállítva és 7 mázsát nyom. Krisztus alakja művészi 
csínnal vaslemezre van festve s erős csavarok által a kereszt-
hez illesztve. 

Az u j kereszt elkészülvén, ő herczegsége annak ünne-
pélyes egyházi felavatását a mai napra tűzte ki s azt saját 
magas személyében roppant néptömeg jelenlétében végre is 
hajtotta. Ezerek áldása és imája szállott ez alkalommal az 
ajtatoskodók kebléből az égbe a kegyes főpásztorért, ki 
hivei lelki igényeit oly atyailag szivén hordozza. 

Az ünnepély pompásan sikerült, az idő kiválóan ked-
vezett, bandérium s a megye részéről diszküldöttség kiséré 
a szeretett főpapot a szent ténykedés színhelyére. 

A közelvidékről roppant néptömeg gyülekezett össze 
s példás áhítattal vett részt az egyházi ünnepélyességben, 
melynek fénypontjai közé tartozott azon kitűnő egyházi 
szónoklat, melyet az országszerte ismert és tisztelt István 
bácsi, ft. Majer István apátkanonok úr ő nga, ez alkalom-
mal mondott. Népszerű előadás, tiszta nyelvezet, eszmebőség 
és szónoklati hatály egyaránt jellemezték az osztatlan tet-
szésben részesült s nagy megindulást szült remek egyházi 
beszédet. 

Legmeghatóbb volt mindazonáltal a jelenet, midőn ő 
herczegsége az ünnepélyes felavatás végén a sziklacsúcsról 
főpásztori áldását adá a kúpalakú hegyet ellepő s körül tér-
de l j ájtatos seregre. 

Engedje Isten, hogy ez áldás forrása legyen a szellemi 
és anyagi jólétnek s boldogságnak városunk és szeretett ha-
zánk részére s szálljon vissza ezerszeres hatványban az áldó 
kezekre. 

VEGYESEK. 
— A franczia követ, Harcourt gróf, Rómába érkezte-

kor 60 ezer látogató jegyet kapott a rómaiaktól. Hát ez nem 
plebiscitum ? 

— Francziaországért , melyben a polgárháború pusztít 
s mely annyi szenvedéseknek van alávetve, a S. Maria sopra 
Minerva templomban Rómában háromnapos ajtatosság tarta-
tott, melyben roppant néptömeg vett részt. Első napon Curci, 
másodikon Zigliaria Tamás,harmadikon Don Rinaldo de Gio-
vanni atya tartotta a megfelelő szent beszédet. 

— Belgiumban april 30 án a katholikusok nagyszerű 
körmenetet rendeztek Lövenbe a szentatya érdekében. A 
College du Pape nagy terme zsúfolásig megtelt s itt a löveni 
egyetem ezidei rectora tartott beszédet a Quanta Cura en-
cyclica s a Syllabus tanai felett, melyekről azt mondá, hogy 
az emberi társadalom mostani nyomoraiból csak ezen tanok 
alapján üdülhet fel. 

— A flórenczi katholikus ifjúság a jubileumra Rómába 
nagyszámú küldöttséget fog küldeni. 

— 28 osztrák érsek s püspök feliratot intézett a csá-
szárhoz, melyben élénk színekkel ecsetelvén a Rómában 
September 20-ika óta történteket, arra kérik a császárt, hogy 
a szentatya érdekében szavát emelje fel a világ előtt. 

— A római egyetemi tanárok szinte csatlakozási ira-
tot intéztek Döllingerhez. Nem csuda, hisz korunk főjellem-
vonása a jellemtelenség. Ezen tudós tanárok közt vannak 
többen, kik néhány hónap előtt a pápai tévmentesség kihir-
detésekor a szentatyához intéztek feliratot. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláns pápa. számára. 

Összeg az előbbi számból: 326 frt . 13 kr., 1160 frank 
aranyban, 7 cs. k. arany, 2 régi koronás tallér, 1 db régi 
kétfrtos, 10 u j ezüst forintos, 11 db régi húszas, 7 osztrák % 
forintos. 

A rozsnyói egyházmegyéből 
A forgácsfalvi plebániabeli hivek 

Lechniczky Pál, plébános . 
A galsai piebánia 5 hive 
Jászovics Soma, alesp. s pleb. és hivei 
Tindira József, plébános 
A fülek-püspöki plebániabeli hivek 
A helpai plebániabeli hivek 
A jolsvai hivek . . . . 
Liptay Péter, plébános 
A rátkó lehotai hivek 
A méhii plebániabeli hivek . 
A polonkai plebániaheli hivek . 
Varga Mátyás cz. kan. s kiérd, alesp, 

plébános. . . . . 
Krie8ten Ignácz, helyett, pleb. 
A hidvég-ardói plebániabeli hivek 

Id. Gr ger József, rozsnyói polgár 
Pyrke r Atnbró, alesp. s pleb. 
Gondolovszky Lajos, h. plébános 
Lencsés K. János, pleb. és hivei . 
Dulny Özséb, plébános 
Machay Endre, h. plébános. 

31 fr t — kr . 
4 » 40 » 
2 » — •n 
3 » 60 » 
5 » — n 
5 D — » 

10 » — n 
7 » 50 » 
1 » 20 n 
2 » — » 
1 » 80 D 
3 » — » 

20 I) — D 
s 

1 ezüst forintos. 
1 » » 
3 f r t 28 kr . 

— » 83 n 
— » 70 n 
1 » — n 
1 n — n 
1 n — » 
4 V — » 
1 
i » — » 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Ny omatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor sa já t nyomdájában. Hal té r és aldunasor sarkán 9. sz. 
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Megjelenik e lap he-
tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben s pént,»kül-

déssel 5 f. RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
póstahivataluál : Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kacsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sar.), 9. sz. 

n coepto fooppraeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

,0-án. 40. I. Méy. 1871. 

TARTALOM. A szentatya jubileumára vonatkozó fel 
hívás magyarországi növendékpaptársaimhoz. — A szabad-
ság. — A veszprémi egyházmegye ft. papságának. — Egy-
házi tudósítások. — Iroda om. — Vegyesek. 

A szentatya jubileumára vonatkozó fel-
hívás magyarországi növendékpaptársaimlioz. 
A „Religio" 1871 évi 35. számában élénk szí-

nekkel adatik elő, mi történik az egész világ katho-
likus hivei s ifjúsága közt, hogy szeretett szentatyánk, 
IX. Pius, fi Crux de cruce dicső pápája, 25-éves 
jubileuma a lehető' legfényesebb módon megünne-
peltessék. A t. czikkiró végre kérdezi: Készülnek-e 
Magyarország katholikusai is a jubileum megünnep-
lésére? Felelete: Nem tudjuk. Hogy nem készülnek 
úgy, mint Belgiumban, Olaszországban stb., azt 
bizonyosan tudjuk, mert a szentatya iránti lelke-
sültségben ki múlja felül az olasz kath. ifjúságot? 
ki a derék belgákat vagy a szomszéd Németország 
buzgó katholikusait, hogy a többi nemzeteket ne 
említsem, kik ima és szent buzgalom között zarándo-
kolnak a szent aggastyánhoz, a nyert áldás jótevő 
magvát polgártársaik sziveibe elhintendők ? 

Midőn tehát az egész világ örvend június 16-ának, 
midőn minden igaz katholikus nemcsak szívvel, de 
tettel is, igyekszik jelét adni a pápa iránti mély tisz-
teletének: mi magyarok, a Regnum Marianum la-
kói, maradjunk hátra ? Nem. Én hiszem, hogy hazánk 
buzgó katholikusai felirattal és segélylyel szinte 
örömet kivánnak szerezni azon atyának, ki ügyün-
ket mindig szivén hordozta. És az ifjúság ? A mi 
világi fiatalságunk, fájdalom, távol van attól, hogy 
tőle oly tetteket várhassunk, minőket az olasz, spa-
nyol, belga, német stb. fiatalságnál örömmel szemlé-
lünk. De van még egy más fiatalság is, mely felser-
dülvén az állam ügyeibe és jólétébe nem kisebb be-
folyást gyakorol, mint a világi ; melynek feladata 
leend a szunyadozó vallásosságot feléleszteni, a hí-

veket főczéljuk megismerésére vezetni, a törvények 
tiszteletben tartását keresztülvinni, a rendet a tár-
sadalomban helyreállítani, szóval, az emberiséget az 
igazság útjára vezetni. Ezen ifjúságért imádkozik 
Pius, ezen ifjúságtól várja az egyház a valódi refor-
mot, ezen ifjúság iránt viseltetik a legnagyobb sze-
retettel és ezen ifjúság, kedves testvéreim, mi vagyunk, 
a papnövendékek.Ha tehát az atya szereti fiát: nem 
illő, mi több, nem jogos-e, hogy ezek viszont nemcsak 
fohászokkal, de tettel is, nyilvánítsák szeretetüket ? 
Mutassuk meg tehát e kedvező alkalommal, hogy 
szeretjük szentatyánkat, Krisztus földi helytartóját. 

Ezen eszmék vezettek engem arra, miszerint 
felhívjam összes papnövendéktársaimat, hogy mi is 
némileg tettel és nyilvánosan emeljük a 25-éves ju-
bileum fényét. Gondolnám, a legegyszerűbb és leg-
alkalmasabb mód volna egy díszalbum átadása, 
melyben az összes magyarországi növendékpapság 
mutatná be a szentatyának fiúi hódolatát. A pesti 
központi növendékpapság magyar iskolája venné 
kezébe ez ügyet, nyomtatna iveket, azokat minden 
egyes papnöveldébe aláirás végett elküldené, mely 
aláirt ivekkel az illető intézet az összegyűjtött fillé-
reket is Pestre küldené. Az ivek összekötve képeznék 
az albumot, élén egy hódoló felirattal, melyet szinte 
a pestiek szerkesztenének. A költségek a beküldött 
pénzből fedeztetnek, a megmaradt összeg péterfillérül 
a szentatya lábaihoz tétetnék. E terv felett rögtön 
tanácskozni s azt foganatba venni kellene. Nehézsé-
gek nem merülhetnek fel, mert czélunk nemes, más-
részt pedig amor omnia vincit. 

Ha sok pénzünk nem is lesz, ez ne zavarjon 
bennünket; a szentatya inkább szivünket óhajtja, 
mint pénzünket és jól tudja, hogy mi szegények 
vagyunk. A felirat szerkesztése szinte nem nehéz ; 
legyen őszinte, alázatos, gyermeki és ez elég. Az ívek 
szétküldése se baj; ime, Chinából, Japánból, pénzt 
küldenek Bolognába. 

Arról, hogy kedves atyáink, püspökeink, válla-
40 



• 3 1 4 

latunkat nemcsak helyeselni, de még előmozdítani is 
fogják, csak kételkedni is bűn volna. Rajta tehát 
kedves testvérek, nunc est tempus acceptabile. Sze-
rezzünk örömet szentatyánknak, hogy áldása által 
megerősítve, Krisztus bátor bajnokaivá válhassunk. 

Egy negyedéves papnövendék. 

Á s z a b a d s á g , 
n i . 

Krisztus legfőbb királyságának elismerése és 
igaz hódolat azon megváltói hatalom iránt, mely a 
dolog természeti szükségénél fogva csalhatatlan isteni 
tekintélyű magisteriummal és minisztériummal ellá-
tott világegyházban nyilatkozik, valamint az egyéni, 
úgy a társadalmi lehető józan szabadságra e földön 
a mostani emberi állapot szerint nélkülözhetetlen 
feltétel. 

Ott a szabadság, hol az Ur lelke; az Ur lelke 
pedig ott van, hol az igazság; tehát csak azon egyén 
birhat szabadsággal, kiben az Ur lelke van azaz ki 
benső kapcsolatban áll az igazsággal. 

Az igazság pedig kétféleképen nyilatkozik : el-
méletileg és gyakorlatilag. 

Az elméleti igazságnak birtokában van azon 
ember, ki helyes ismeretével bir a viszonyoknak, 
melyekben ő más lényekkel s főkép a minden lények 
lényével, minden okozatok végső, végtelen, legfőbb, 
okával, a minden lét kútforrásával, áll; valamint 
azon kötelmeknek, melyek ezen viszonyokból őreá 
háromolnak. 

Ki pedig ezen kötelmeknek megfelel, az birtoká-
ban van a gyakorlati igazságnak. 

Ámde hogyan tehet szert az önmagára hagyott 
egyéni ember ama viszonyok helyes ismeretére? hol 
meríthet az elméleti igazságnak tiszta vizéből? 

Némelyek azt állítják, hogy az emberi ész ma-
gában el tud igazodni a most említett dologban, — 
tehát képes az embert az ő rendeltetésének elérése vé-
gett szükséges ismeretek birtokába juttatni, az elmé-
leti igazságra vezérelni. 

Ez állítás ugyan a maga fogalmában képtelen-
séget vagy lehetetlenséget épen nem tartalmaz, sőt 
kétségtelenül igaz, hogy az emberi józan észnek 
szava a legfőbb észnek, a minden ész és tudás kút-
forrásának, az istenségnek, nyilatkozásaként te-
kintendő és hogy tehát az emberi józan ész a 
maga eredeti, az érzékiség túlsúlya által nem za-
vart, harmonicus állapotjában önbirtokosának képes 
volt elegendő világosságot nyújtani, milyennel 

ha eszünk bírna most is, Grothének sem lett volna 
oka felkiáltani halálos ágyán: „mehr Licht!" 

Azonban kétségtelenül igaz az is, hogy az em-
beri természet jelenlegi állapota szerint az emberi ész 
elégtelen önmagára hagyatva kielégitő, boldogitólag 
megnyugtató feleletet adni a lét legnagyobb, legér-
dekesebb, kérdéseire. Az ókor legkitűnőbb bölcselői 
ép úgy elismerték az emberi észnek ebbeli tehetet-
lenségét szóbeli nyilatkozataik által, mint minden 
népek és nemzetek mindenkor a közvetlen isteni 
nyilatkozás utáni átalános sovárgások és, ha ilyet 
már megiörténtnek hittek, ahoz való ragaszkodá-
suk által. 

A maga korlátait ismerő józan észnek azon 
fenséges szerep jut itten, hogy miként a lydiai kő 
az arany valódiságát : úgy a józan ész a magát isteni 
nyilatkozat gyanánt bemutató tannak, milyen ővele 
ellenmondásban nem lehet, isteni jellegét, igazságos 
voltát vagy pedig álnokságát, felfedezze. 

A kik tehát amaz igazságok felfedezésében és 
megismerésében az emberi észnek semmi részt sem 
tulajdonítanak és ismét ellenben, a kik az emberi 
természet jelenlegi állapotában a természetfeletti 
nyilatkozatnak szükségét el nem ismerve, a magára 
hagyott emberi észt elegendőnek vélik arra, hogy az 
embert az igazságra vezérelje: mindezek, mind az 
egyik mind a másik, szélső pártemberei, a józan ész 
szava ellen harczolnak, valóban oktalan, irrationalis, 
irányt követnek. 

Lévén eként az emberiségnek az elméleti igaz-
ság útjára vezéreltetése végett a természetfeletti nyi-
latkozás szükséges, hogy a számos tanok közül, me-
lyek maguknak a természetfeletti;ég isteni jellegét 
követelik: Jézus Krisztus tanának, achristianismus-
nak, nyujtsuk hódolatunkat ; ezt követeli mitőlünk 
épen a józan ész, úgymint melynek szavával ama, 
habár természetfeletti dolgokat tárgyazó és tartal-
mazó, tannak semmi része nemcsak hogy nincsen 
összeütközésben, de sőt a józan ész azon tannak az 
emberi természettel, ennek szükségleteivel, az emberi 
társadalom fenállhatásának s valamint az egyéni 
ember, úgy a társadalom tökéletesbülésének, előha-
ladásának, boldogulhatásának, legmagasabb érdekei-
vel, tehát önmagával is, a legszebb, a legnagyobb, 
összhangzást képes felfedezni és kénytelen consta-
tálni, hogy mindazon előny, melylyel az emberiség 
itt minálunk a valódi műveltség, humanismus, felvi-
lágosodottság, tekintetében a régiek, a pogányok, sőt 
az igaz hiten levő hajdani zsidók, felett bir, azt a 
christianismus befolyásának tulajdoníthatni, azon 
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befolyásnak, melyet a christianismus a világi hatalom 
kezelőiben és népakben megmaradt s külömböző 
időkben, külömböző módon s különféle alakban, je-
lentkező pogány hajlamok ellentörekvése daczára 
ezek ellen állhatatosan küzdve kivívott, kifejlesztett 
s győzelemre érvényesített. 

Ámde ismét azon kérdés merül fel, hogy mi, 
kik 19 századdal élünk később a christianismus ke-
letkezténél, h d találhatunk Krisztusnak tiszta, meg 
nem vesztegetett, tanára? 

Talán mi magunk kibetűzhetjük azt azon szent 
nagy könyvből, mely „bibliának" neveztetik ? Vagy 
pedig másutt keressük azt? 

Annyi áll, hogy teljes bizonyosság "és biztosság 
szükséges arra, hogy a tant, melyet elfogadunk, 
Krisztus valódi tanának, valódilag igaznak, tarthas-
suk, melyhez való ragaszkodást szabadságunk és 
üdvünk egyik feltételének tekinthessük. 

És épen ezért az Istentől ihletett férfiak által irt 
bibliát habár igen hasznos segédeszközül tekintjük 
a christianismus tanának előadásánál: azonban, mi-
vel egy bármily könyv hitelességének bizonyítása 
végett, váljon annak eredeti szövege főkép a sok 
fordítás, leirás, átnyomatás, alkalmával szándékosan 
vagy szándékon kivül meg nem másíttatott, meg 
nem hamisíttatott-e? e végett egy más, teljes hitelű, 
tanúra van szükség — és mivel a bibliának legje-
lentékenyebb tételei is épen nem olyan világosak, 
hogy azokat többféleképen nem lehetne értelmezni, 
miért is annak igaz értelmezése végett okvetlen egy 
teljesen megbizható azaz fensőbb isteni tekintélylyel 
ellátott tanítóra van szükség : ezeknél fogva kény-
telenek vagyunk következtetni, hogy a biblia nem 
hogy minden emberre, hanem még a bibliai nyelvek, 
szokások, szólásmódok, ismereteivel bőven biró tudo-
mányos egyénekre nézve sem szolgálhat a christianis-
mus tiszta tanának azon kútforrásaul, melyből azt 
az ember önmagának, önmagára hagyatva, bizton 
meríthetné. 

Az igaz, mert a tapasztalás is bizonyítja, hogy 
ott, hol a christianismus tiszta tanának egyedüli 
kútforrásaul kijelölt bibiiánac értelmezésére a felka-
rolt elv szerint minden egyén teljhatalommal fel van 
ruházva, részint az egyéni felfogás különféleségé-
nél fogva a christianismus positivitása, a hitnek 
alapja, tehát ennek s az ő kútforrásaul kijelölt bibli-
ának is természetfelettisége, isteni tekintélye, veszé-
lyeztetik és eként a revelatió czélja, meghiusíttatván, 
ha elméletileg nem is, de gyakorlatilag annak szük-
sége és létele megtagadtatván, valósággal az emberi 

ész bitorlóként tolatik fel a tárgyilagos igazság egye-
düli felfedezőjének szerepére, részint pedig apietisti-
cus rajongásnak, melytől elkapatott egyének önma-
gukat Istentől közvetlen ihletteknek lenni képzelik, 
a delirium ezen egyik nemének, a tér megnyittatik. 

Hazslinszlcy József. 

A veszprémi egyházmegye ft. papságának. 
Egyházmegyénk világi és részben szerzetes ft. papsá-

gának többsége egyik autonomikus képviselőjévé csekély-
ségemet sziveskedék megválasztani. Ezennel van szerencsém 
kitűnő tisztelettel jelenteni, hogy az oly igen nagyrabecsült 
díszes küldetésben, — sokkal több jóakarat ta l ugyan, mint-
sem tehetséggel, e l jár tam. És most kötelezettnek érezem 
magamat a nem érdemlett nagy kitüntetésért egyfelől lel-
kem örök háláját kifejezni, másfelől pedig feltüntetni azon 
álláspontot, melyhez teljes meggyőződésből a lkalmazkodni 
jónak véltem. 

Istennek legyen hála ! a magyarországi katholikus 
egyház önkormányzatának szervezésére egybegyűlt con-
gressus, három hétig vivott élénk eszmeharcz után, e folyó 
évi márczius 30-án munkáját befejezte és pedig úgy, hogy 
mindenben szeme előtt tar tot ta a katholicismus örökérvé-
nyű alapelveit és isteni alapszervezetét, valamint azon egy-
házi jogelveket és intézményeket is, melyeknek alapján lehet 
csak és kell is az autonomia feladatát megoldani. 

Mi a létrehozott önkormányzat szervezetét illeti : ez, 
concessiók tekintetében, — bátran merem állítani, — mesz-
sze túl-zárnyalja azon 1848-i püspöki emlékiratot, melyre 
évek óta épen a congressusi t. kisebbség pá r t j a országszerte 
leginkább szeretett hivatkozni. 

Elvi tázhatat lan tény az is, hogy az országos kathol ikus 
gyűlés többségének teljességgel nem szolgált irányelvül ezen, 
— drága magyar hazánkra nézve már egyszer oly végzet-
teljesnek bizonyult, szólam : Általatok és veletek, ha akar-
játok, nélkületek, sőt ellenetek, ha ke l l ; " mert okokka l , 
szeretettel és béketűréssel kivánt hatni a t. ellenzékre. Innen 
van, hogy a congressusi egyházi és világi képviselők köz-
vetlen választási módozatát elfogadta; beleegyezett abba is, 
hogy az önkormányzat minden fokozatain az egyházi elnök 
mellé mindenütt egy-egy világi elnök is választassák. Reá-
állott a t. kisebbség azon kívánságára is, miszerint az orszá-
gos ülések a felette alkalmatlan délutáni órákban tar tassa-
nak, nehogy külömben elmaradni kényszerüljenek azon t . 
képviselők, kik délelőtt, mint vagy országgyűlési követek 
vagy pedig mint államhivatalnokok, egyebütt valának elfog-
lalva. De, fájdalom ! azon kiválólag nagy szerencse nem 
ju tha ta a congressusnak osztályrészül, miszerint szemmel 
látható és kézzel fogható egyetértésére hivatkozva, ezt 
mondhatta volna minden irányban imponálólag : ime, a 8 
millió magyarországi katholikust képviselő országos gyűlés 
kebelében nincs, nem létezik, pár t . 

Tehát két párt , — a többség és kisebbség, — kelet-
kezek és harczolt egymással. A többség és kisebbség kö-
zötti df forent iák nem annyira az önkormányza tnak az 
államhozi viszonyára, mint inkább az önkormányzat viszo-
nyára az Ur Jézus Krisztus által alapított hierarchiához 
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vonatkozának, melynek élén a szentatya, a római pápa, áll. 
Nemkülömben az önkormányzat egyes tényezői között 
megosztandó befolyás mértékére és gyakorlási módjára 
nézve is eltérének egymástól. Hogy a t. kisebbség szervezeti 
javaslatát miért nem pártolám és miért nem pártolhat ám, 
nyomban okát adom azon őszinteséggel, melylyel igen t. 
választóimnak és önmagamnak is tartozom. 

Tudtommal még nem volt, nincs és nem is lészen soha, 
társaság, mely tagjainak oly jogilletékességi hatáskört enge-
dett volna és engedne, a minélfogva magát a társaságot lét-
alapjában megtámadhatnák. 

Ámde nem támadtathatnék-e meg egyetemes egyhá-
zunk alapjában, ha autonómiánk nemcsak a liturgia változ-
tatása feletti tanácskozást és az egyházi fegyelemre való 
befolyást, hanem még a hitágazatok vitatását is hatáskörébe 
vonhatná ? 

Es ime, ezen épen nem világi vonatkozású dolgokra 
nézve korlátlan kérvényezési és vitatkozási jogot követelt 
a t, kisebbség e congressus számára és pedig azon hiedelem-
ben, miszerint annálfogva majd „az egyházi hatalom saját 
hiveinek határozott és haiározottságukban fokozandott fel-
szólalásait utóvégre is nem fogja szárazon mellőzhetni, ha-
csak a nyáj nélküli pásztor szánandó sorsára magát jut tatni 
nem akar ja ." 

Nyomatékos hangsúlylyal hozatott fel a többség elle-
nében az is, hogy az autonomia főrendeltetése „kivívni az 
egyház belső szabadságát, keresztül vinni az egyház belső 
restauratióját és szövetségeséül szolgálni a jelenkor eszméi-
nek a Róma elleni küzdelemben." 

Ugyan mi lenne e szerint egyéb az autonómiából, mint 
egy védegyleti associatió azon római szentszék ellenében, 
mely a catholicismus központja és a hitegység rendíthetet-
len bástyája ? 

Megvallom és nem tagadom, miként reám is kínos 
hatást tőnek mindezen jogosulatlan és illetéktelen követe-
lések ; de még kinosabban hatott reám azon animositás, 
melylyel katholikus országos gyűlésben ama követelések a 
pápaság és hierarchia elleni invectivák kíséretében elő-
adat tak. 

Herder, a hires német történész, protestáns létére is 
sokkal igazságosabban ítélt e tárgyban, nyíltan bevallván, 
hogy a római pápa sok jót tett a kereszténységgel . . . . 
Angol- és Németország, az éjszaki tartományok, Lengyel- és 
Magyarország, az ő követségei és intézményei által lőnek 
álladalmakká; sőt hogy egész Európa e inem nyeletett a 
tatárok, törökök és mongolok által, többi közt az ő müve. 
Vladimír nem fogadta el a római pápa követeit. De — úgy-
mond Herder — ki fogja bebizonyíthatni, hogy ezen körül-
mény az orosz népet Európa többi népei felett magasabb 
műveltségi (és szabadsági) polczra segítette ? 

Kölcsey Ferencz (L. „Minden munkái"), nem egy-
házunk, — de hazánk fia, szinte elfogulatlansággal nyi-
latkozik : „Ha volt valaha, ki a hierarchiát, mint hatalmat, 
retteghette : az legalább nem a nép vala . . . A római szék 
hatalma a fejedelmi és nemességi zsarnokságnak ellene dol-
gozott és a népet felemelte." 

A congressusi többség a vallástanitást, a papi és zár-
dai nevelést, kivette a vegyeselemü autonomia felügyelete 

alól; a t. kisebbség ellenben az ellenörködést azok felett az 
autonomia számára kiváná fentartatni és pedig azért, hogy 
így autonomikus közegeink a placetum kijátszását megaka-
dályozhassák. 

Hogy az autonomia feladatainak egyik legdicsöbbike 
a felséges magyar királynak apostoli kiváltságai gyakorlá-
sában közegül szolgálni, ez világos; de hogy az autonom.a 
a hitvallástalanná vált állam rendőrközegévé és egyházunk 
börtönőrévé válva, a világegyház látható fejének, a római 
pápának, hiveiveli közvetlen érintkezését a placetum közbe-
vetésével megakadályozza : ez oly qualificálhatatlan, meg-
nevezhetetlen, valami, hogy csak csudálkozni lehet felette. 
Es mégis a t. kisebbség szónokai nemcsak az átalános, de 
a részletes tárgyalások alkalmával is ismét — és ismét erő-
sen kardoskodának a placetum mellett, mely sem urunk 
királyunk Rómától nyert apostoli kiváltságaiban, sem pedig 
hazai törvényeinkben, nem gyökerezik; azon placetum mel-
lett, melynek bajnok védői is megbecsülhetetlen őszinteség-
gel bevallák, hojry az bizony nem egyéb anouialiánál, sőt 
képtelenségnél, de mégis elkerülhetlenül szükséges. E tárgy-
ban én is késztetve érezém magamat polemisálólag fel-
szólalni. 

Ha elvitázhatatlanul bizonyos az, hogy a püspökségek, 
káptalanok, apátságok, prépostságok és javadalmas szerze-
tes rendek, apostoli királyaink adományozásai, a honpol-
gárok ajándékai, csere, vétel, birói Ítélet és visszaszerzés 
által, tehát a legjogosultabb és legtörvényesebb úton jutá-
nak javadalmaikhoz: úgy a congressusi többség csak is a 
szoros igazságosság követelményének tőn eleget akkor, 
midőn az egyházi magasabb javadalmasoknak, a most élők-
nek úgy, mint utódaiknak egyképen, — a megállapított 
korlátozás, úgymint : ellenörködés és fizetendő évi járadék 
mellett, — javadalmaik hitbizományszerű élvezetét és b r -
toklását mindenkorra biztosította. A t. kisebbség ellenben 
csak is az ez idő szerint élő főbb egyházi birtokosokat ki-
vánta javadalmaik élvezetében meghagyatni, javaslata 20-ik 
§-ban az országos katholikus gyűlésnek vindicálván a jogot 
véglegcsen intézkedni valamint „a magasabb egyházi java-
dalmasok, úgy a javadalmas tanitó rendek tagjainak illő 
ellátásáról." E szerint nem azon javadalmasok fognák 
kezelni saját javadalmaikat , hanem az autonomikus közegek 
és ezek kezéből vi nnék át készpénzben a congressus által 
meghatározandó illetéküket. L. „Szabad Egyház" 1871 ápr. 
22-iki számát. 

Nem válnának-e ilyetén módon föpásztoraink, digni-
táriusaink és javadalmazott tanitó rendeink, az autonómiá-
nak mintegy szegödvényeseivé, conventionatusaivá vagy 
gyámoltjaivá ? Mi biztosítékot nyerne ez által az alrendű 
clerus függetlensége is ? — Hogy az egyházi birtoknak 
következményeiben vészterhes mobilisatiója mennyire fel-
izgatná a nép communisticus hajlamait, a saecularisatió ú t já t 
miként egyengetné és hogy az alsó cleruson sem segítne, ezt 
elég legyen csak jeleznem. De hogy a projectált módozat idő-
vel a t. javaslattevők szándéka ellenére is azon kyriarchiát 
inaugurálhatná — vagyis a világiak uralmát az egyháziak 
felett, — melyről oly keservesen tudnak a protestáns lelké-
szek felekezeti közlönyükben panaszolkodni, szabad legyen 
e végre jelenkorunkból egy óva intő példát felhoznom. 
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Az éjszakamerikai Egyesült-államokban néhány év-
tized előtt a vi lágiaknak a katholikus egyházi vagyon ke-
zelésére gyakorolt befolyása számos zavarokra adott alkal-
mat. (Ezen vagyon alatt a templomok, plébániák és alapít-
ványok vagyona értendő, püspöki j avak ott nem létezvén). 
— Ugyanis a hivek által választott világi egyházt.anácso-
sok a püspökök által megszabott hatá-körön túllépve, az 
egyházi vagyonnal, sőt még a lelkészszel is, korlát lanul ren-
delkezni kezdettek. Még 1850 után is, midőn boldogult 
Somogyi Alajos áldozár , hazánkfia, több éven át az Egye-
sült-államokban lelkészkedett, léteztek oly hatalmaskodó 
egyháztanácsosok, kiket ő következőleg jellemez : 

„Igen kellemes (?) dolog, — így i r t , — midőn a taná-
csos urak egyike a többi nevében értesíti isteni tisztelet 
előtt a lelkészt, hogy ezt és amazt hirdesse ki a szószékről ; 
midőn majdnem elébe i r ják , hogy így — vagy amúgy tar-
tassék bizonyos egyházi ünnepély, p. o. körmenet vagy a 
kisdedek első áldozása és hány órakor legyen az isteni tisz-
telet ? stb. Még ar ra is kiterjed néha ezen democratiai „jus 
superinspectionis", hogy kit ne bocsásson a lelkipásztor a 
szent gyónás- és áldozáshoz, személyére nézve kivel társal-
kodjék és kivel ne. És ha a lelkipásztor nem oly szerencsés, 
hogy pártfogóinak nézetét magáénak ismerje és elfogadja, 
akkor a pénztárnoknál soha sincs pénz, midőn amaz kis 
járandóságáért nála beszól." „Religio" 1854. junius 18 sz. 
V. ö. „Uj Magyar Sión" 1871. áprilisi füzet 249. és 250. És 
itt szükséges megjegyeznem, hogy mainap ezen abnormitá-
soknak a püspöki ka r erélyes fellépése gyökeresen véget 
vetett, jelenben az egyháztanácsok a püspökök és lelkészek 
vezetése alatt állván . . . Vigilantibus j u r a ! 

Devics József. 
(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
P E S T , május 5. U l t r a m o n t á n e l m é l k e d é s 

D ö l l i n g e r e s e t e f e l e t t . Azon sajnos esemény, mely 
a kis Bajorországban jelenleg napirenden van és oly szo-
morú, habár természetes, véget ért, a mi figyelmünket is 
megérdemli teljes mértékben, nem azért ugyan, mintha ez 
elszigetelt tényből bel- és külföldi, zsidó és nem zsidó, de 
liberális, lapokkal mi is vészteljes jövőt jósolnánk az egy-
házra, hanem azon soha kellőleg meg nem fontolható, soha 
kellő nyomatékkal a megfontolásra nem ajánlható, szem-
pontból, hogy hova vezet a liberalismus, korunk e mételye, 
az emberiség e valóságos átka. Sokkal ismeretesebb olva-
sóink előtt azon liberális papi pár tnak működése a zsinat 
alatt és után, mely Döllinger vezetése alatt Németországban 
keletkezett, hogy sem ezt előadni szükségesnek ta r tanánk . 
Megelégszünk azért azon tény felemlítésével, hogy Döllinger 
és társai liberális papok voltak, hogy e miatt a szabadelvű-
nek nevezett sajtó által magasztalásokkal gazdagon elhal-
moztat tak. Ma már őket a liberalismus az egyház tani tmá-
nyának tagadására vezette és, ami ennek természetes követ-
kezménye, az egyháztól elszakította. Döllinger és társai ma 
már nem ka th . papok, nem katholikusok, az egyház őket 
bivei köréből kizárta. Tény, hogy ők liberális papok voltak ; 
ma tény, hogy a liberalismus őket hi t tagadásra vezette ; 

amaz előzmény, ez szükséges következmény. A liberalismus 
méhében rejti a haeresis magvát , maga a haeresis. Mindazon 
haereticusok, k ik a kereszténység kezdetétől fogva az egy-
ház ellen felléptek, egy közös pontban találkoztak és ez a 
liberalismus. Ariusban, hogy tovább vissza ne menjünk, 
épen úgy üdvözli Luther , mint Döllinger, ősatyját ; egyik, 
mint másik, liberális, egyik, mint másik, hit tagadó. A m u l t -
századi franczia forradalom liberális papjai, midőn a nem-
zeti conventben az alkotmányra az esküt letették, bizonyára 
nem is gondolták, hogy e teltük még az istentagadáshoz is 
vezethet és oda vezetett és végkifejlődésében a szabadelvü-
ség természetszerűen ide vezet, mert az a keresztény elvek 
negatiója. Ha a szabadelvűség nem lenne önmagában véve 
a keresztény elvek negatiója, ha nem épen ezen elveknek 
a társadalomból való száműzését tűzte volna ki főfeladatá-
nak : úgy megfejthetetlen lenne azon kiolthatatlan düh, 
melylyel az egyház iránt viseltetik. Azért ösztönöz aposta-
siára, azér t fon a liberális saj tó koszorúkat azok fejére, k ik 
az egyház tani tmányát megtagadják, tőle e lszakadnak, mert 
az egyházon kivül nincs kereszténység. Bár hova fordítsuk 
is tekintetünket, sajtó, parlament, gyülésezések, melyek 
liberális czéget tűznek homlokukra, mind közös erővel mű-
ködnek közre, hogy minél távolabb űzzék a ker. elveket, 
míg teljesen ki nem küszöbölik. E küzdelem foly ma min-
denfelé; keresztény elv és liberalismus, e két táborra van 
a világ felosztva ; a liberális pap tudva vagy nem tudva, 
akarva vagy nem akarva , a ker. elvektől eltávozott azon 
perezben, midőn liberális lett, a keresztény elvek ellen har-
ezol azon pillanattól kezdve, midőn a szabadelvűség n im-
busa után vágyva szolgálatába szegődött. H a valahol, itt 
alkalmazhatók az Udvözitő szavai : „a ki velem nincsen, 
ellenem van." A liberál s sajtó mindenkit örömmel üdvözöl 
ugyan, ki vele tar t , de kétszeres örömmel üdvözli a ka th . 
papot, csillogó phrasisokkal magasztalja, a hiúságot feléb-
reszti, táplálja, hogy a megkezdett apostasiát teljesen befe-
jezze, mert jól tudja, hogy czéljaira mi sem működik ha tha-
tósabban közre, mint ha az, ki egykor a ker. elvek felkent 
hirdetője volt, azok ellenségévé lesz. Szabadelvű ka th . pap 
contradictio in terminis, oly két ellentétes fogalom, melyet 
összeegyeztetni soha sem lehet ; egyik kizár ja a másikat ; 
egy kath. pap, ki a liberalismus zászlója alá szegődött, ezál-
tal nyil tan kijelenti, hogy azon táborhoz csatlakozott, mely-
nek tagjai szüntelen ostromolják az egyház sziklavárát . 
Összefér-e ez a kath . pap fogalmával ? Liberális Ghiczy 
Kálmán, liberális Schvarcz Gyula, a Pesti Napló, Hon, P . 
Lloyd, kik és melyek naponkint támadást intéznek az egy-
ház ellen ; ki tud ja ezek elveivel összhangzásba hozni a ka th . 
pap h iva t á sá t ? Ka th . papra nézve addig, míg ka th . pap, 
nincs szabad, szabadabb vagy kevésbbé s z a b a d e l v ; reá 
nézve, ha kath. pap akar maradni , csak egyetlen egy út, 
egyetlen egy elv, van, az egyház elve, tanitmánya. Ezen 
elven, ezen tani tmányon, kivül esik a szabadelvűség és 
mert kivüle esik, a szabadelvűség terrenumán áll be az egy-
házzali szakadás. Felszabadí t ja magát a kath. elvtől, lesz 
szakadár ; de hogy lehet akkor kath. pap is ? Szabadelvű 
kath . pap épen annyit jelent, mint ha J u d a s Iscariotesröl 
azt állítaná valaki, hogy ő még azután is apostol volt, mi-
kor Krisztust megtagadta. Kinek ju tna eszébe mai nap 
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Döllingerröl azt mondani, hogy ö kath. p a p ? A character 
sacerdotalis megvan le lkén; ha az egyházzal kiengesztelő-
dik, e jellegnél fogva ismét folytathat ja papi működését. De 
ma nem egyéb, mint egy liberális ember, ki egykor ka th . 
pap volt, kit liberalismusa az egyház tani tmányának meg-
tagadására vezetett és az egyháztól elszakított. Csak az 
egyház elve tar t meg mindenkit és így a papot is, az egy-
házban. Minden más elv, mely kívüle nyeri létét, mely 
tenyészerejét. nem az egyház földjéről szivja, szükségképen 
kivezet az egyházból. A liberalismusról, mely oly sok kath. 
pap fejét elszédítette, szükségképen ezt kell állítanunk és 
ha az ellenkezőt á l l í tanánk, Döllinger egyetlen esete is meg-
czáfolna bennünket. A szabadelvűség nem az egyház kebe-
lében, hanem tőle idegen földön, nem az ő érdekében, hanem 
ellene, hajtott ki, nem azon éltető nedvet szivja be, melylyel 
kath . papnak táplálkozni kel l ; azért ha kath . pap liberális 
lesz, az idegen elem az egyháztól idegen térre vezeti, tőle 
eltávolítja , elszakítja. A felmerült Döllingerféle esetből 
csak röviden akar tuk jelezni a liberalismus következményét ; 
a tény sokkal világosabb, hogysem tagadni lehetne. Az 
ujmutatás t sokkal szükségesebbnek találtuk hazánkban is, 
hogysem elhallgathattuk volna. Vigilius. 

OSLI . É s z r e v é t e l , i l l e t ő l e g k é r e l e m , a 
S z e n t - I s t v á n - t á r s u l a t k i a d v á n y a i r a n é z v e . 
Minthogy a sz.-istván-társulati elnökség s nagy gyűlése 
át lát ta, hogy kétévi Encyclopaediánk igen hiányos és sze-
gény, nem késett ügyesebb kezekre bizni annak szerkesz-
tését, meghagyva, hogy röviden szerkesztessék ; miért is 
csak elismerést és köszönetet szavazunk az illetőknek. 
Ellenben bizalmas kérelemmel állunk elő azon törekvésre 
és szándékra nézve, mintha a Szentek élete kiadására nézve 
is hasonló változásnak kellene helyt engedni. Kér jük aláza-
tosan az elnökséget, hogy a Szentek élete kiadásánál ne 
engedjenek meg semmi rövidítést, se a képek ki ne hagyas-
sanak, sőt minden úgy, a mint kegyelmes püspökünk Zalka 
János úr ő méltósága az első kötetben megkezdette, folyta-
tólag adassék ; de nem sovány félhavi füzetek bocsáttassa-
nak közre, hanem két hónapot magában foglaló derék kö-
tetet ad janak ; maradjon pedig nyomatlanul az aféle Berta 
királyné stb. Ezen kérelmet a t. elnökség becses figyelmébe 
ajánl ja Jálcy Ferencz. 

lelkész, 

ROMA. A s t a j e r h o n i k a t h . k ü l d ö t t s é g 
april 25-én tisztelgett ő szentségénél, ki azt a trónteremben, 
körülvéve bibornokai s egész udvara által, szóval, ünnepé-
lyes modorban, fogadta. A küldöttség Zwerger seckaui 
püspök vezetése alatt számos tagból állott., kik az említett 
országnak minden rangú s rendű lakosait képviselték. A 
küldöttség két feliratot nyúj tot t át ő szentségének, melynek 
elsejét maga a pü-pök, másikát pedig d' Avernas Anna 
grófnő olvasta fel. Amaz latinul van fogalmazva s körül-
belül következőleg hangzott : „Reipublicae Catholicae De-
fensori Fortissimo, Jur ium Omnium Vindici Constantis-
simo, Mitissimo, Pio Impie Oppresso, Fideles, Qui Sunt In 
Dioecesi Secoviensi, Filii Amantes, Compatientes. Szentsé-
gesa tyánk ! Isteni Megváltónknak, míg e földön volt, sokféle 

szenvedései s üldözései közt egyedüli vigaszul szolgált h i -
veinek i ránta való szeretete. Földi helytartóját , az aposto-
lok fejedelmét, angyal szabadította ki a tömlöczből, ki t a 
hiveknek szakadatlan imája hivott volt meg az egyház fejé-
nek megmentésére. Hasonló szeretet s ragaszkodás az egy-
ház fejéhez ma is lelkesíti a hivők ezreit, k ik szüntelen imá-
ikkal ostromolván az eget, megszabadításodért, sz mtséges 
a tyánk, könyörögnek az Úrhoz." 

Kifejti továbbá a felirat, miképen szenvednek a tagok 
is, ha szenved a fej, miképen t i l takoznak a hivek miliiói 
azon lelketlen támadás ellen, melynek a szentszék ideiglene-
sen áldozatul esett, valamint különösen az ellen, nehogy a 
mi kormányunk a szentszéknek ellenségeivel e tekintetben 
egyetértsen. „Mi, — így a felirat, — mint az osztrák-
magyar birodalomnak polgárai,melynek fejedelmei habsburgi 
Rudolf óta az anyaszentegyházat mindig kiváló módon tisz-
telték s védelmezték nemcsak az egyháznak, de saját ma-
guknak hasznára s javára is, t i l takozunk azon erőszak 
ellen, melyet ellenségeid legújabban elkövettek ra j tad , egy-
úttal arról is biztosítván téged, hogy oly mérvben, mint 
szenvedésed, nő a mi részvétünk s ragaszkodásunk is, 
kik az egész kath. világgal együtt elismerjük s bámuljuk 
bátorságodat s ki tar tásodat ." 

Kijelentik végül , hogy S ta je rhonnak , nemzetileg 
ugyan külömbözö, de a vallás által egyesített, fiai már csak 
azért is t a r t j ák lelkiismeretbeli kötelességül a szentatya 
érdekében felszólalni, nehogy valaki hallgatásukat bele-
egyezésnek vegye. 

Ezen 149,652 aláirással fedett felirat á tnyúj tása után 
felolvastatott a másik, melyben Stajerhonnak katholikus 
hölgyei mély sajnálkozásukat fejezvén ki a szentatya szo-
rongattatásai felett, az egyúttal hozott szeretetadományok-
nak kegyes elfogadására kér ik őt. 

Ezek után a szentatya hosszabb beszédben felelt az 
imént felolvasott két feliratra. Megdicsérte a küldöttséget s 
annak küldőit azon őszinte szeretetért s a szentszék iránti 
ragaszkodásért , melynek megjelenésük által oly fényes jelét 
adták s inté őket, marad janak meg állhatatosan ezen érzel-
mekben ; imádkozzanak az anyaszentegyházért forrón s 
állhatatosan s bízzanak a mindenható Istenben, ki híveit el 
nem hagyja soha. Visszatérve hazájukba, hasonló buzga-
lomra, hasonló imára, intsék s buzdítsák mindazokat, kikkel 
körülményeiknél fogva ta lá lkoznak; tegyék ezt szerényen, 
de következetesen addig, míg a Mindenhatónak tetszeni fog 
a most letiport isteni s emberi jogokat ismét érvényre hozni , 
végül pedig apostoli áldása mellett elbocsátá a küldöttség-
nek tagja i t , kik előtt ezen nap s ezen óra bizonyára örökké 
feledhetlen leend. 

MADRID. Á l l a p o t a i n k ; h i t é l e t ; a l i b e r á -
l i s p a p s á g . Ápril 3 án nyittatott meg a cortesgyiilés. 
Kirá lyunk nem volt jelen ez ünnepélyen s úgy hiszszük, 
hogy okosan cselekedett, midőn oly gyülekezetben nem 
jelent meg, melynek kebelében oly kevés barátot számít, 
mint ebben. Ö a szabadkőművesek kegyelme által Spanyol-
honnak k i rá lya ; de nincs az országban becsületes pár t ja , 
melyre támaszkodhatnék. A katholikusok ellenszenvvel 



fogadták, a katonaság pedig nyilt megvetéssel. A király 
pár t jának zömét oly emberek képezik, kik már minden 
párthoz tartoztak, személyes érdeküket minden fölé helye-
zik s készek ma elárulni öt, ha ez pénz- vagy dicsvágyukat 
némileg kielégítené. 

Az ellenzék három pártra oszlik. Ezek közül a legje-
lentékenyebb az, mely Don Carlos de Bourbon körül sora-
kozik. Ehhez majdnem az egész papság s a nemesség, vala-
mint a felvilágosultabb földbirtokosság legnagyobb része 
tartozik. A másik párt az úgynevezett mérsékeltek pár t ja , 
mely Don Alfonzt, Isabella fiát, kivánja királyul. E párt 
számra nézve sokkal gyengébb, mint az előbbi s ezen kivül 
még napról napra jobban fogy. Tagjait a nemességnek 
hátralevő része, legtöbb spanyol grand s bizonyos csoport 
liberális elmélethajhasz képezi. A harmadik párt a köztár-
sasági, melyhez az igazi republikánusokon kivül az ország-
nak minden kétesjellemű egyénisége s a nagyvárosi csőcse-
lék tartozik. 

E három párt most egy ellenzékké olvadt össze, mi 
magában vevő természetellenes szövetség s csak úgy magya-
rázható meg, hogy mindhármuknak egy közös czéljuk van, 
a jelenlegi király megbuktatása, ámbár talán legott a netáni 
győzelem után egymást támadnák meg s konczolnák fel. 
Jelenleg azonban ezen ellenzék összletében felette veszélyes 
lehet a kormányra nézve annál inkább, minthogy ez a cor-
tesgyülésben csak 50-főnyi többséggel rendelkezik, de úgy, 
hogy erre sem számíthat feltétlenül ; így lehetetlen kormá-
nyozni, hozzá járulván az, hogy az államcsőd a küszöbön áll. 

A papság s a katholikus nép sajátjából gondoskodott 
arról, hogy a nagyhéti s húsvéti ünnepélyek a szokásos 
pompával tartathassanak meg, sőt Madridban a fény, vala-
mint a népnek részvéte, sokkal nagyobb volt mint valaha. 
Másrészt pedig a madridi liberális papságot kemény csapás 
érte. Azon 300 pap között ugyanis, kik fővárosunkban 
alkalmazva vannak, találkozott vagy tíz, kik a forradalom-
mal szövetkezve, ennek segítségével a királyi palotát hatal-
mukba ejtették s ott a maguk kényekedve szerint helyet-
tesítők azon káptalant, mely a törvényes rend idejében az 
osztatlan köztiszteletnek tárgya volt. A westindiai patriar-
cha, mint a királyi kápolnánk főpapja, kiközösítette a be-
tolakodókat; végleges kiűzetésük az u j királyné Mária 
Victoria helyes tapintatának köszönhető, minek következ-
tében a húsvéti ajtatosságok a hivek nem kis megelégedé-
sére ezidén már a királyi kápolnában is megtartattak. 

(Vége köv.) 

IR0DAL01. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 
Alcuin e tekintetbeni fáradozásainak gyümölcséről 

232. 1. olvassuk : „Alcuin hatte bei seiner Arbeit sich grösse-
ren Beifalles zu erfreuen, als dem hl. Hieronymus unter 
ähnlichen Umständen zu Theil geworden war. Das Ansehen 
des mächtigen Kaisers verschaffte dem von ihm revidirten 
Texte im gazen Reiche allgemeine Aufnahme. Gewöhnlich 
hiess derselbe „Biblia Alcuini" oder „Biblia Caroli Magni." 

Mit grosser Sorgfalt wurden Abschriften davon genommen 
und man scheute keine Kosten, um dieselben würdig her-
zustellen." 

Említésre méltó e kivül, mi a kitűnő szellemképzett-
ségű és életszentségü Lanfrancról fordul elő, kiről a 234. 
lapon ezt találjuk : „In die Reihe der Emendationen gehört 
auch das Verbesserungswerk Lanfranc 's (i" 1089), des 
frühern Abts von Bec und spätem Erzbischofs von Canter-
bury." 

A kilenczedik czikkely továbbá egynémely e korsza-
ki kéziratról is (v. ö. 236 — 243. 11.) szól, melyek elég nagy 
számban maradtanak fen, mint imezekben érinti a t. sz. : 
„Aus der vorstehend behandelten Periode sind Handschriften 
in ziemlicher Menge vorhanden so, dass es nicht schwer ist 
über die Beschaffenheit des damaligen Textes ein Urtheil zu 
gewinnen." 

Minthogy pedig egyesek bármily megfeszített törek-
vései és fáradozásai oly körülmények között, melyek a tu -
dományra nem mindenképen valának kedvezők, az óhajtott 
czélhoz nem vezettek : kivánatos volt, miszerint testületek, 
melyek ez irányban oktatást és kiképeztetést nyertenek, 
tegyék magukévá a nagyhorderejű ügynek eredményre 
juttatását. 

A tizedik czikkely, — 244 — 295 11., — mely a szerze-
testestületek e részbeni ténykedéseihez kitűnő adatokat 
közöl és érdekes mozzanatokat vázol áldásdús életükből, — 
sajátlag erről értekezik. Tartalmazza ugyanis a messze ki-
ható és nagybefolyású sz. Domonkos rendjének, melyben 
láthatni és ugyan gyakorlati életben, az önmegtagadást és 
vezeklést, a világi hiúságok megvetését, az Istenben elrejtett 
benső életet, alázatosságot és felebaráti szeretetet nemcsak, 
de a valódi haladást a tudományi pályán, bölcsészetben úgy, 
mint istenészetben, szentirás-correctoriumait. 

Ugy szintén ecseteli a nagy sikerrel, kivált keletkezésük 
első századaiban, midőn kolostorokból léptenek elő a korszak 
legbölcsebb főpapjai, legtöbb szentje, hittéritők s az emberi-
ség testi és lelki jótevői, a kereszténység közüdvének er-
nyedetlen előmozditása mellett, a bűnösök és tévelygők 
megtérítése, valamint jelesen a hittani tudományok ápolása 
és fejlesztése által ékeskedő szentferenczrendieknek szöveg-
tisztázási ténykedéseit, jelentőségeikkel és hatásaikkal (v. ö. 
278. 1.) együtt. 

A tizenegyedik „Eredmények" czimü czikkely, — 
279—301. 11., — a középkornak a szóban forgó téren és 
irányban amaz elismerést és magasztalást, melyre találtak, 
valóban ki is érdemlett munkálatainak következményeit, 
sikerét, foglalja egybe. 

A következőkben táratnak aztán elő a fordítási kisér-
letek azon korban az eredeti szövegből (v. ö. 290. 1.) és a 
classikai forma szerinti, melye tájban nagyban virágzásnak 
indult, idomitások. 

Azt észleljük itt is, hogy azoknál, kik mindenek felett 
a classikai formákért éltek, haltak s kiknek követői huma-
nistáknak neveztettek, a tudományosság lassankint egyház-
ellenes irányba fejlődött, mivel a pogány irók müveivel a 
pogány szellemet oltá az emberek közé, minek eredménye 
lőn, hogy sokan nem hatolva bo az egyházi tan mélységébe, 
azt tartalmában könnyelműn megvetették. 
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A tizenkettedik czikkelyben, — 302—317. 11., — a 
legrégibb „Vulgata" biblia-nyomtatványok (v. ö. 304. 1.) s 
ezeknek külső és belső természete és sajátságai tárgyal-
t a tnak . 

Er re (v. ö. 314 1.) a derék segédeszközök és több tu-
dományápoló kéz mellett készült „compluti polyglot t"-ról 
fordul elő a beszéd, mely úgy a munkába vett és hasznosí-
tot t keleti forditásoknak terjedelmesebb volta, mint kellő-
leg alkalmazott nyelvtani és szótani dolgozatok, által sok más 
felett ki tűnt . (Folyt, köv.) Dr. Csősz. 

YEG-YESEK. 
— Ő fels. a csanádi püsp. Bonnaz Sándor ő nmga által a 

Csanádi káptalannál két u j kanonoki szék felállítása és az 
egyházmegyei szegényebb lelkészek illetményeinek feljaví-
tása végett tett 100,000 f tnyi a lapí tványt jóváhagyván, az 
azon két kanonokság egyikére Geml Ignácz püspöki t i tkárt , 
irodaigazgatót és szentszéki ülnököt, a másikra pedig Német 
József papnöveldei ideiglenes igazgatót és szentszéki ülnö-
köt nevezte ki . 

— Halálozás. Maj thényi Adolf esztergomfőszékesegy-
házi kanonok, sasvári föesperes, pécsváradi apát, egyház jog-
tudor, május 14-én életének 57 és áldozárságának 34-ik 
évében meghalt. Az örök világosság fényeskedjék neki. 

— Beküldetett : Előfizetési felhívás a lelkipásztorko-
dástan kézikönyve czimü mü I kötetére. I r ta Schüch Ign. 
fordították a győri nagyobb papnövelde Szent-Imre-egyleté-
nek tagjai . A 26—28 ívre terjedő mü előfizetési á ra 1 frt . 
80 kr., megjelenik szeptember végével. Tisztelt olvasóink 
pártfogásába a ján l juk az egyletet müvével együtt . 

— Beküldetett : Előfizetési felhívás ily czimü műre : 
Természeti érvek Isten létéről. I r ta König Ar thur . Német 
eredetiből magyar í t ta to t t Kalocsán. A 11—13 ivre terjedő 
mü ára 70 k r . Megrendelhető Kalocsán ily czim alatt : A 
természeti érvek kiadóinak Kalocsán. A pártolást méltán 
megérdemli a mü s a fordítók. 

— Bajorországban az izgatás nagy mérvben űzetik a 
a janis ták = Döllinger = J á n u s pártolói által. Aláírásokat 
gyűj tenek az egész országban. Eddig 12 ezer aláírójuk van. 
Huber s Friedrich egyetemi tanárok az A. A. Ztgban leve-
leket i rnak az érsek ellen. Friedrichnek egyébiránt az udvar 
nem engedte meg, hogy egyházi ténykedéseit folytathassa. 
A papság Bajorországban mind a püspökökhoz csatlakozott . 
Találkozott Döllingernek igen sok taní tványa, kik őt sa já t 
szavaival czáfolják. Ausztr ia néhány városában szinte fel-
i ratokat szerkesztettek Döllingerhez, Azután az egyetemek, 
a müncheni, bécsi, stb. szinte csatlakoznak ezen hóborthoz. 
Most már világosan láthatni, hogy nemzeti egyházat akar-
nak alapítani a felekezet nélküli kormány pápasága alatt . 
A püspökök híveiket pásztorlevelekben intik s óvják, hogy 
a mozgalomtól távol marad janak . A bambergi érsek például 
figyelmezteti híveit, hogy Döllingert pártolva excommuni-
catióba esnek az illetők, kiket sem feloldozni, sem eltemetni, 
nem szabad. Ov főleg a t i tkos társulatoktól. A theologuso-
kat Döllinger előadásaitól eltiltják. Mindezek sajnos dolgok, 
de szükségesek. Feleljen éret tük D. 

— Oroszország némely részeiben a protestánsokat 
nyomja a kormány. A lapok efelet.ti roszalásukat elég ért-
hetően ki is fejezték, míg a katholicismus üldöztetését alig 

méltat ják szóra. Egyébi ránt a protestánsok más országok-
ban mozognak, hogy orosz testvéreiknek segítséget vigye-
nek s ez mindenesetre dicsérendő s utánzandó példa a ka-
tholikusok részéről. 

— Bajországban, mint tudva van, a kormány a bam-
bergi érseknek megtiltotta a vat ikáni zsinat határozatainak 
kihirdetését, mert, mint mondja, azon zsinati ha tá roza tok-
kal nem érthet egyet. Hiszen szépen volnánk a katholikus 
hit igazságokkal, ha mielőtt azokat hirdetnünk szabad volna, 
előbb a mindenkori minisztériumtól kellene ké rnünk , váljon 
egyet ért-e velük ? E g y minisztérium nem értene velük 
egyet s eltiltaná, a másik megengedné. De hát a bajor 
minisztérium egyetért a zsidók s mindenfelekezetű protes-
tánsok tanaival, mert azokat szabadon hirdetni engedi ? 
Bizony furcsa egy bajor miniszternek a feje, mely egyetért 
az egymásnak legellentmondóbb tanokkal ! 

— A berlini Szent-Bonifácz-egyletnek 400 tag ja til-
takozik Döllinger ellen. A külföldi protestáns lapok egyáta-
lán nem igen kedvezőn nyilatkoznak a Döllingerputschról. 

— Az altoni püspöki megye 32 ezer katholikus hive 
Amerikában t i l takozást bocsátott ki Róma elfoglaItatása 
ellen. 

— Rómában április 30-án a mostani kormány embe-
rei nagyszerű tüntetést aka r t ak rendezni Francziaország s 
Ausztria ellen, mely alkalommal a Rómában 49 ben elesett 
f rancziáknak emelt emlékszobrot a Pamphili villában le 
aka r t ák rombolni. Már minden kész volt a hős tettre, midőn 
a fiorenczi minisztérium a dolgot letiltotta, a tüntetni aka-
róka t megfizette fejenkint egy f r ankka l s azzal nyug ta t t a 
meg, hogy a jövő évben tervüket valósíthatják. 

—A protestáns Schuselka Reform czimü lapjának 16-ik 
számában a pápai csalatkozhatlanság elleni agitátiókról 
ezeket i r j a : „Azon politikai félelmek, melyekkel a liberáli-
sok a csalatkozhatlanság dogmáját szemlélik, előttem teljesen 
hiúk. A liberálisok ez által önmagukkal jőnek nevetséges és 
jellemző ellenmondásba. Ők folyton örvendenek, hogy a pá-
paság teljesen tehetetlen, gúnyosan ál l í t ják, hogy a pápai 
tantételekre már senki csak félig müveit emb r sem ád sem-
mit, azokkal senki sem törődik. És most megrémülve ja j -
gatnak, hogy ezután a csalatkozhatlan pápák az államok 
önállóságát, a népek szabadságát, veszélylyel fenyegetik. 
Mily nevetséges ellenmondás. De ilyen rejlik abban is, hogy 
a liberálisok panaszkodva emelik ki, miszerint a katholika 
egyház a csalatkozhatlansági dogma által magának igen 
ártott , feloszlását sürgetteti, holott ugyanazon liberálisok az 
egyház vesztét régen óhaj t ják s erejükből mindent elkövet-
tek annak megbukta tásá ra . " Kemény Ítélet. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláns pápa, szániára. 

Összeg az előbbi számból : 436 fr t . 44 kr., 1160 f rank 
aranyban, 7 cs. k. arany, 2 régi koronás tallér, 1 db régi 
kétfr tos, 12 u j ezüst forintos, 11 db régi húszas, 7 osztrák '/4 
forintos. 

Kosztra Ignácz marmaros-szigeti káplány : Cus-
todi me a laqueo, quem statuerunt mihi et a scan-
dalis operantium iniquitatem. Ps. 140. 10 . 1 f t . 

R. I. Váczról 3 ft. 
A. P 1 f t . 
Laubhaimer Ferencz egyetemi h i t tanár . . 5 f t . 
E g y pesti káplány . . . . . 2 ft, 
V. M 1 f t . 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Ny omatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor sa já t nyomdájában. Hal té r és aldunasor sarkán 9. sz. 



Megjelenik e lap he-
tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben s póstakül-

désselö f. RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
póstahivatalnál : Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sar.), 9. sz. 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, május 24-én. 41. I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Magyarország összes növendékpap?ágá-
hoz. — A szentatya jubileumának megünneplésére szolgáló 
útmutatások. — A szabadság. — A veszprémi egyházmegye 
f t . papságának. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

l a g y a r o r s z á g összes növendék-
p a p s á g á h o z . 

ürömmel jelentjük, hogy a „Religio" legutolsó 
40. számában „egy negyedéves papnövendék" által 
indítványozott azon eszmét, hogy a magyarországi 
összes növendékpapság a Crux de cruce dicső pápá-
jának, a szenvedéseiben legnagyobb IX Piusnak, 
páratlan jubilaeuma alkalmából szeretete, hódolata 
s törhetlen ragaszkodása jeléül d í s z a l b u m o t 
nyújtson át, — mondjuk, ez eszmét megtestesíteni 
elhatároztuk. És ez nem is lehet máskép. Minél söté-
tebb az éj, minél háborodottabbak a hullámok, annál 
messzebb tündöklik a tenger világító-tornya; s ra-
gadtak légyen bár mennyire magukkal a habok, 
ü Ivünk és szabadulásunk másban nem lehet, mint 
ha vágyaink s munkánk czéljául, erőink összpontjául, 
e világitó-tornyot választók, mely egyedül képes 
irányt adni. S e fénytorony napjaink viharaiban 
Róma ; s ki az igazság, jog, e világát messze lobog-
tatja, az 0 , ki, — éltet a remény, — videbit annos 
Petri : IX. PIUS. Róma s pápa nélkül a keresztény-
ség bomlásnak indul, annál kevésbbé állhat meg a 
katholicismus; s a század luciferei épen mivel e ket-
tőt támadták meg, egyszersmind megtanítottak rá, 
hogy nekünk épen e k e t t ő h e z k e l l r a g a s z -
k o d n u n k . 

Szeretettel szólítunk azért fel benneteket Ma-
gyarhon növendékpapjai, kedves testvéreink, hogy 
kik egyek vagytok velünk e hitünkben, reményünk-
és szeretetünkben : legyetek egyek ez album létesí-
tésében s így az egyház fejének tettleg is kifejezendő 
hódolatunkban. Mily dicső, mily páratlan, lesz az, 

hogy egy egész ország ifjabb klérusa adand hitéről 
s ragaszkodásáról ily ünnepélyes alkalommal, ily 
ünnepélyes módon, az egész világ előtt, nyiltan ta-
núságot ! 

Vegyétek tehát szivesen az iveket, melyek szét-
küldését még ma megkezdjük; mellékelve találni 
fogtok utasítást annak mikénti betöltésére s ft. elöl-
járóitok biztos engedelmével, Isten áldásával s szi-
vünk őszinte kegyeletével, ünnepélyes kifejezést 
nyerend a tiszta katholikus érzelem szerény, de 
tiszta, bizonysága. 

Szerető testvéreitek: 
a pest-központi növendékpapság. 

A szentatya jubileumának megünneplé-
sére szolgáló útmutatások. 

Közöltük mult számunkban egy lelkes növen-
dékpapnak növendékpaptársaihoz intézett felhivását. 
Az eszme, hogy az összes növendékpapság az egyház 
feje iránti hódolatát, hozzá való rendíthetlen ragasz- ' 
kodását, e nevezetes alkalommal feliratilag kitüntesse, 
magasztos, könnyen kivihető s fiatal egyházi sarja-
dékunknak az egész katholikus világ előtt becsüle-
tére válik, másrészt a szentatya szivét kimondhatlan 
örömmel fogja eltölteni. Tehát macti animo. 

Most a lelkipásztorok számára közöljük azon 
útmutatásokat, melyeket az olasz katholikus ifjúság 
a jubileumnak megünneplésére Olaszországban közzé 
tett. Nem egyebek ezek, mint ujjmutatások arra nézve, 
mit lehetne tenni, hogy e nevezetes nap minél ünne-
pélyesebb szinben tűnjék fel a világ előtt. Es ezen 
tüntetésszerű ünneplésre korunkban, hazánkban, 
igenis nagy szükség van. Ajánljuk tehát t. paptár-
sainkfigyelmébe a nélkül, hogy ez által a találékony 
szeretetnek csak némileg is elébe vágni akarnánk. 

íme a felhivás. 
Alig egy hónap választ el még bennünket azon 

az egész világra nézve oly felette örvendetes naptól, 
41 



• 3 2 2 

melyen szentséges atyánk, IX. Pias, pápává való 
megválasztatásának 25-ik évfordulóját ülendi s a 
merre csak tekintünk, Németalföldön s Belgiumban, 
Némethon-s Spanyolországban, Ausztriában és Ame-
rikában, azt látjuk, hogy a hivek mindenütt rend-
kívüli módon készülnek ezen ünnepnek kellő' s illő 
megülésére, melyhez hasonlót Péter utódjainak két-
ezredéves története nem mutat fel. Mivel tehát olasz 
hazánk nem engedheti, hogy a kegyeletes tünteté-
seknek ezen dicső versenyében más nemzetek által 
megelőztessék, azért az olasz katholikus itjúság tár-
sulatának igazgatósága, mely már a mult évben a 
katholikus világ figyelmét egy a legmesszebb vidé-
kekre szétküldött körlevél által ezen nevezetes napra 
felhivta, most a katholikus sajtóhoz fordul, hogy 
ennek hathatós befolyása által népünk szivét meg 
indítsa arra, hogy IX. Pius nem sokára bekövetke-
zendő jubileumát egyértelmű, közös, lelkesedéssel 
ülje meg. A pápának ezen ünnepnapja kell hogy 
ünnepnapjává legyen valamennyi híveknek, elkezdve 
a leggazdagabbtól, egész a legszegényebbig, kell 
hogy ünnepnapjává váljék valamennyi hajléknak, 
kezdve a fényes palotától, mely a gazdag fővárosban 
áll, egészen azon szegény kunyhóig, mely az alpesek 
meredekeihez simul. 

Hogy pedig e kegyeletes czél minél biztosabban 
s minél nagyobb összhangzatban éressék el, azért 
az igazgatóság a következő indítványokat bátorko-
dik tenni : 

I. M i n d e n t á r s u l a t , t e s t ü l e t , t e s t v é -
r ü l e t stb. f e l i r a t o t i n t é z z e n a s z e n t a t y á -
hoz, IX. P i u s h o z . H a s o n l ó f e l i r a t o k me-
n e s z t e s s e n e k a m e g y é k r é s z é r ő l is, 
a l á i r a n d ó k a k a t h o l i k u s h i v e k á l t a l ; a 
f e l i r a t o k me l l é , a m e n n y i r e l e h e t , p é t e r -
f i l l é r is c s a t o l t a s s é k . 

A megyei feliratokat illetőleg legtöbb helyütt 
már társulataink fiókegyletei tették meg a kezdemé-
nyezést. Hol ilyenek nem léteznek, ott a püspök 
urakhoz lesz szerencsénk a tervezett feliratnak egy 
egy vagy kiváuatukhoz képest több példányát is 
felterjeszteni. 

II. T a r t a s s é k a l k a l m i n y i l v á n o s 
i s t e n i t i s z t e l e t , á t a l á n o s á l d o z á s o k , kö r -
m e n e t e k , ü n n e p é l y e s b e s z é d e k , stb. s pe-
d i g j ú n i u s 1 6 - t ó l f o g v a e g é s z e n 21- ig , 
t. i. a m e g v á l a s z t á s n a p j á t ó l f o g v a egé-
szen a m e g k o r o n á z t a t á s n a k é v f o r -
d u l ó j á i g . 

Az indítvány ezen pontjának kivitele épen nem 
okoz nagy nehézségeket, amennyiben Olaszország-
nak buzgó papsága bizonyára el nem mulasztandja 
a hiveket arra hivnifel, hogy hálát mondjanak Isten-
nek, ki szeretett pápánkat ennyi szenvedés, gond és 
üldöztetés közt egész azon napig tartotta fen. melyen 
25-éves jubileumát megülheti. A hivek pedig viszont 
a maguk részére legjobban teendenek, ha e tekintet-
ben egészen papjaik vezetésére bizzák magukat. 

III. T é t e s s e n e k n y i l v á n o s j ó t é k o n y 
a d a k o z á s o k a p á p a n e v é b e n , az a l k a l o m -
nak , t. i. IX. P i u s j u b i l e u m á n a k , k ü l ö n ö s 
f e l e m l í t é s e m e l l e t t . 

E czélból többféle indítvány tétetett, melyek 
közt a helyi viszonyok különfélesége szerint válo-
gathatni. Vagy alakíttassanak bizottságok, melyek-
nek feladatává tétetnék az ezen jótékony adakozá-
sokra szükséges pénzerőknek beszedésére gyűjtéseket 
rendezni vagy történjenek ezen adakozások élelmi 
szerek ingyenes kiosztása által a szegények közt, 
mely alkalommal az adakozásnak oka minden el-
osztandó tárgyon rövid felirattal jeleztethetnék vagy 
ismét rendeztessenek jutaimi sorshúzások oly ifjak s 
leányok számára, kik a vallástanban kielégítő elő-
menetelt tettek. Bármely módot tessék azonban vá-
lasztani. legyünk meggyőződve, hogy ha a pápa 
jubileumának ünnepét a szegény nép szivében jóté-
temény által sikerült megörökítenünk, ez egyértelmű 
leend egy nagy és fényes, egyházunk ellenségein 
ejtett, győzelemmel. 

IV. R e n d e z t e s s e n e k ö r ö m ü n n e p é l y e k , 
f ő 1 e g a v i d é k e n . 

A városokban ellenségeink szemtelensége több-
féle akadályokat gördíthetne ilyetén ünnepélyek elé. 
Annyit mindenesetre s mindenütt lehet tenni, hogy 
julius 16 át a minden plebániabeli harangok köszönt-
sék fel reggel s búcsúztassák el este; ehhez hozzá-
járulhatnának önkénytes kivilágitások s örömtüzek, 
mint tevé azt nem régen a kegyeletes Toscana, mely 
april 12-ét számtalan örömtűz által ülé meg, melyek 
gyönyörű vidékeit varázsfénybe ölték annak feltün-
tetésére, hogy akkor is a pápának egy ünnepe volt. 

V. A f e n e m l í t e t t f e l i r a t o k m i n é l t ö b b 
t a g b ó l á l l ó k ü l d ö t t s é g e k á l t a l h o z a s s a -
n a k R ó m á b a , m e l y k ü l d ö t t s é g e k k ö z ö s 
t a l á l k o z á s i p o n t u l a V a t i k á n t t ű z z é k ki. 
U g y a n a z o n n a p o n p e d i g m i n d e n ü n n e n 
ü d v ö z l ő t á v i r a t o k m e n e s z t e s s e n e k R ó -
m á b a a s z e n t a t y á h o z . 

Reméljük, hogy a feliratok e közös átadásának 
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módja osztatlan tetszéssel fog találkozni s hogy a 
június 16-ára következő napokon a Vatikán ezer s 
ezer katholikus testvérnek szolgáland találkozási 
helyül ; mert ha távol lakók is jőnek, akkor a közeli 
szomszédok sem fognak elmaradni. 

Meg vagyunk győződve, hogy a kath. sajtó az 
imént vázlatosan előadott eszméket felkarolandja s 
lehetőség szerint terjesztendi a né,) közt, hogy ekként 
június hónap ama napjait valóban az összes katholikus 
egyház közünnepévé tenni sikerüljön. 

Bolognában, V. sz. Pius napján, 1871. május 
hó 5 én. 

A s z a b a d s á g , 
ív. 

A józan ész szava szerint is, hogy az elémbe 
terjesztett s természetfeletti dolgokat tárgyazó, tannak 
isteni tekintélye felől meggyőződjem, teljesen meg-
nyugtatva legyek az iránt, hogy hitem tárgya nem 
hazugság, hanem tiszta igazság, szükséges, hogy a 
mellett az isteni tekintély mindig tanúskodjék s hogy 
tanítómnak, kitől a tant kapom, isteni küldetése, tehát 
tökéletes hitelessége, felől meggyőződjem. 

Hogy tehát az elémbe terjesztett keresztény tant 
Krisztus igazi tiszta tanának elismerjem, kell, hogy 
az azon tant elémbe terjesztő közegnek Krisztus általi 
küldetéséről, krisztusi tekintélye, csalatkozhatatlan-
sága és csalhatatlansága felől ne kételkedjem, hanem 
tanítását aként tekintsem, mintha maga Krisztus 
tanítana önszájával. 

Tehát Krisztus-tanítónak itt e földön folytonos 
jelenléte s működése szükséges, hogy az emberek az 
igazságra vezéreltessenek. 

De hogyan lehetséges ez? Felelet. Eként: 
A megtörtént megváltás következtében az em-

beri természetnek a maga harmonious állapotára 
visszatérése a mi nyomorainkat azelőtt viselő Krisz-
tusnak egyéniségében megtörtént és nyilatkozik. 

A harmonious állapotban 
a) nem lehet a test túlsúlyban a szellem felett, 

de sőt ellenben a rend kívánalma szerint a szellem 
teljesen uralkodik a test felett ; a szellem az, mi élteti 
a lényt, „caro non prodest quidquam." 

b) e szerint a testi külömbség a harmonious ter-
mészetű lényekben csak külön személyiséget tesz ; 
de a harmónia által feltételezett szellemugyanazonos-
ságnál fogva ezen külön személyek csak egyetlen 
erkölcsi egyéniséget képezhetnek ; következőleg 

c) habár ezen egyéniségnek külön személyei 

külön működnek, külön functióval bírnak, mind-
ezen functióknak érdeme, kell, hogy közös legyen 
mindnyájukkal, mivel mindnyájan csakis egyetlen 
erkölcsi egyéniséget képezvén, ugyanazon szellem 
által éltettetvén, lényegben csakis egy erkölcsi jellem-
mel bírhatnak. Sőt a szellemnek a test feletti túlsú-
lyánál fogva a külömbözö személyek ugyanazon egy 
test, tagjainak, az ugyanazon egy közös szellem által 
egymáshoz tartozókká lett tagoknak, tekintendők. 

így volt ez a megbukás előtt az emberiségnek 
eredeti állapotában. 

A megváltás után a megváltó második Ádám, 
hogy a megváltott emberiségnek a bűn okozta dis-
harmonia erejénél fogva külö-külön erkölcsi egyé-
nekké is lett személyeit a megváltás érdeme s ereje 
által önmagában egyesítse, egyetlen erkölcsi egyéni-
séggé tegye és megdicsőítse, ő maga mindvégig itt 
e földön maradni kivánt az emberekkel, nem ugyan-
azon testi külalakban, melyben a megváltás előtt 
megjelent és melyben a megváltást véghezvitte, 
hanem, mivel épen ennek következtében a test el-
vesztette már túlsúlyú erejét és jelentőségét az em-
beri megváltott természetben, czéljára nézve elegendő 
volt maradni, habár más külalakzatban, de ugyan-
azon szent lelkével. 

Az emberiség tagjait Krisztusban egyesítési, 
egyetlen erkölcsi egyéniséggé változtatási, czélra 
pedig e következendők szükségesek : 

a) hogy az emberek Krisztus lelke által folyvást 
taníttassanak az igazságra; 

b) hogy Krisztus lelke által folyvást kormányoz-
tassanak és vezéreltessenek az erkölcs útján ; 

c) hogy a megváltási tény, mint a végetlenhez 
méltó elégtétel, által az emberiség számára kiérdemelt 
kegyelmek az embereknek Krisztus lelke által foly-
tonosan mindig osztogattassanak és eként ők gyar-
lóságuk fölé emelkedésre, Krisztus méltó tagjaivá 
léteire, képesíttessenek és épen e végett 

d) hogy a Krisztus által véghezvitt áldozat a 
keresztfán, habár más testi alakban, mi a dolog lé-
nyegéhez nem tartozik, ismételtessék folytonosan a 
világ végéig, Krisztus önmagát a Szentlélek által 
feláldozván s saját, habár az érzékek alá másként 
eső, testében és vérében részesítés által az embereket 
önmagával és önmagában folytonosan egyesítse. 

E végett Krisztus az apostoli hivatalt és hatal-
mat állította fel, melyben ő maga szent lelkével 
működik, eszközökül használván e czélra kiválasztott 
embereket, kik habár hányan is lennének, ezen 
apostoli működésükre nézve csakis egyetlen egyéni-

41 * 



•324 

ségül tekintendők; az egyetlen apostolságot, mely 
által Krisztus működik, számos emberi személy 
gyakorolja, kiki a maga kijelelt tágabb vagy szű-
kebb terjedelmű körében; de azért csak mindnyájan 
ugyanazon egy testnek tagjaiul nézendők. Másalakú 
testben, de ugyanazon szent lélekkel, nyilatkozik és 
működik Krisztus az apostoli hatalom által. 

Mit ezen apostoli testület tanít, azt Krisztus 
tanítja, mit az cselekszik, azt Krisztus cselekszi. Itt 
és ez által tanítja és vezérli Krisztus az emberiséget 
az igazságra. Hazslinszlcy József. 

A veszprémi egyházmegye ft. papságának. 
(Vége.) 

Nagyon fontos az önkormányzati szervezet 35 § -a , 
mely azt foglalja magában, hogy „a püspöki székek betöl-
tésénél, valamint a javadalmas apátságok és prépostságok 
adományozásánál is, az országos igazgató tanács a püspöki 
k a r t és az egyházmegyei tanácsot meghal lga t ja ; ' ' nem 
külömben azt is tar ta lmazza, hogy a kanonoki stallumokra 
nézve a hármas kijelölést ugyanazon országos igazgató 
tanács, az egyházmegyei tanácsot is meghallgatva, a püs-
pökkel egyetértőleg állapítja meg. 

Miután az országos igazgató tanács és egyházmegyei 
tanács tagjai a clerus és hivek összességét képviselendik, 
más részről pedig eléggé magasan ál landanak a korteske-
dési pártüzelmek és egyéni ambitiók felet t : ennél fogva a . 
püspökök, apátok, prépostok és kanonokok, kineveztetésénél 
egyházunk valódi érdekeit és szükségeit erős meggyőződé-
sem szerint — sokkal higgadtabban és minden pressiótól 
menttebben fontolóra vehetik és ő felségénél, az apostoli 
magyar királynál, érvényesíthetik is, mintsem az országos 
és egyházmegyei gyűlések, melyek t. i. a t. kisebbség javas-
la tának érteményében hivatva lennének azon kinevezteté-
seket kijelelőleg eszközöltetni. Ezen módozat Magyar- és 
Erdélyország több latin és görög szertartású egyházmegyé-
jében oly agitátiókat idézhetne elő, melyek a nemzetiségi 
rokon- és ellenszenvek úgyis gyúlékony anyagát, bizonyára 
nem szent egyházunk és drága hazánk egyesült j avára , 
lángra lobbanthatnák. Sapienti pauca ! 

Többi re : a nm. püspöki ka r a congressusi egyházi 
képviselőkkel többszörösen is tanácskozván, — miután a 
püspökségek betöltésének nagy kérdése nem annyira rész-
leges — particuláris, — mint inkább a magyarországi, sőt 
egyetemes, egyház közös ügyének ismertetett el még a több-
ség világi tag ja i által is és így azokra nézve az illető egy-
házmegyei alrendü papság egyenes befolyást nem nyerhetett : 
— ennélfogva a fm. herczegprimás elnöklete alat t tar tot t püs-
pöki értekezlet abban állapodék meg, miként a betöltendő 
kanonoki székekre nézve az illető mélyen t. főpásztorok 
nemcsak káptalanuk, hanem egyszersmind minden egyes 
áldozárnak bepecsételt levélben kifejezett óhajtását is meg 
fogják hallgatni és mennyiben a körülmények engedik, 
lehetőleg tekintetbe isveendik. Az ez iránt kiadot t okmányt 
a ft. csöklyi egyházkerületnek, e folyó évi május 9-én Nagy-

Atádon tar tot t gyűlésében, őriz"t végett át is adtam. Cse-
kélységem azon erős reményben él, miként minden püspök, 
mint atya, nagykorú fiai, — az áldozárok, közohaj tásának 
szivesen is kegyes leend eleget tenni, — ha az általuk a ján-
lott egyén minden tekintetben méltó is a kitüntetésre. 

Felemlítésre méltó itt azon körülmény is, miszerint a 
szervező országos katholikus gyűlés nem ismeré feladatának 
a terjedelmes előmunkálatot igénylő pa t rona tus és lelkész-
választás nagyhorderejű ügyét rendezni ; hasonlólag a lel-
készkedő papság anyagi viszonyainak szabályozására sem 
érezé magát hivatva, bármennyire belátá is, hogy a „Patri-
monium pauperum"-ra kétségkívül a „szegény testvérek", 
a silányabban ellátott plébánosok és káplányok, legtöbb 
jogczimmel b i rnak . Mindeziránt már a szervezendett con-
gressus fog intézkedni. Es így a ft . bakony-szombathelyi 
egyházkerület abbeli felhivásának nem lehete alkalmam 
eleget tenni, miszerint azon munkálkodjam, hogy az orszá-
gos katholikus gyűlés méltányos megváltás alapján meg-
szüntessen minden a plebániaföldek munkálása körüli szol-
gá lmányt és más egyéb oly tartozásokat is, melyek a lelkész 
és nép közötti bizalmas viszonyra időszakonként hábori-
tólag hatnak. 

De bármily sok még az autonomia terén a teendő, az 
még sem szenved kétséget, hogy a szervező congressus oly 
önkormányzatot alkotott, mely lia élotbelép, egyházunk füg-
getlensége, elidegeníthetetlen jogai és mindennemű vagyona, 
minden támadás vagy illetéktelen beavatkozás ellen bizto-
sítva leendenek ; világi hiveink pedig reményelhetőleg vala-
hára felébredve, vallásos érzülettel ragaszkodnak majd szent 
egyházunkhoz, hogy neki valláserkölcsi s culturai és tár-
sadalmi hivatásának teljesítésében segédkezet nyú j t sanak , 
neki — a félreismert anyának. 

Hogy mindez nem hiú remény és a megállapított ön-
kormányzati szervezet csakugyan teljes életképességgel 
bir, bizonyítja az ant ikathol ikus sajtó egyik közlönyének 
imezen f d j a j d u l á s a i s : „A clerus, illetőleg a római katholi-
cismus, tehát az autonomia által biztosított, rendelkezése 
alatt álló, roppant vagyoni erő hatalmával rendkívüli befo-
lyást fog gyakorolhatni és gyakorolni is például a képvise-
lők választására , a főbb hivatalok betöltésére, átalán pedig 
a törvényhozás és kormányzás ügyére s hazánk összes 
államéletére . . . Miként Francziaországban és másutt vol-
t ak és vannak, úgy nálunk is lesznek arra példák, — úgy 
mond — és pedig nem csekély számmal, hogy a clerus a 
tudomány és irodalom egyik vagy másik ágát, továbbá egy-
némely tudóst, művészt és országos tudományos intézetet, 
például akadémiát stb., hatalmába keríti, alkalmas helyeken 
ingyenes vagyis tandí j nélküli népiskolákat nyit stb. Mi 
lesz ezeknek következése a szegény protestáns felekeze-
tekre, a protestantismusra, nézve, nem nehéz kitalálni." Igy 
ír Révész Imre „Magyar protestáns egyházi és iskolai Fi-
gyelmező"-jében, e folyó évi márcziusi szám legelső czik-
kében, a katholikus autonomiáróli értekezésében. L . „Sza-
bad Egyház" 1871, május 2-ik sz. 

Vajha azért a kormány és törvényhozás hozzájárulá-
sától feltételezett királyi legfelsőbb jóváhagyás folytán egy-
házunk önkormányzati szervezete minél előbb törvény-
könyvünkbe országgyülésileg beczikkelyeztessék, h o g y n e 
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egyen többé kitéve a szent királyok szülőföldjén 8 millió 
kathol ikusnak szent egyháza és vallása azon soknemü 
megaláztatásoknak és megvetésnek, melyeket évek óta 
kénytelen eltűrni. É s csekélységem, daczára a jelenben n6m 
igen kecsegtető constellatióknak, nevezetesen : hogy a görög-
szertatású congressusi képviselők egy része az országos 
katholikus gyűlés határozatai , mint reá juk nézve nem köte-
lezők, ellen protestál t ; hogy a t. kisebbség, noha az állandó 
12-es bizottság tag ja inak megválasztásába befolyt, mégis a 
sa já t kebeléből az összesség által választott tagok azonnal 
lemondottak; de különösen daczára azon szomorú jelenség-
nek, miként a katholikus Gthiczy Kálmán — a t . kisebbség 
közlönye, a „Szabad Egyház" , által is elitélt — interpella-
tionális országgyűlési olhirhodt beszédében erősen hangsú-
lyozá, hogy csak akkor mondhat le az állam a magyaror -
szági katholikus egyház világi vonatkozású ügyeire gyako-
rolt befolyásáról és csakis azon feltétel alatt engedheti meg 
önkormányzati szervezkedéséi, ha egyházunk az államtól 
állítólag nyert anyagi előnyeitől, t. i. ingó és ingatlan vagyo-
nától, megfosztatik és ha elszakad az ország határain kivül 
létező és így a magyar államtól független fejétől, - - a római 
pápától, vagyis, ha nemzeti egyházzá alakulva, megszűnik 
a világegyház egységes testének tagja, tehát katholikus 
lenni ; igen, csekélységem mindennek ellenére is bizik döntő 
köreink azon igazságosságában és államférfiúi bölcseségük-
ben, miszerint a szentesítés tényének kieszközlésével késle-
kedni nem fognak ; m9rt az lehetetlen, hogy a koronás m a -
gyar király, uralkodó család és a nemzet nagy többségének 
szent egyháza, felett továbbá is a hitvallástalanná vált állam 
gyámkodjék és kevesebb függetlenséggel birjon, mintsem 
a felekezeti egyházak bármelyike. 

És így, miután számot adtam sáfárságomról, most im-
már igen t. választóim Ítéljenek felettem. Engemet minden 
esetre megnyugtat a t u d a t , miként oly méltatlanul üldözött 
egyházunk iránti hűségem érzetétől vezéreltetve, neki buz-
góan szolgálni igyekeztem és hogy évek hosszú sora óta nyil-
tan bevallott elveimhez szivósan ragaszkodtam mindenkor 
és mindenben, én soha nem, de az idők igen is gyakor ta 
és pedig ellentétes i rányban, változván. 

Mivel pedig semmi kétségem az iránt, hogy valameny-
nyien egy azon hűséggel és ragaszkodással viseltetünk — 
egymással is versenyezve — szivvérünknél is inkább szere-
tett egyházunk i r á n t : ennek okáért magamat igen t. válasz-
tóim nagybecsű hajlamaiba ajánlva és a reám ruházot t 
nagyon kitüntető tisztért újból is legmélyebben érezett 
köszönetemet nyilvánítva, — szabad legyen tiszteletteljes 
jelentésemet egy — nem hazánkbeli — lánglelkü nagy 
püspöknek emezen lelkesítő szavaival befejeznem : „Ró-
mai egyház, anyja minden hivőknek , Istentől kiválasztott 
egyház, hogy fiaidat egy azon hitben és egy azon szeretet-
ben egyesítsed , mi mindenkoron szivünk legbelsejéből egy-
ségedhez ragaszkodunk ! Elfeledve legyen jobbunk szentsé-
ges egyház, ha valaha rólad megfeledkezünk ; szánk padlá-
sához ragadjon nyelvünk és mozdulatlan legyen, ha gondo-
lataink elseje, minden örömeink és hálás énekünk kezdete, 
nem T e lész!" 

T a r a n y 1871, máj. 11. Bevies József. 
aut. papi képviselő. 

EGYHÁZI TTJDOSITÁSOK. 
RÓMA, május 5. Á l l a p o t a i n k . Eme latin közmon-

dás, „bis dat, qui cito dat, nil dat, qui munera t a r d a t " , sze-
rintem nem mindenkor bir egyenlő értékkel, mert ez az oly 
események megemlítésénél, melyek szellemileg úgy, mint 
anyagilag, egyhatásuak lehetnek, bár későbben is adódnak, 
nem alkalmazható betűszerinti értelemben. Azért nem lesz 
tán egészen érdektelen dolog, ha ez alkalommal szives enge-
delmével olyas valamiről tudósítóm főtisztelendőségedet s ha 
tetszik, becses lapja t. olvasóit, mi részint jórégen sajá t ma-
gamat kellemetlenül érintett , részint közelebb örvendetes 
hatást okozott keblemnek. 

Első levelemben azt irám, miként Istennek jóvoltából 
itt élek, mozgok és vagyok üldöztetéseknek közepette, hogy 
vigaszt meritek édes Üdvözítőnk eme szavaiból : „engem 
üldöztek, benneteket is fognak." Most pedig fá jda lommal 
meg kell vallanom, hogy jó ideje óta sehogy se megy ki 
gyarló elmémből ismét Krisztus Urunk következő mondata : 
„Cum vos persequentur in civitate ista, fugite in aliam." 
Math. X. 23. Ez igék akkor ju tot tak eszembe, midőn először 
egy magas ház ablakáról mocskos vizzel leöntöttem, másod-
szor egy csomó piszkos szemét rám hullott, harmadszor egy 
kis fatuskó kalapomra zuhant, mely, ha kalapom nem szé-
les karimájú, — az orromat jól beüté vala. — A két első 
casust, — habár hasonló tréfa számtalan papon megtör tén t , 
elég csúnya szokású esetlegességnek vettem ; de a harmadi-
kát már valóságos gonosz akara tnak kellett tekintenem,mert 
feltekintvén a 3-emeletes épület legfelsőbb ablakára, ké t 
m a s c a l z o n i fenhangoni kaczagásba tört ki és midőn 
fejemmel nem tetszést nyilvánítók, öklükkel fenyeget tek. 
E tettre mélyen megütődtem és eltökéltem magamat, mihelyt 
jobb tavaszi idő érkezendik, Rómát elhagyni és hazámba 
visszatérni; mert bármi ly garancziákat igér papiroson a 
flórenczi kormány a szentszéknél lelkiekben működő ide-
genszármazású személyeknek, még sem hiszek én a n n a k 
többé. „Qui fidem perdidit, perdere ultra nihil potest." — 
Azt elhiszem, hogy a garancziákat biztosító urak ildomtalan-
ságnak t a r t anák maguk személyükben valakit bánta lmazni ; 
de ismeretlen bőrbe öltözött rajongó bérenczeikért nem 
állhatnak jót, világosabban kifejezve nem aka rnak jót állani, 
mert máskép a nyilvánosan megrugdozott belga papnak meg-
nyugtató elégtételt szolgáltat tak volna. 

Inneni elmenetelem, ideiglenesen hivatalomtól felmentő 
engedély folytán, még márcz. végén a nagykegyességü 
székesfehérvári püspök ő mélt. távozásákor vagy pár n a p -
pal utána, történt volna, ha eddig a húsvéti sz. gyónás, 
ezutánra pedig ő szentsége 25-éves pápaságának közeledő 
jubileuma és azon fiú tisztelet nem tartóztat vissza, melylyel 
közös szentséges atyánk, az őszbe borult Simeon, iránt mind-
nyájan viseltetni ta r tozunk. E r r e mindnyájunkat , még a 
maguka t „jó kathol ikusoknak" tartó fiukat is, Isten paran-
csa kötelez- — tehát nem sértő szavakkal illetni, hanem 
gyermekies szeretet- s tisztelettől indít tatva érette a távolban 
is buzgón imádkozni szoros kötelmünk, másként elébb-
utóbb Isten á tka utolérhet u tódainkban is. 

Ami az elősoroltaknál kellemesebben hatott r á m , az 
t. Dobra csanádmegyei földbirtokos és Pál fy Albert — volt 
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újságszerkesztő urakkali találkozás. Az előbbit élete pár-
jával együtt húsvét első napján bevezetvén ő szentsége által 
mondott csendes sz. misére a Xistina kápolnába, szerencsés 
lehettem személyesen meggyőződni a. szentatya ép testi 
egészségéről s elevenségéről, midőn gyors lépésekkel mel-
lettem elhaladván atyai áldásában kegyesen részesíteni mél-
tóztatott . 

Harmadnapra a fenneveztem családdal megtekintvén 
a Vat ikán termeiben a r i tkamüvü mozaik- s festményké-
peket, ugyanott egy derék hazánkfiára, Hann Antal úrra , 
bukkantunk, ki beteges létére gyönyörűen kopiázza „la 
Madonna di Foligno czimü képet a hires Raffaelo után 
nemzeti muzeumunk számára. Egy mükincscsel gazdagabb 
lesz nemsokára a pesti muzeum képcsarnoka. Nemkülömbon 
az egri megyébe kebelezett Szíhalom helység jövő hónap 
elején birtokába jutand egy Urunk mennybe menetelét áb-
rázoló oltárképnek, melyet t. Szoldatics Ferencz úr kitűnő 
hazánkfia készít. A ki valaha látta Szoldatics úr mély val-
lássosság eszméivel előteremtett remek műveit, az előre 
képzelheti, milyen leend e kép. A művész úr e munka be-
végzése után Némethonba, onnan hazánkba, rándulni szán-
dékozik. 

Egyéb valami különös újsággal nem igen szolgál-
hatok , hacsak azzal nem, hogy a mult hónap 25-én a 
magyar-osztrák birodalomból 24 személyből álló deputatio 
Zwerger szekói herczogpüspök vezérlete alatt kegyesen 
fogadtatott a szentatya által. Amerikaiak, angolhoniak, szin-
tén megfordulnak itt s hódolati tisztelettel borulnak ő szent-
sége lábaihoz, kinek jóléteért és az egyház győzelmeért, 
valamint a szerencsétlen párizsiaknak a forradalmi dühtől 
megszabadulásaért, mult hónap 3 utolsó napjaiban ünnepélyes 
triduum tartatott. A buzgó római nép mennyire ragaszko-
dik törvényes fejedelméhez, szereti egyházát és óhajt mi-
hamarább szabadulni az elmúlt évben vállaira nehezedett 
nyűgtől, bebizonyítá nemcsak a 3 nevezett nap alatti ajta-
tosságával, hanem azon vallási tüntetéssel is, hogy april hó 
12-én, mint ő szentsége 1850-ik évben Gaetából visszaté-
résének — és 1855-ben a sz. Ágnes temploma melletti zárda 
egyik része leroskadásában szerencsés megmenekedése nap-
ján , csak a vatikáni bazilikában 5 ezernél többen járultak 
az Úr asztalához. Ily hitbeli ténynek szándékoznak kifeje-
zést adni itt a hivő katholikusok a közeledő jubilaoumkor is 
annyival inkább, minthogy sz. Péter első pápa korától anya-
szentegyházunk ehez hasonló esetet nem látott. Nem különös 
isteni Gondviselés működik-e itten ? Kire alkalmazhatóbbak 
ez igék : „Longitudine dierum replebo eum et ostondam illi 
salutare meum?" Psal. 90. 

De míg a hivők a fenjelzett érzelmekben lelik örömü-
ket, az ellenkezők üdvösebbnek látják az elfoglalt zárdá-
kat vandalok módjára, az Urnák szentelt napon úgy, mint 
köznap, rontani-bontani, Romulus és Remus védszentjeik 
tiszteletére pedig de praecepto ünnepet rendezni, tűzi játé-
koknál nekik áldozni, forradalmi hőseiket toties quoties 
dicsőíteni. Ez a „liberi pensatori" progressusa. 

Ha úgy az ember bátrabban járhatna a Corsón, több 
anyagot találna tollba rakni az itteni haladásról, kivált, ha 
szemügyre venné azon torzképeket, melyek itt ott kirakvák 
s méltó indignatióra indítanak minden becsületes érzésű 

keblet; de miután én, — mióta a kutya kissé megharapott 
és fogait rám vicsorította, — a városba igen ritkán megyek, 
keveset tudok. Szabad időben sétatérem sz. Péter kerek-
ded piacza ; ott V Xistus által 1586-ban felállított magas 
obeliszk körüli táblás kövezeten forgolódom. Gyakran felte-
kintek a rajta levő azon győzelemképen kitűzött jelre, me-
lyen „Salutis Auctor propria morte mortem omnium supe-
ravit" és mintegy sajnálkozással bámulom a nagy teher 
allatt álló 4 oroszlánt, melyekot az obeliszk nyom, ily felirat-
tal : „Eccecrux Domini, fugite partes adversae, vicit Leo de 
tribu Juda." Különös ember lehetett ez az említett pápa, 
ki szegény pásztorfiúból Pa ter Felix minorita s minoritából 
V Xistus levén, 5 éven át fénykoszorúzta dicsőséggel kor-
mányozta az egyházat, 5 obeliszket, 5 nagyszerű kőhidat, 
5 malmot, építtetett, 5 millió skudit hagyott utódának és 
sz. Péter templomának roppant kupoláját 22 hónap lefolyása 
alatt felhegyeztette. Talán ily utánozhatlan tettei következ-
tében maradt raj ta a dicső név : „X i s t u s q u i n t u s n u n -
q u a m s e x t u s . " 

Május első napján ide érkezett honunkból Bácsme^ye 
Baja városából Mérő József 70 éves zarándok, Király Éva 
feleségével. Maga ezúttal már negyedszer van Rómában cs 
innen a sz. földre Jeruzsálembe harmadszor menni szándé-
kozik ; e nagy útra jámbor lelkű nejét is viszi magával. 

Isten önökkel. 
G m i 11 e r Alfonz m. r. áld., 

pápai gyóntatóatya. 

MADRID. A k a t h o l i k u s i f j ú s á g e g y l e t e . 
(Vége.) Ilyen szomorú körülmények közt a szerencsétlen 
Spanyolországnak egyik főreményét a katholikus ifjúságnak 
igen virágzó egylete képezi, mely nem régen nagygyűlését 
tartá, mely alkalomból a „Pensamiento" következőképen 
elmélkedik : 

„Egy perczig sem habozunk kijelenteni, hogy a kath. 
ifjúságnak nagygyűlése oly esemény, melyet az ország 
minden katholikusai nagy örömmel kell hogy fogadjanak, 
mert ez az itteni katholicismus erélyének s életképességének 
világos bizonyítéka s társadalmi újjászületésének záloga. 
Oly ügy, mely a romlatlan sziveket lelkesíteni, eszüket 
lebilincselni, képes, még hacsak emberi természetű volna is, 
nem veszhet el soha. 

. Spanyolországban tüzetesen a katholicismus joggal 
számíthat a buzgó, kitűnő s lelkes ifjúságnak hatalmas 
szövetségére és ezen hiterős nemzedék viszont hazájának 
ezredéves vallási hagyományaira támaszkodhatik. E tény 
sokkal fontosabb, semhogy az egyház elleneinek figyelmét 
kikerülné. Egyedül a katholicismus azon vallás, melyet 
korunk állambölcsei minden tőlük kitelhető módon gyaláz-
nak, üldöznek s hol lehet, elnyomnak, egyedül ez elég erős 
s életképes arra, hogy ily csudálatra méltó egyleteket te-
remtsen, mint ezen ifjúsági egyletek, melyek csak tegnap 
keletkezvén, ma már egész hazánkban szétágaznak. — 
Pedig ezen egyletek nem a nép legalsó rétegeiből szedik 
tagjaikat, nem műveletlen emberekből állanak, hanem a 
müveit osztályok azok, melyekből folytonosan szaporodnak, 
melyek, valamint megalapiták, úgy most fentart ják azokat . 
Ezen egyletek világiakból állanak, az egyetemek neveltjei-
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bői, kik legnagyobbrészt a spanyol ifjúságnak szinevirágát 
képezik. Látogassátok csak meg gyűléseiket, ott ügyvédeket, 
orvosokat, irókat, költőket, művészeket s kitűnő szónoko-
kat, fogtok találni, legnagyobb részt 20 — 30 éves embere-
ket, kik jövőjük minden reményét, minden dicsőségét, abban 
lelik, hogy alkalmat keresnek erejüket a vallás szent ügyé-
nek szentelhetni. 

Mit nem várhat, mit nem remélhet, a haza ily i f jú-
ságtól, hacsak az Ur Isten további kegyére s istápolására 
méltatja azt s viszont erre méltónak mutatja magát! Pedig 
hogy ez igy lesz, ezt reményleni s hinni annál nagyobb 
jogunk van, minthogy alkalmunk volt meggyőződni arról, 
mily nemes s fenkelt lelkűek Madridnak ifjai, nem kevésbbé 
mint tartománybeli testvéreik, kik hasonló szellem által 
lelkesítve a fővárosba siettek, hogy ott a nagygyűlésen meg-
jelenjenek. Testvéri egyetértésben sz. Izidor templomába 
gyülekeztek, hogy ott az Ur kínszenvedésének s halá'ának 
emlékét megüljék s az élet kenyerét vegyék magukhoz, mely 
a lelket táplálja, az erényeket ápolja s a hitvallókat s vér-
tanúkat n mzi. 

Ha az ifjúság a forradalom kezébe i a felforgatásnak 
eszközévé siilyedt: akkor a katholicismusnak vezetése alatt 
a keresztény újjászületésnek egyik fotényezőjo." 

IRODALOI. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

A „reformatio", mely egyházellenos irányánál és 
szelleménél fogva az egyházi életet oly mélyen érinté, a 
„Vulgatára" nézve sem vonult el — mint a tizenharmadik 
czikkelyben tanulmányozásra méltólag — 318—378 11. fel-
táratik — nyomtalanul és kár nélkül. Volt ugyanis idő, 
midőn egyik-másik az eredeti szöveg után javítani, sőt a 
„textus"-ból is jónak, mi több, szükségesnek, tartotta u j 
fordításokat is a classical, mint mondák azaz pogány alak-
ban, — tele rágalommal és gúnynyal a kath. egyház ellen, — 
létesíteni. 

Az Erasmus Rotterodamus által átdolgozott latin fordí-
tásról 8zóltában — a 319 lapon — a többi között imezt 
mondja a t. sz. : „Er (Erasmus) Hess sich statt von der 
Rücksicht auf den Werth der Tradition und auf die ehr-
würdige Latinität der Itala, vielmehr von dem herschenden 
Geschmacke des Humanismus leiten und doch vermochteer 
demselben nicht soweit Rechnung zu tragen^ dass er sich 
von der G wöhnung an die alte Version losgemacht oder 
die bestehende Ehrfurcht gegen dieselbe verachtet hätte . . . 
Die fragliche Übersetzung ist demnach ein Mittelding zwi-
schen der Vulgata und einer ganz selbstständigen Übertra-
gung." A vittenbergi fordításról, melyből eléggé kiderül, 
miként szoktak tenni mindenben a fatörzsétől elszakított 
ágakhoz hasonló, szenvedélyes átalakítási dühükben ellenes 
állást elfoglaló, hitfelekezetek a szent szerzők valódi iratai-
val, — a 325 lapon beszél a t. sz. . . . A trienti egyetemes 
zsinatnak megtartása — mint a tizennegyedik — „Concil 

zu Trient" czimü — 3 7 9 - 4 1 9 11. — czikkely felfejti, a 
bibliára nézve is annál örvendetesebb vala, mivel ugyanaz 
a IV-dik ülésben (1546 april 8-án) e jelentőségteljes mun-
kába fogott s tekintettel a protestánsok önkényes elfoga-
dására a szentírás alkotrészeit illetőleg, mindenek előtt 
a biblia kánona meghatároztatott, a Vulgata minden egyéb 
akkor használt latin fordítások közül ugyancsak valódinak 
azaz legelőkelőbbnek, hitel-snek, mely a hit- és erkölcstanban 
az eredeti szöveggel megegyez, nyilváníttaték imezekben : 
Insuper eadem sacrosancta Synodus, considerans non pa-
rum utilitatis accadera posse Ecclesiae Dei, si ex omnibus 
latinÍ8 editionibus, quae circumferuntur st. Librorum, quae-
nam pro authentica sit habenda, innote.-cat : statuit etdecla-
rat, ut haec ipsa vêtus et Vulgata editio, quae longo tot secu-
lorum usu in ipsa Ecclesia probata est, in publicis lectioni-
bus, disputatiouibus, praedicationibus et expositionibus, pro 
authentica habeatur et nemo iliam reiicere quovis prae-
textu audeat vel prae<umat. (Sess. 4. Dec. de edit, et usu 
Ss. Lb. A szent zsinat szólott tovább a szentírás viszonyá-
ról az egyházi tanhoz s annak értelmezésmódjáról, egy-
behangzólag az anyaszentegyház minden századokon ke-
resztül tartott elveivel . . . De a protestantismus kancsal 
szemm 1 nézte valamint átalán a tévtanokat győzelmesen 
lesújtó s a hitet megerősítő trienti szent zsinatot, úgy a 
a katholicismu -nak ismét eredő ujabb diadalát ; azért gyű-
lölettől és ellenszenvtől dagadó kebellel kelt ki és a szemé-
lyeskedés modorával insultálta. Mire nézve a t. szerző a 
trienti zsinat két ide vonatkozó (t. i. a) Decretum de cano-
nicis seripturis és b) Decretum de editions et u u sacrorum 
Lb.) határozatának (v. ö. 382 1.) kimerítőbb fejtegetésébe 
bocsátkozik, helyesebb itélkedés czéljából egymással is egy-
hasonlítván azokat. Aztán magyarázta a t. sz. az első hatá-
rozatot a 388 lapon. — Hogy ped g a szent zsinat az annyi 
századon át érvénykedett és az egész latin egyházban á ta -
lánossá vált latin fordítást joggal jelenté ki ünnepélyesen 
hitelesnek, a következők is, melyekre legyen elég jelenlegi 
czélunkhoz képist egyszerűen utalnunk, — bizonyítják : 

1-ször) Azon fordítást a kath. egyház annyi és oly 
nagynevű tudósai ajánlották és az egyház ezsr és több 
éves használata által helybenhagyatott. Leketotlen ugyanis, 
miszerint az egyház tetemesebb része, milyen volt a római 
egyház is, annyi századok után Isten igéjének törvényes 
fordításával és magyarázatával ne birt volna, különösen azok-
ban, mik a hit- és erkölcsbelieket illetik. — Már pedig ilyen 
e közhasználatú fordítás, mert bizonyos, miszerint N. szent 
Gergely ( f 604) idejében vagyis a VH-dik század óta a 
latin egyház csupán e fordítással élt. „Ezt fejtegették a 
népek, a pásztorok és Isten üdvözítő igéjének hirdetői, ezt 
használták a hittudósok és zsinatok az eretnekek ellenében és 
ezt világosították fel magyarázásaikkal és értelmezéseikkel." 

2-szor) Ami közhasználatú latin fordításunk a legré-
giebb fordításokból alakult s létét nagyrészben, mint már 
felhoztuk és méltattuk, — szent Jeromos egyháztudornak 
köszöni . . . A mi pedig nem Jeromosé, az ama régi kiadás-
ból meríttetett, melylyel a latin egyház e szentatya előtt 
már igen régen élt és melyet szent .Ágoston és más atyák 
minden más fordításnak eléje tesznek. Azonban ezen része-
ket, valamint az újszövetség könyveit is, sz. Jeromos részint 
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görög fordításokból, részint a hetven értelmező fordítása 
szerint, „in hexaplis8 , javí tot ta ki . . . Már pedig senki sem 
tagadhat ja , miszerint sz. Jeromos e munkára a természet, 
tudomány és isteni malaszt minden adományaival fel volt 
ruházva . . . Szent Ágoston (lib. De civitate Dei 28) legtu-
dósabb- s három nyelvben legjár tasabbnak nevezi őt, kinek 
a szentírás körül tett dolgozatait a zsidók is igazakul 
ismerik el . . . A munkálkodásban vas szorgalom, Isten és 
emberi dolgok soknemű ismeretével b i r t ; ezen kivül éles 
elmüséggel és egyszersmind szabadsággal, mely mindamellett 
hódol a kinyilatkoztatáson sarkalló tekintélynek, tudniillik 
a hi t tekintélynek, — tündöklik. — A zsidó nyelvet végső 
koráig tanulmányozá, semmi munkát és költséget nem ki-
méivé, részint, hogy a legjobb mestereket, részint, hogy a 
legjobb példányokat, megszerezhesse magának. Ezekhez 
já ru l a legszigorúbb, a világ minden zajától elvont, folyto-
nos imádság- és leggyengédebb buzgósággal összekötött, iga-
zán Istenben elrejtett benső, életmód s ama gyakori mások 
imáiér t forró könyörgés, miszerint azon szellemmel •— for-
díthassa le la t inra a szentkönyveket, melylyel irva lőnek. 
É s e miatt jegyzé meg róla Prosper, hogy ő „zsidó, görög 
és latin szólással ékes, a világi hiúságok megvetésének, 
erkölcsöknek, példája és világmestere.8 Dr. Csősz. 

(Folyt , köv.) 

VEG-YESEK. 
— Bekülde te t t : A római pápák történelme sz. Péter-

től korunkig stb. Karcsú Antal Arzéntól. V I kötet. Ára 1 f. 
1198-id évtől egész 1342-ig. — Kivánatos, hogy e munka 
hazánk magyarnyelvű olvasói között minél jobban elterjed-
jen azon rosznak ellensúlyozására, melyet a pápákról ter-
jesztett roszakaratú i rkák okoznak. 

— Beküldetett : Észrevételek Grhiczy Kálmán úrnak 
ápril is 3-iki interpellatiójára. Sartori . Ára 20 kr . 

— Beküldetett : A kath. autonomia hordereje^ az egy-
ház, állam és társadalom szempontjából. Sartori . Á r a 2 0 k r . 

— Beküldetett : Weckstimmen für das Katholische 
Volk I I J h g g 4 Heft . Vier vorwitzige Fragen über die men-
schliche Seele von P . V. Thuille. Sartori. Ára az egészévi 
12 füzetnek 1 f. 

— Ő herczegsége, kegyelmes főpásztorunk, a testvér-
fővárosba érkezett s itt a bérmálás szentségét fogja egész 
héten kiszolgáltatni. E szent ténykedést a pestterézvárosi 
plébániatemplomban kezdette meg május 21-én. Csendes 
szentmise után a szószékre ment ő herczegsége, hogy azok-
nak, miként beszéde kezdetén kiemelte, kiknek 30 év előtt, 
mint káplány, hirdette Isten igéjét, most mint főpásztor 
ugyanazon helyről tördelje az élet kenyerét . Sok embernek 
könybe lábadt szeme, midőn azt, ki mint káplány működött 
közöt tük, most mint az ortzág első főpapját látták ugyan-
azon szószéken. Az isteni tisztelet alatt az országos vakok 
intézetének növendékei igen szépen énekeltek egy magyar 
misét. 

— Pozsonyban a liberális jó (!) katholikusok gyűlést 
rendeztek, melynek feladata volt az országgyűléshez petitiót 
intézni az autonomia ellen, úgy, amint azt a congressus 
szervezte ; egyúttal Döllingerhez feliratot akar tak intézni. 
Az igazi jó katholikusok szinte részt vettek a gyűlésben s 
a szándékolt resolutiókat meghiusitották. Egyébiránt nem 

kételkedünk, hogy szándékaikat a liberálisok mégis fogják 
valósítani. Mi ez eseményhez csak azt aka r juk megjegyezni, 
hogy iszonyú visszás eljárás a kormánytól megengedni, hogy 
az egyház tana ellen boldog boldogtalan izgathasson s nem 
engedni, hogy a püspökök, kiknek ez egyszersmind köte-
lességük, hiveiket okta thassák , felvilágosíthassák, az egy-
háznak tanai felől. Ha például a kormány kiadná rendelet-
ben, hogy a pápai csalatkozhatlanságról senkinek sem szabad 
az országban irni s azok ellen pört indítana, k ik ezt mégis 
tenni merészlik, ennek volna értelme. Do ellene izgatni, irni, 
lármázni, szabad, mellette pedig a püspököknek s papoknak 
a néphez szólani megtiltani, ez oly eljárás, melyet közelebb-
ről jellemezni nem tudunk. Pedig és ezt igen komolyan 
mondjuk, már itt az idő, hogy katholikus hiveink felvilágo-
sít tassanak az egyház taní tmánya felől hitelesen, mert ha 
népünk azt az istentelen sok badarságot, mit az egyház ta-
ní tmánya felől széltében hintenek, beszívja, midőn már majd 
szólni fogunk a k a r n i , nem lesz k inek ! 

— A franczia törvényhozó testület május 16-án 3 
szavazat ellenében elhatározta, hogy az országot sújtó nyo-
morúságok megszűnése tekintetéből átalános imákat rendel 
az országban. Francziaországból származtak azon szeren-
csétlen elvek, melyek miatt most egész Európa nyomorog. 
Ideje, hogy Francziaország felébredjen, észre térjen s adja 
meg Istennek ami az Intené Adjon példát a jóban, a mint ' 
előre ment a roszban. Va jba okulnának Francziaország sor-
sán azon államok, melyek most még ra jongnak a 89-iki el-
vekér t . Ezen elvek alapján elvérzett Francziaország, el fog 
vérzeni más kisebb ország is, ha idejekorán észre nem térnek 
az emberek. Istennel nem jó tréfálni. 

— Míg a versaillesi franczia kormány imákat készül 
rendelni, azalat t a párisi lázadók az iskolákból a vallástani-
tást száműzik, a kereszteket, vallási jelvényeket, kidobálják. 
Ez utóbbit már nálunk is megtették az atyailag gondoskodó 
közösködök. Ha igy haladunk a liberalismusban, nem sokára 
az első is be fog következni s azután azon állapot, melyben 
Páris van. Az összefüggés, az események közötti ugyanazo-
nosság, oly szembeszökő, hogy csak a vak nem látja. 

Szerkesztői üzenetek. 
ß. Azt kérdezi ön tőlünk : Igazán egyetemes-e a vatikáni zsinat ? 

Feleletünk : Ha önt az, amit lapunkban alkalmilag e tárgyról irtunk, 
nem volt képes meggyőzni, irjon főpásztorának, ki maga is a zsinatnak 
tagja volt s tegye ott a kérdést. Önnek kérdése jogos lesz s a felelet köte-
lesség. Egyátalán azt tanácsoljuk mindazoknak, kik az izgatások folytan 
egy más dolog felül kételkednek vagy legalább ingadoznak, forduljanak 
föpásztoraikhoz, egyenkint vagy többen és lelkük nyugalmat fog találni, 
amire pedig papnak, tanitónak, szüksége van. 

X, Kérdezi ön, mit tartunk azon kath. papról, ki a katholikus isko-
lák ellen, illetőleg a közösek mellett, van ? Azt tart juk, liogy vagy asinus, 
aki nem tudja miről van szó vagy rosz pap. Egyik úgy, mint másik eset-
ben imádkozzék érette, hogy a jó Isten világosítsa öt fel. A többire nézve 
tegye meg az ellensúlyozásra, amit csak szabadon tennie lehet. A nyil-
vánosságot nem ajánljuk. Van oly dolog orvoslására más csendesebb út. 

F. J . Predikáczióidra jegyezd be előfizetőül Klempa Simon pest-
terézvárosi prépost-plébánost. 

Szcretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláns pápa, szániára. 

Összeg az előbbi számból: 449 fr t . 44 kr., 1160 f rank 
aranyban, 7 cs. k. arany, 2 régi koronás tallér, 1 db régi 
kétfr tos, 12 u j ezüst forintos, 11 db régi húszas, 7 osztrák % 
forintos. 

Lipthay-Fekete Ju l ia . . . . 50 forint. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor Baját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 
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Megjelenik e lap he-
tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben s póstakül-

déssel 5 f. 
R E L I G I O . 

КДТН. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

- Л 
Előfizethetni minden k. 
póstahivatalnál : Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s K i e s i 
Sándor nyomdai ii ódájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sar.), 9. ez. J 

n coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart . 1871. 

7-én. 4 2 . I. Félév. 1871. 

TARTALOM. A szabadság. — A katholika egyház e's 
a parlament Magyarhonban. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

A s z a b a d s á g . 
Minthogy pedig azon emberek, kik mint közegek 

által nyilatkozik és működik Krisztus, saját egyéni-
ségükre nézve disharmonious természetűek, nehogy 
gyarlóságuk a hitegység, tehát az igazság, terjesztése, 
az embereknek az igazságban egyesitése, érdekének 
árthasson : az apostoli hatalmat kezelő személyek 
kö?t szükségképen kell lenni egynek, ki az apostoli 
hatalomnak mindenképen teljét birja és ki természet-
feletti segélyiyel el van látva arra, hogy minden 
egyéni gyarlósága mellett őbenne, mint az emberi-
ségnek Krisztus helyett e földön legfőbb tanitójában, 
az igaz hit soha meg ne fogyatkozzék, hogy tehát 
legmagasabb tanitói székéből, hol mint az apostoli 
testület tagjait összekapcsoló, köztük az egységet 
fentartó, legfőbb tagja, feje, legfőbb organuma, szól, 
csakis azt hirdethesse, mi Krisztus valóságos tana, 
valósággal igazság. 

Ezen intézkedés nélkül a hitegységnek, tehát 
az igazság fenmaradásának, semmi biztositéka sem 
lenne és az egyéni ember nem tudná magát tájékozni, 
hol és kinél keresse Krisztusnak tiszta tanát, az 
igazságot. 

í g y pedig mindenki tudhatja, hogy ott az igaz 
hit, hol amaz az apostoli testület élére állított személy 
és hogy ki azzal nem áll hitegységben, az elszakadt 
Krisztustól, el az igazságtól. 

Krisztus maga Simon nevű tanítványát az 
apostoli testület élére állította, kit is azért Péternek 
azaz sziklának elnevezett, hogy sziklán építtetnék 
az egyház, melyben az egész emberiség összegyűj-
tetnék s hit és szeretet által őbenne egyesíttetnék. 

Simon Péter utódjául a gondviselés a világhó-
dító anyavárosnak,Rómának, püspökét rendelte, hogy 

valamint a pogány Róma a maga katona imperato-
rainak vezérlete alatt a világ népeit és nemzeteit 
anyagi tűzzel vassal meghódította a közös rabságra : 
aként a keresztény Róma a legfőbb lelki királynak 
láthatatlan s az ő helytartójának látható vezérlete 
alatt szellemi tűzzel vassal azaz a hitnek és szeretet-
nek igazságával hódítaná meg a világ embereit a 
közös szabadságra. 

Ide siessen tehát a ki szabad akar lenni, legyen 
római polgárrá; —valamint a pogány hóditás korá-
ban csakis a római polgárjog képesítette az embert a 
polgárzati szabadságra: úgy most is, ki valódilag 
szabad akar lenni, kell, hogy a római szellemi köz-
társaság polgárává legyen, mert itt Krisztus lelkétől 
megtanulja az igazságot ismerni, Krisztus lelke által 
felsegíttetik az igazság követésére; a hol pedig az 
igazság, ott az Ur lelke, hol az U r lelke, ott a sza-
badság. 2. Kor. III. 17. 

V. 
Annak, mi minden más ismeretek gyűjté-

sének legelső kiindulási pontul szolgál, a tiszta 
önismeretnek, megszerzésére törekvő ész, a hitet-
lenségnek elfogultságától, a természetfelettiséget e 
praesupposito tagadásnak oktalanságától, ment, tehát 
józan ész az emberi természetnek jelenlegi dis-
harmonious állapotát kénytelen elismerni, követke-
zőleg saját elégtelenségét is azon igazságoknak fel-
fedezésére, melyeknek ismerete nélkül önlétének 
czélját, saját rendeltetését vagy az ennek megfelel-
hetés módját nem tudhatja. Ezen józan ész tehát egy 
magasabb ész hatásának, természetfeletti nyilatko-
zásnak, szükségét látja, sőt mivel az emberiséget mo3t 
már az erkölcsi erőnek sokkal magasabb fokán állani 
szemléli, ezen hatásnak megtörténtét is elismeri. 

Sőt ugyanazon józan ész arra nézve, hogy a 
kinyilatkoztatott tannak isteni jellegéről, anuak ere-
deti tisztaságáról és igazságáról az emberiség bizto-
sítékkal bir jon, szükségesnek lá t ja , hogy isteni 
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tekintélyű, tehát sem csalatkozni, sem pedig csalni 
nem képes, tanítóság hirdesse azt az emberiségnek 
mindig és megczáfolhatatlan tanúságot tegyen a 
mellett mindvégig. 

A józan ész tehát a christianismust, különösen 
ennek azon egyházát, mely önmagát katholikusnak, 
egyetemesnek azaz az egész világra s minden idö'kre 
valónak lenni mondja s mely központi székhelyétől, 
a világ anyavárosától, Rómától, rómainak is nevez-
tetik s ezen egyháznak egész szerkezetét saját postu-
látumaival teljes összhangzásban találván és annak 
s az ő működésének a társadalom megmentésében, 
emelésében, az emberiség erkölcsi erejének fokozásá-
ban, mindeddig kivivott roppant sikerét történetileg 
s tapasztalatilag constatálván, annak természetfeletti 
jellegére kénytelen következtetni. 

Ezen józan észbeli következtetés után pedig az 
isteni jellegű s tekintélyű egyháznak természetfeletti 
dolgokat tárgyazó tana bármely tételét egyéni ember 
nem fogja repudiálni csupán azért, mivel annak saját 
fogalmaival vagy pedig a többi tantételekkel össz-
hangzását fel nem tudja fedezni; ezt nem a tan ha-
misságának, hanem csakis saját egyéni észbeli kor-
látozottságának, bővebb tanulmányozás által tán el 
is oszlatható homályának, lulajdonítván. 

Ki elegendő okot lát valamely tanitó intézet isteni 
jellegéről való meggyőződésre, az nem láthat többé 
okot az ezen intézet bármely tanának igazsága felőli 
kétségeskedésre. I t t a gondolat és vizsgálat szabad-
sága lényegesen főkép oda terjedhet ki, hogy azon 
tannak valóban azon intézettől, annak illetékes or-
gánumától, származását kikutassa. 

A józan ész által isteni tekintélylyel ellátottul 
ismert tanitó intézetnek létünk legmagasabb érdekeit 
tárgyazó természetfeletti jellegű tana s ezzel legben-
sőbb összefüggésben létező, ebből kifolyó, kötelmek 
a lét kútforrása, Isten, önmagunk és más lények irá-
nyában, ezek képezik egyéni szabadságunk azon 
korlátait , melyeken túlcsapongani annyit tesz , 
mint a józan ész által is elismert tekintély ellen 
támadni, öntermészetünkben a felzavart harmóniának 
nemhogy kipótlásán igyekezni, hanem azt jobban 
feldúlni, saját erkölcsi érdekeink, méltóságunk, 
rendeltetésünk, maga a józan ész, ellen harczolni. 

Az, ki gondolkodásában, gondolatainak kifeje-
zésében s cselekvésében ezen korlátokon túlcsapong, 
nemhogy szabad lenne, sőt inkább az igazságtalan-
ságnak, ama mindent disharmonizálni törekvő hata-
lomnak, rabjává lesz. A gondolkodásban, annak ki-
fejezésében vagy terjesztésében és cselekvésben kor-

látlanságra törekvés a valódi szabadságnak halálos 
ellensége. 

Ezen a józan ész által nemcsak elfogadott, de 
még követelt, korláton, határon, belül a gondolatnak, 
kutatásnak, véleményezésnek, roppant nagy szabad 
országa létezik az embsrre nézve. 

Sőt, mint fentebb említők, a vizsgálódás sza-
badsága kiterjed a hitágazatokra is, a mennyi-
ben valaki ezeknek egyenként egymással és a jó-
zan észszel való összhangzását kideríteni és az egész 
hitszerkezettel közelebbről tüzetesen megismerkedni 
törekszik; csakhogy soha sem szabad ezen vizsgáló-
dásnak kiindulni a positiv kételyből és a vizsgálódás 
sikettelenségéből se hozzon a vizsgáló következtetést 
a hitágazat igaztalanságára, hanem csakis saját egyéni 
felfogásának s belátásának gyarlóságára. 

Valóban, hogy a katholicismus által a józan ész 
kívánalma szerint is kijelelt ama korlátok az emberi 
szellemet erejének kifejtésében nem akadályozzák, 
mutatja és bizonyítja azt a tudományosság terén, 
annak minden szakmájában, hitük hajótörése nélkül 
legfényesebb előmenetelt tett egyének számtalan 
sokasága. 

A katholicismus dogmái nemhogy ártanának a 
tudományosságbani előhaladás érdekének, de sőt az 
emberi észnek az ő vizsgálódásában, kutatásában, 
vezércsillagokul szolgálnak, minden esetre megmen-
tik azt a sok hasztalan révedezéstől, nem lehetvén 
igaz az, mi azokkal ellentétben áll. 

A tudományos búvárlatok eredményének ama 
dogmákkali ellentétisége, mit a katholicismus hite-
lének megdöntése végett kitüntetni szeretnének a 
félszegség és elfogultság rabjai , csak látszatos s 
bővebb vizsgálódás út ján teljesen megczáfolható.Lásd 
Wiseman művét : „A tudomáyok összhangzásáról a 
positiv kereszténységgel, a katholicismussal." 

VI. 
Egy van, hol a katholicismus az egyéni embert 

a cselekvés terén nagyobban kivánja korlátozni, de 
csakis ideiglenesen, szükségből, mert épen arra va-
lónak tartja magát, hogy ez en szükséget lassan, rend-
szeresen, csökkentve, végre megszüntesse. 

A társadalmi életre nem önkényt lépett, hanem 
természeti szükségnél fogva kényszerített, emberiség-
nek, hogy az ő tagjai természeti romlottságuk da-
czára együtt maradhassanak és békében élhessenek, 
a tökéletesbülés út ján pedig előhaladhassanak, tehát 
ezen bukott állapotú emberiségnek szüksége volt min-
dig maga felett álló földi hatalomra, mely a társada-
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lomnak külön, természeti rosz hajlamokkal biró s 
ezen körülménynél fogva örökös viszályok általi 
zaklattatásnak kitett, tagjait külerőszak alkalmazása 
mellet is összetartsa, a társadalom tagjainak békében 
együttmaradását tegye lehetségessé, a társadalomnak 
a rosz szenvedélyek viharai által szétdulatását meg-
akadályozza. 

Az irgalom által magát kitüntetni kivánó véget-
lenül harmonicus természetű istenség azon szükség 
fedezéséről gondoskodott. 

A családapai, családfónöki s a családok sza-
porodtával s többeknek szövetségbe léptével a nem-
zeti vagy állami, polgárzati, fejedelem vagy kor-
mányhatalom léte ezen irgalmi intézkedés ered-
ménye. 

Hogy a disharrnonizált természetű emberiség 
ismét harmonicussá lehessen, a végtelenül harmoni-
cus természetű istenség részéről annak irányában 
intézkedés történt az embereknek a társadalombani 
összetartása végett, tehát hatás történt a harmó-
niának visszaidézésére és fentartására, minek ön-
erejéből eszközlésére az emberiség nem birt képes-
séggel. 

R 

Es pedig minél nagyobban tünt ki az idők 
folyamában az emberiség erkölcsi tehetetlensége, 
minél nagyobb dimensiót nyert az erkölcsi sülyedés: 
a harmonicus rend kívánalma szerint annál szigorúbb 
hatalom kezelte a társadalom kormánygyeplőjét 
mindig úgy, hogy a történelem bizonyítása szerint 
mindenütt mindig olyan volt a kormány, minőt a nép 
erkölcsi állapotánál fogva megérdemlett. 

Hogy épen a Krisztus Urunk által történt meg-
váltás idejében az emberiség legmélyebben sülyedt 
erkölcsiségében, ezt a történelem kétségtelen adatok-
kal bizonyítja; miért is ezen elfajult, önállásra,a sza-
badság élvezésére, képtelenné lett embereknek, népek-
nek, együtt tartására és megfékezésére csak egy olyan 
rendkívüli szigorú katonai kormány, minő volt a 
római, lehete alkalmas. 

Folytonos volt az erkölcsi sülyedés, de min-
dig sebesebb a bukásnak közönséges természeti 
törvénye szerint, melynek folytán már régen el 
kellett volna vesznie az emberi társadalomnak ; 
miért is annak fenmaradását magara józan ész is 
csak természetfeletti oknak tulajdoníthatja. Hahogy 
a christianismus önmagát annak be nem mutatná és 
bizonyítaná, a józan észnek feladata lenne keresni s 
kutatni a társadalom fenmaradásának természetfe-
letti okát. 

Ha padig csakugyan a Krisztus által véghezvitt 
megváltási tény azon természetfeletti ok, melynek 
az emberi társadalom saját fenmaradását, sőt már 
emelkedését is, köszönheti: ebből következik, hogy 
mindazon hatalom, mely az emberi társadalom fen-
tartására működött Krisztus előtt, de mely már elég-
telenné lett arra, most a megváltás következtében a 
Megváltóra szállott; övé lett per exoellentiam a csa-
ládfőnöki, övé lett a polgárzati, legfőbb hatalom. 
Krisztus a legfőbb családapa, Krisztus a legfőbb 
király. 

Azonban, valamint Krisztus maga soha sem 
gyakorolta a világi hatalmat, világosan kimondván, 
hogy az ő országa nem e világból való: úgy nem is 
akarja, hogy azon intézet, melyben a fentebb előa-
dottak szerint ő a világ végéig él és működik, ezen 
hatalmat tettleg gyakorolja. 

A világi hatalmat kezelők irányában pedig en-
gedelmességet követel egész az isteni törvények meg-
szegésének határáig. 

De csakis azért kivánja az egyéni szabadságot 
ez irányban annyira korlátozni, hogy az ekép bizto-
sított béke oltalma alatt kiárasztott charismáival az 
emberekben az erkölcsi erőt nevelvén, a világi hata-
lom szigorának szükségét fokonkint csökkentse, a 
szabadságot növelje; e szerint akarja, hogy, mivel a 
megváltás következtében az emberiségnek mozgalmi 
iránya a bukóból emelkedővé változott az emberi 
kijavított természetben, melynek ő a képviselője , 
azon hatalom, mely világinak mondatik s mely a 
még mindig romlott természetű emberi egyének-
nek a társadalmi életben összetartása s eként a meg-
váltás kegyelmeinek azokra az idők folytábani áraszt-
hatása végett folytonosan szükséges, Ő iránta, tehát 
azon intézet iránt is, melyben ő folytonosan él és 
működik, deferentiával legyen és saját tevékenységét 
nemcsak hogy ő ellene soha se fordítsa, de sőt ellen-
ben önmagát ő irányában a lehetség szerint segéd-
kezésre hivottnak, Krisztust és az ő egyházát a 
a maga urának, tanítójának, moderátorának, lenni 
elismerje. 

Krisztus és az ő egyháza az emberekben az er-
kölcsi erőnek növelését eszközli, nevezetesen a családi 
életre való befolyás által; azért Krisztus a családi 
életnek létesítő tényezőjét, a házassági frigyet, szent-
ségijellemmel és méltósággal felruházta s elrendelte, 
hogy a mely frigy és kötelezettség a szellem műkö-
désének gyümölcse azaz mit a kölcsönös egymás 
iránti szeretet létre hozott, azt a test és vér dagályá-
nak műve soha se bonthassa fel és kivánja, hogy e 
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frigynek gyümölcsei az igazságban való neveltetés 
által neki adassanak át s őhozzá tartozzanak örökre. 
Szóval, a házasság ügye most már Krisztus ügyévé 
lett s főkép őhozzá, és egyházához tartozik annak 
intézése. — A családban a férj Krisztust képviseli, 
a nő az egyházat, a közöttüki házassági szent fr igy 
azon copulát ábrázolja, mely Krisztus és az egyház 
között létezik. 

Valamint Krisztus és az egyház külömböző 
testtel, de ugyanazon egy szent lélekkel birnak : 
aként a házasságban a férj és nő test szerint külöm-
böznek, de arra hivatvák, hogy szeretetben azaz lé-
lekben egyesüljenek, egygyé legyenek. 

Valamint Krisztus és az egyház külömböző 
teste között Valóságos közösülés történik az euehari-
stiában, az egyház tagjai Krisztus valóságos testé-
vel egyesülnek: úgy a házasságban a férfi és uő a 
testi közösülés által testileg is egyesülnek, ketten 
lesznek egy testben. 

Valamint Krisztus és az egyház közti euchari-
sticus lelki közösülésnek egyik czélja, hogy az egy-
háznak tagjait Krisztus a maga iránti nagy hit igé-
nyelte önmegtagadásban, alázatosságban, mint az 
elméleti és gyakorlati igazság megismerésének és 
művelésének főfeltételében, gyakorolja s következő-
leg őket ezen copula ereje által az igazság birto-
kán kivüli más religiókkal s egyházakkal való ka-
czérkodástól, szellemi kicsapongásoktól, visszatartóz-
tassa : 

úgy szintén a házasságban a férfi és nő testi 
közösülésének egyik czélja, hogy a házasfeleket a 
csak kirekesztőleg egy személylyel, melylyel fel-
bonthatatlan fr igyre léptek, közösülhetés igényelte 
önmegtagadásban, a kicsapongásra hajlandó test 
vágyainak megfékezésében, a test és vér dagályai-
nak megtörésében, gyakorolja, következőleg a köl-
csönös szeretet és benső bizalom szülte testi közösü-
lésnek ereje által őbennük a más személyekkel való 
paráználkodásnak, az érzéki kicsapongásnak, ösztönét 
csökkentse, sőt kiirtsa. 

Valamint továbbá Krisztus és az egyház közötti 
eucharisticus közösülésnek másik czélja az, hogy az 
által Istennek fiak hitben és szeretetben, igazságban 
és erényben, szellemileg nemzessenek és neveltessenek 
az örök életre : 

úgy a házasságban a felek testi közösülésének 
másik czélja, hogy az által gyermekek nemzessenek 
testileg a földi életre, azonban, hogy azok szüleik 
által hitben, szeretetben, igazságban és erényben fel-

neveltetvén, végczéljuk, az örök élet, elnyerésére al-
kalmasokká tétessenek. 

A családi életben, iskolákban, növeldékben, 
polgárzati életkörben, Krisztus mindenütt, minden-
ben, fokozatosan nevelni, emelni, kivánja az emberi-
séget erkölcsileg a szabadságra s a végmegdicsőítte-
tésre s j a j annak, ki ezt bármiként, р. о. a házassági, 
nevelési, ügynek Krisztus és az ő egyháza legilleté-
kesebb kezéből erőszakos kicsikarása által megaka-
dályoztatni törekszik, mert ezen czélját el nem érheti 
s önvesztét is eszközli; összetöretik a szegletkövön, 
mely maga Krisztus. Hazslinsshy József. 

A ka tbo l ika egyház és a par lament Magjari ionban. 
Oly rohamos léptekkel halad napjainkban a történe-

lem, oly siirü lánczolatban követik egymást az események, 
hogy maholnap majdnem lehetetlen lesz a történtek, a látot-
tak s tapasztaltak hü képét bárcsak megközelítőleg is em-
lékezetben megtartani s azért bizonyos átnézstes, jegy-
zetszerü, munkák, melyek a legutóbbi hónapok vagy évek 
főbb eseményeit mintegy chronikai modorban elősorolják, 
már szinte kivánatossakká lőnek. 

Ily természetű munkával ajándékozta meg magyar 
irodalmunkat ft. Oltványi Pál földeáki plébános úr, mely-
nek czime az, mit értekezésünk, illetőleg ismertetésünk, 
homlokára tüztünk. E munkáról, bármily igénytelen legyen 
is fellépése s bármily szerény előszava, mégis azt szeretnők 
mondani anélkül, hogy hitünk szerint bárki is jogosan túl-
zásról vádolhatna, hogy sok tekintetben hézagot pótló. 
Hézagot pótol e müvecske, mivel oly dolgoknak, ügyek- s 
körülményeknek történelmi fejlődését mutatja be az olva-
sónak, melyek tisztán egyházi, de az úgynevezett egyház-
társadalmi téren is mindenha nagy fontossággal birandnak ; 
de hézagot pótol azért is, mert sok körülmény felett nap-
jainkban ritka bátorsággal mondja el az igaz Ítéletet, oly 
Ítéletet, melyet azoknak tán tized része, kik azt szivükben 
helyeslik, nyíltan aláirni nem merne, mert hát — a libera-
lismus . . . ! 

De menjünk át magának a kérdéses könyv tartalmá-
nak ismertetésére. 

Egy előszón, bevezetésen s végszón kivül a körülbelül 
160 lapra terjedő mü négy fejezetre oszlik, melyek czimei-
nek előso rolása elegendő lesz azoknak igazolására, miket 
az imént annak dicséretére elmondottunk. E fejezetek ugyan-
is a következők : I Az egyház ellen indított concordatumi 
harcz. I I A népiskolai közoktatási törvény. I I I A törvé-
nyesen bevett ker . vallásfelekezetek viszonyosságáról s a 
vegyes házassági válóperekről. IV Rómávali viszonyaink. 
Ez utóbbi fejezet ismét három részre oszlik : 1. A zsinat 
előtti idő. 2. A zsinat alatti idő s 3. A zsinati utáni idő. 
Tekintetbe véve időnket s körülményeinket, érdekes tarta-
lomjegyzék. 

* 
* * 

Hogy az 1848-iki törvényeknek szelleme minden lehet, 
csak nem kedvező a magyarországi katholicismusra nézve, 
ezt a priori azon népek történetéből is megtudhatjuk, me-
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lyeknél ugyané politikai rendszer már régóta divatozik. 
Ezt jelenleg már magunkon is nem kis fá jdalmunkra t a -
pasztalni bő alkalmunk van. A katholika egyház Magyar-
országon ezen törvények szellemének nyomása alat t oly 
kínos helyzetbe jutott, minőben soha sem volt előbb s leg-
aggasztóbb az egészben az , bogy a szenvedéseknek, az 
elnyomás s erőszakolás korszakának, úgyszólván még csak 
kezdetén vagyunk. 

Szintoly sajnos, mint ezen öntudat, ama másik is, hogy 
hazánk történetének azon legujabbi korszaka, melyet „a 
13 szomorú év"-nek, rövidebben Bachkorszaknak, szokás 
nevezni, olyan volt, mely egyházi tekintetekben épen nem 
tartozott a legszomorúabbak közé. A nem „alkotmányos" 
kormány „még a concordatum megkötése előtti időben már 
az iskolai ifjúság nevelésében fáradozó clerusnak oly hatal-
mas segédkezet nyújtott, melyet ez a régi vármegyei kor-
szakban soha fel nem talált, úgy, hogy Magyarországban 
az elemi iskolák szaporítása, ezek jókarbani tartása, a tan-
ügy előhaladása s felvirágzása érdekében a provizórium 
alatt aránylag több történt, mint azelőtt ötven év alat t" , — 
mondja a röpirat (3. 1.) s szívesen elhiszszük neki; mert 
akkor a most szerteszét lármazók hallgattak s nem merték 
a közrendet primitiv bölcseségü experimentátiókkal zavar-
ni , minél fogva legalább rend volt, ha mindjár t ugyané 
kormány, mely ama rendet megállapította, más tekintetben 
époly eúlyosan vétkezett a nemzetnek elévüihetlen egyéb 
jogai ellen. Azonban, ily jelenség nemcsak nálunk, de más 
népeknél is, észlelhető, hogy t. i. mindenütt, ahol az átalános 
műveltségnek niveauja kelbténél alantabb áll, a szabad-
ság vajmi könnyen, sőt rendesen, féktelenségbe megy át, 
mert épen a műveltség az, mely a nemzettel s annak vezé-
reivel ismerteti fel a politikai józanság szabta határokat s 
kerülteti el azon csalárd kísértéseket, melyek holmi divatos 
jelszók segítségével a tájékozatlanokat maguk után édes-
getik az örvénybe ; miért is gyakran azt kérdeznéd saját 
magadtól: minek is létezik még a történelem, midőn sem 
a népek, sem az államférfiak , soha sem akarnak tanulni 
belőle? mert míg az egyik rendszer jobb felül, addig a má-
sik balról, tetéz hibát hibára s néha úgy látszik, mintha 
mindegyik csak azon volna, hogy elődjének ügyetlenségeit, 
hogy gonoszságokról ne is szóljunk, saját még sokkal n a -
gyobb ügyetlenségei által feledtesse el. 

Majdnem ezt lehetne bizonyos tekintetben az úgyne-
vezett Bachrendszerről is mondani, mely ott tett jót , hol 
mások súlyosan vétkeznek; csakhogy mind eme jótettei 
mellett oly irányban vélte az országnak, a birodalomnak, 
boldogságát feltalálhatni, hol azt a körülményeknél fogva 
nem találhatta soha. 

E rendszer másként is megmutatta, miszerint az egy-
ház ügyeivel s állásával törődik s pedig jó indulattal. „Az 
1855-ik évben ő es. s kir . ар. felsége s a római szentszék 
közt c o n c o r d a t u m név alatt létre jöt t államszerződés, 
— melyet birodalmunk határán kívül is oly nagy örömmel 
fogadott minden igaz katholikus, — legfényesebb bizony-
ságul s kezességül szolgált mindenkinek a hazában is ar ra 
nézve, hogy az egyházat érdeklő ügyekben a szabadság 
napja az osztrák birodalomban is valahára kisütött." 

Ezen s egyéb jótétemények által egyre igyekezett az 
idegen kormány a katholikusokat, mondjuk talán első sor-
ban a papokat, a maga részére hódítani. De hiába, a h a z a-
f i nem örülhetett addig, míg a haza alkotmánya sírban 
hevert. „Innen magyarázandó meg az, hogy a clerus minden 
eme hazafias vágyának kielégítésére — kiszólítani t . i. s í r -
jából hazája alkotmányát — ajánlkozott módot s alkalmat 
felhasznált ; — ama hires m a g y a r p e t i t i ó t egész kész-
séggel aláirta főclerusunk, melytől annak idejében csupa 
félelemből annyian tagadták meg nevük aláirását a honfiak 
közül ; igaz, hogy az aláiró clerus tagjai sem részesültek 
complacentiában. Scitovszky János országunk herczeg-pri-
mása jól tudta azt, hogy a magasabb körökben v i s s z a -
t e t s z é s , m e g r o v á s s r o s z a l á s lesz ju t a lma ; de ő 
nem gondolván ezzel nemcsak aláirta a magyar petitiót, de 
ezt magasabb helyen be is mutat ta . — Az 1857-iki évben 
ama hires, — Bécsben nem ok nélkül nemzeti tüntetésnek 
tekintett, m a r i а с z e 11 i processiót hirdette ki és vezette ; 
végre pedig minden előforduló alkalommal kérte és sürgette 
Bécsben a k o r o n á z á s t , mely egyértelmű leendett az 
alkotmánynak visszaállításával. Hasonlólag az alsó clerus 
is ez idő alatt a világi hazafiókhoz sorakozott s minden a 
fentebbi czélra kínálkozó alkalmat gondosan felhasznált, 
így az 1859-ik évben a p r o t e s t á n s patens elleni t ü n -
tető harczban egészen a kormány ellen s a protestánsok 
mellett foglalt állást, mintegy világos tanúbizonyságát akar-
ván az által adni annak, hogy a haza alkotmányát meg-
szűntnek s eltörültnek nem tekintheti s hogy ekként a 
protestánsoknak egyházi szabadságát védő 1791. t. cz-et még 
most is érvényben állónak ta r t ja . Ezen a katholikusok által 
is támogatott tüntetés nagy nyomás volt a kormányra, 
mely a pátenst ennélfogva csakhamar visszavonta, nem-
sokára reá pedig, megrémülve a tapasztaltakon, elvetette 
eddigi kormányzati rendszerét is s a haza kormányát a 
conservativ táborból meghitt magyar hazafiak kezeibe tévén 
le, az alkotmány visszaállítását is, némely módosítások 
mellett, közeikilátásba helyezte." 

Ezen férfiak kormányra ju tása szintén a legjobb 
reményekre jogosítá az egyházat, minthogy ezek i ránta 
mindenha méltányosaknak mutatkoztak volt. Hivatalos 
működésük azonban nem soká tartván, jö t t az u. n. provi-
zórium, mely az egyház iránti magatartásban két közvetlen 
elődjének úgyszólván méltó utódja volt. Ez állapot 1867-ig 
tartot t , mely évben a parlamentáris magyar minisztérium 
vette át az ügyek vezetését. 

Szerző a conservativoktől azzal vesz búcsút, hogy 
sajnálja, miszerint „az alsó clerus nagyobb erélylyel nem 
pártolá a magyar (conservativ) kormányférfiak programtn-
já t s az 18fí5. évi országgyűlési választások alkalmával oda 
nem érvényeeité befolyását, hogy ők az alsó házban több-
séget nyerve, a kormányon is maradhat tak volna;1 mert 
ezek minden bizonynyal nem vállalkoztak volna a r r a , 
hogy ily az egyház érdekeinek épen nem kedvező u j törvé-
nyekkel gazdagítsák törvénytárunkat, minőket bővebben 
leirni alább alkalmunk leend." 

Lássuk, helyes-e, a bekövetkezett események által iga-
zolt-e, szerzőnek eme nézete ? ;; 

(Folyt, köv.) 
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P E S T , május 23. J e g y z e t e k e g y v e z é r c z i k k -

h e z. Az európai liberális és forradalmi sajtó közegeit, jele-
sen a politikai nagyobb napilapokat, figyelemmel kisérő 
olvasónak lehetetlen észre nem venni, miszerint minden 
fontosabb, de különösen vallási és a katholika anyaszent-
egyházat közelről érdeklő, kérdések felmerültével ugyanazon 
egy napon oly módon vezérczikkeznek, miszerint az irály 
és gondolatmenet minden sajátszerűségei mellett is az eszme 
és dolog lényegére nézve megegyeznek, ami világosan azt 
bizonyítja, hogy adott jelszó, utasítás, szerint já rnak el fel-
adásuk teljesítésében. Evek során át folytatott megfigyelés 
után továbbá azt is észleltük és könnyen k imuta tha t juk , 
miszerint a jobbára zsidópénzzel istápolt bécsi és pesti német 
lapok, sőt pesti kormányi és ellenzéki, de egyaránt liberális, 
napi lapjaink, ha vallási kérdésben akarnak felszólalni, 
erre l e g t ö b b esetben a vasárnapokat és ünnepeket választ-
ják , hihetőleg azért, mert a munkaszünetelés e napjaiban 
tömegesebben látogattatván a kávéházak és más helyiségek, 
hol lapok tartatnak,eszméiknek, egyházellenes izgatásaiknak, 
sokakat hisznek megnyerhetni. Némelykor a hivatalos in-
spiratio jellegét is magukon viselő vagy azt legalább negélyző 
czikkek, leleplezések, közlésére is épen azon okból ünnepeink 
választatnak. így történt ez folyó május 21-én, vasárna-
pon is, midőn talán egy katholikus lapunk által közel-
kilátáaba helyezett esemény, a csalatkozhatlanság dogmá-
jának Magyarországban is várható kihirdetése, miatt külö-
nösen a „Hon" és a „magyar" melléknevet viselő if jabb 
„Lloyd" bőszülten látott a munkához. Ez úttal nem kívá-
nunk a „Hon"-nak Hegedűsével foglalkozni. Figyelmünket 
ez alkalommal inkább az „Ungar . Lloyd" vasárnapi vezér-
czikke érdemli meg, melynek czime: „Unsere Bischöfe und 
Staatsgesetze.aSajátságos időrendi,históriai,hűséget tanúsító 
és gyanús dicséretektől áradozó eme, mint állítják, nagyobb 
feltűnést okozott, czikkhez mielőtt néhány megjegyzést ad-
nánk, előbb hűség kedveért egész terjedelemben közöljük : 
„Midőn a mult év april havában annak hire terjedt el hoz-
zánk, miszerint a zsinaton jelenlevő magyar főpapok nagy-
részben hűtlenek lettek a zsinati oppositióhoz és Róma 
akaratnélkűli szolgáinak pártjához szegődtek : ekkor az 
elhunyt báró Eötvös nemcsak római követségünk ú t ján 
intézett komoly intést a magyar püspökökhez, hanem egy 
felsőbbosztályú miniszteri hivatalnokot is oly utasítással 
küldött az „örök városba", hogy az itt időző magyar püs-
pököket világosítsa fel arra nézve, miszerint a mindenható-
ságnak a pápa javára történendő egy ily kinyilatkoztatása 
Magyarország alaptörvényeivel meg nem egyeztethető. Es 
ezen kettős intés, melyhez bizonyosan a jövőre nézve szi-
gorúabbak kilátásba helyezése járul t , meg is termé jó gyü-
mölcseit. Magyarország püspökei (a fehérvári és nagyváradi 
g. sz. főpap kivételével) hűek is maradtak a zsinati ellen-
zékhez, sőt tudjuk, hogy a szándékba vett dogma elleni 
leghevesebb támadások épen az ő körűkből emeltettek és 
hogy magyar püspökök voltak, kik a döntő szavazás elő-
estéjén inditványozák, miszerint a nyilvános gyűlésen is 
bátran mondassék ki a „non piacet" és hogy végre ismét 
egy magyar főpap, t. i. a kalocsai érsek, Haynald Lajos, volt 

az, ki az elutazás előtti azon határozatát provocálta az 
oppositiónak, mely szerint „az alakulásában nem tör-
vényszerű, tanácskozásaiban nom szabad és tanaiban nem 
egyértelmű, zsinattól" az elismerés megtagadtassák. Az ez-
iránt a jövőben is követendő magatar tásra nézve is közös 
eljárást kívántak. — így váltak meg a püspökök Rómától, 
így jöttek a mieink hazájukba vissza, hol időközben báró 
Eötvös a püspököknek 1870 augusztus 7-én kelt iratával a 
királyi tetszvény jogerejét emlékezetükbe idézte. 

Hazatérő püspökeink a közvélemény által sok elisme-
réssel fogadtattak és a katholikus külföld majdnem irigyen 
tokintett „Magyarország liberális főpapságára." És valóban 
a püspökök hivatalosan fel nem szólaltak, a vatikáni zsinat 
határozatai sehol ki nem hirdettettek, sőt magánkörökben 
püspökeink élesen és keserűséggel nyilatkoztak a „nagy 
szorongattatásról", melyet Rómában szenvedtek és álmél-
kodásuknak adtak kifejezést a felett, hogy a velük szövet-
kezett német püspökök hozott határozatuktól eltértek. Aki 
azonban püspökeink hallgatásából azok liberalismusára 
következtetett, tévúton jár t . Mi ezen hallgatásnak egészen 
más indokokat tulajdonítot tunk és ebben nem csalódtunk. 

Már hónapok előtt a magyar püspöki kar egyik tagja 
panaszolkodott azon „kimondhatatlan nyomás" ellen, melyet 
Róma a püspökökre gyakorolt, hogy a pápai csalatkozhat-
lanság dogmájának kihirdetésére bir ja őket. „Iszonyatosan 
szenvedünk", nyilatkozott ő (közbevetőleg mondva a főpapi 
kar egyik legtiszteletreméltóbb tagja) és kérdés, meddig 
fogunk ellenállhatni. Két oldalról szorongatnak ; Ró na és 
az állam ellentétes magatartást követel tőlünk. Eddig a 
béke fentartása sikerült, de meddig leend ez lehetséges ? 
Emellett ugyanazon püspök amaz érdemeket emelte ki, 
melyeket Haynald érsek az állammali szakadás meggátlá-
sában eddig szerzett. Egyes magyar püspökök tehát hatá-
rozottan meg voltak arról győződve, hogy a dogma kihider-
tése meg nem engedhető (unstatthaft), egy része egyházi, a 
másik része a püspöki karnak állami indokokból nem akar ta 
azt kihirdetni ; azonban létezett és létezik a püspökök egy 
pár t ja , mely hajlandó a Róma irányábani alávetésre. Nem-
csak az ismert infallibilisták at, Jekelfalussyt és Papp-Szilá-
gyit számíthat juk ide, hanem másokat is, sőt beavatottak 
tudni akar ják , hogy a magyarhoni kath. hierarchia feje sem 
idegen e gondolattól. 

Bármily nagy volt azonban ezen alávetés iránti hajlam, 
erősebb volt annál mégis a félelem : a katholikus néppel, 
jelesen a népképviselettel és a kormánynyal ellenkezésbe 
jutni. Ezen félelem ovatos okosságra intett, — oly tulaj-
donság, melyet a magyar episcopátustól meg nem tagadhatni. 
Azonban az ügyek mindinkább tova fejlődtek. Némethon-
ban, Francziaországban, Belgiumban és másutt is sikerült 
a nuntiusoknak a katholikus püspököket támadó eljárásra 
birni ; Ausztriában csak részben sikerült, ami mégis reményt 
keltett a Curiában a végleges diadalra nézve. Csak Magyar-
ország maradt látszólag hajthatlan. Ekkor meghalt Eötvös, 
ki, daczára ismert jellemlágyságának, az államtörvények 
kigúnyolását és az államok szabadsága ellen a dogma ki -
hirdetése által intézett nyilt harczüzenetet soha sein tűrte 
volna. Az u j közoktatási és vallásügyi miniszter ultramon-
tán lapokban gyanús módon dicséretekkel elárasztatott. 
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Megjött a kath. congressus. Olvasóink ismerik történetét. 
Már akkor az episcopatus köréből a római hatalomigények 
javára határozottt nyilatkozatok hangzottak. 

Haynald érsek ugyan a csalatkozhatlansági dogma 
felemlítésekor még úgy vélekedett, kiki azt tar that ja róla, 
ami tetszik ; de nemcsak Papp-Szilágyinak Bartal beszéde 
alatti dramatikus mozdulatai, hanem az ultramontán vehe-
mencziától áradozó ama beszédek, melyeket püspökök, apá-
tok és egyes hozzájuk tartozó képviselők mondottak, nem 
hagytak kétséget aziránt, a magyar ultramontánok mire 
törekszenek. Ezen ultraepiscopalis nyilatkozatok közül 
névszerint Perger kassai püspök beszéde tünt ki, melyet a 
márczius 17-iki congressusi ülésen nagy pathossal mondott. 
És Perger püspök az, ki ma ismét az ultramontán mozga-
lom élére állott. Megyéjében, mint nagyerélyü és haj that lan 
akara tú férfiú ismeretes ; annál nagyobb elismerést érdemel 
Róma eljárása, hogy ily erős lelkeket is meghajtásra bir. 
Amint ugyanis hire jár , Perger „gyermeki" (kindlichen) 
iratban a pápának alávetését alázatosan kijelenté, mely 
példát Magyarország többi „ellenzéki" püspökei is hajlan-
dók követni egymásután. 

Ezen ténynyel és szándékkal tehát a magyar episco-
patus is Róma akaratnélküli szolgáinak sorába lép ; evvel 
loyalis és szabadérzelmü püspökeink hazánk alkotmányá-
nak hadat üzennek és legközelebb mi is megérjük, hogy 
közöttünk is makacs papok és világiak keresztény szeretet-
tel kiátkoztatnak. Miért merészük azonban a magyar püs-
pökök e támadást épen most? Nagy tisztelettel viseltetünk 
bölcseségük iránt ; azt is tudjuk, hogy, hála kormányunk 
igazolhatlan engedékenységének, nem volt különös okuk 
állami nyomás ellen panaszolkodni, miután az egész iskola-
ügy, a klérus növelése és a házasság ügyeibeni biráskodás 
feltétlenül kezeikben hagyatott. Es mégis most itt se legyen 
többé lavirozás ! A percznek kedvezőnek kell lenni. Es 
valóban. 

Tekintsük csak a 28 osztrák püspököt és erélyes fel-
lépésüket, melylyel daczosan követelik, hogy az osztrák 
császár az olasz királytól a pápai államokat az utolsó faluig 
visszakövetelje és a pápának szükséges világi hatalmat 
helyreállítsa. Ezen 28 úr nem fogna visszarettenni véres 
háborútól sem, csakhogy csalhatlan uruknak, kit eufemisz-
tikus módon a vatikáni ősz fogolynak neveznek, ismét or-
szágot és alattvalókat, chassepot-fegyvereket és ágyúkat , 
szerezzenek. Es azokhoz most Magyarország püspökei is 
csatlakoznak, ők is méltó módon hozzá akarnak szólani. 

Ha ez igy van, Dänemark államában rothadásnak kell 
lenni és az ultramontán párt előtt ezen államnak nem lehet 
tekintélye, egy szóval, az ultramontánok idejüket elérke-
zettnek ta r t j ák . Mi azonban reményeljük, hogy korán 
ujjongnak ; mi elvárjuk, hogy kormányunk és népképvise-
letünk kötelességét ismerendi éâ teljeaitendi. A pápa csalat-
kozhatlansága a modern állam minden szabadságait veszé-
lyezteti és azok alapjának nyilt tagadása. Aki ezen tant el-
fogadja, hirdeti, terjeszti, parancsolja, az az állam ellensége. 
Ez világos, sokszor bizonyított igazság. 

Kultusminiszterünk kijelenté, hogy ő az ujonkovácsolt 
dogma kihirdetését nem türendi. Váljon a vatikáni ha t á ro -
zatok iránti alávetés nem proclamatio-e ? Es hogy áll a k á -

téval a néptanodákban, a dogmatika tankönyveivel a semi-
náriumokban, hol az u j tan előadatik ? Az infallibilista Mar -
tinnak iskolakönyve nincs-e használatban még az állam-
gymnásiumoknál is ? Lá t juk az állami engedékenység g y ü -
mölcseit Bajorországban és Ausztriában, mi is részesülni 
kívánunk azokban ? Az állam részérőli visszatorlás (Abwehr) 
tehát szükséges. Magyarország katholikusaihoz pedig azon 
további intelmet intézzük : legyetek őrködök és tiltakozza-
tok erélyesen az uj, egyháziatlan, sőt kereszténytelen,- tan 
ellen. Ezt követeli úgy az igaz vallásosság, mint a valódi 
hazaszeretet." 

Czikkiró a közlöttekben tehát azt k ivánja elhitetni 
olvasóival, hogy először püspökeink magatartása a zsina-
ton a meghalt kultusminiszter fenyegetéseinek müve és nem 
meggyőződésük kifolyása. Másodszor, hogy a hazatérésük 
után a közvélemény által megelégedéssel és lelkesedéssel 
fogadott, a vat ikáni zsinat határozatait ki nem hirdető, sőt 
a Róma nyomása ellen magánkörökben panaszolkodó, főpa-
pok részben egyházi, részben állami okokból, de főleg azért 
késtek a kihirdetéssel, mert ismét féltek ellenkezésbe jönni 
a kormánynyal és a népképviselettel. Harmadszor, hogy a 
a katholikus világ minden részeiben történt kihirdetés után 
már most, amint iró szerint az äutonomiai congressus idejé-
ben történtek sejtetni engedek, nálunk is egyéb nem várható. 
Ezek ellenében negyedszer a liberális czikkező a kormányt 
és országgyűlést erőszakosan gátló eszközök alkalmazására 
hivja fel és tiltakozást ajánl a katholikus világiaknak. Ez, 
ha jói rpsumáltuk, lényege és egymásutánja a hirhedt cz ikk-
nek. Ami már most az első és második pont alatt iakat illeti, 
legkevésbbé csudálkozunk, hogy a Lloydok fa já t kiválóan 
jellemző gyávaság másokban is hajlandó a tettek hasonló 
rugóját feltenni. Az ily nemtelen vád visszautasítása nem 
minket illet; de ismerve ez efajta journal is ták loyalis (!) vol-
tát, nem is czélravezető. Ha a leleplezések alakjában a nagy 
közönség elé hozott vádak tényleges alappal bírnának, a 
magyarhoni katholikus egyház kilenczszázados történetének 
leggyászosabb lapjai közé azokat kellene számítanunk, me-
lyekre a két utolsó év eseményei feljegyezvék. Ily vádak 
nem szavakkal erőtleníttethetnek, hanem csak a leghang-
zatosabbb szólamoknál is batalmasb tettek által semmisül-
nek meg. Az izgatás ellenünk tetőpontra hágott és a mint a 
pozsonyi eset is muta t ja , nem irtóznak semminemű eszközök 
használatától. Nem reánk bizatott meghatározni az időpon-
tot, mely legalkalmasabb ar ra , hogy czikkező végpontjaiban 
foglalt fenyegetéseire az egyedül méltó válasz megadassék ; 
de bizton hiszszük, hogy az nem lehet messze, a midőn hivek 
és papok az i t t ott katholikus czég alatt is folytatott üzel-
mek ellenére lelkesülten sorakozva a katholikus egység 
zászlaját Mária országában ismét magasan lobogtató püs-
pökség zászlaja körül, külföldi katholikus testvéreinknek 
bebizonyitandjuk, hogy ha ez alkalommal a sorakozásban 
utolsók valánk is, hozzájuk és a katholikus névre méltatla-
nok nem vagyunk. Haec opportuit pati et sic intrare in gló-
riám. Es ha elleneinknek naponként fokozódó dühe a gyen-
gébblelküek, a tudatlanok, a félrevezetettek, szemeit ismeg-
nyitandja, a roszakból is jót származtató Istenünknek hálát 
rebegve elmondandjuk : salutem ex inimicis nostris. 



ПМШАЬОЖ. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

3-szor) Állításunk igazsága, mi több, még a protestán-
sok tanúbizonyságából is kitűnik . . . Beza (in edit N. T . 
a. 1559) ezt minden más latin fordításnak elébe teendőül 
erősíti . . . A Walton által idézett Fagius pedig mondja : 
A közhasználatú (Vulgata) kiadás nem vaktában szülelett, 
mint némelyek ostobán és esztelenül kiabálják." A hires 
nyelvész Lórin de Dieu a Vulgata szerzőjéről ezt irja : „ Ha 
a közhasználatú fordítás szerzőjét, magyarázóját, tudós, sőt 
legtudósabb, férfiúnak lenni állítom, úgy hiszem, nem hibá-
zok . . . Hogy saját hibái vannak, megvallom, valamint azt 
is, hogy itt ott helytelen, barbar, kifejezésekkel él ; de egy 
perczig sem tagadhatom, miszerint hitét s Ítéletét ámulva 
bámulnom kell még ott is, hol barbarnak lenni látszik." 
Ugyanezt érzé J . D. Michaelis is: „Praeiverat", úgymond, 
„praeiverat Vulgata, male deinceps ab aliis neglecta, cum 
sit versionum una omnium praestantissima. — Ipsi eniin 
auditores mei, tam Protestantes, quam Pontificii, facile 
recordantur, quantopere ego Vulgatae usum tum criticum, 
tum exegeticum, commendem, eiusque contemtum vitupe-
rem" . . . Hasonlóképen nyilatkozott H . Grotius, ki (in 
praef. annot. in V. T.) okát adja, miért viszonyítja saját 
jegyzeteit a Vulgata szövegéhez . . , Nemkülömben tesz az 
e téreni behatóbb vizsgálódásairól méltán hirneves Tischen-
dorf, ki szerint : „Critica Hieronymi studia fuisse gravi a, 
ас prae omnibus fere patribus latinis reliquis etiam nunc 
magni facienda esse, nisi constaret inter rei peritos, facili 
negotio probaturus essem" . . . Egyezőleg és így beszélnek 
más szaktudós protestánsok is. 

Mennyit zajongtak mégis a szabadonczok ! — de okos 
észszel-e ? az más kérdés, — a miatt, hogy a trienti egyete-
mes zsinat az orientális tudományok, jelesen a bibliai nyelv-
tanulmányok, fejlesztése érdekében nemcsak mitsem tőn, 
hanem azt hátráltatta és épen azért, folytatják elfogultsá-
guk-s tudatlanságukban vagy fokozott ellenszenvükben, — 
szelídebben szólva, az obscurantismusnak tömjénezett ! . . . 
Emlékeztünk már arról , miszerint Dr. Kaulen szóban 
forgó müvének úgy tizenegyedik czikkelyében, valamint 
jelesen imént bemutatott tizennegyedikében is, mely min-
denképen mégszívlelésre méltó, közli és értélyezi a szent 
zsinatnak e részbeni határozatát . . . Elég legyen erre vonat-
kozólag még a következőket hozzáadnunk . . . A ki még 
ezen nyomozásból sem tudná, hogy a trienti zsinat csupán 
és egyedül a latin fordítások között, de épen nem a héber 
. . . szöveg rovására, tünteté vala ki a Vulgatát, az, mint 
egy öntudatosan gondolkodó elme feljajdult, — nem sze-
metlen, hanem szemtelen ! . . . Annyira érthető ez irányban 
azon decretum, mely alkotva lőn, miszerint méltán csudál-
kozhatik mindenki, hacsak amaz idétlen, felfuvalkodott, 

bölcselkedést nem vallja, melyen, noha már oly sokféle 
örvény és tévút megásója volt, még mindig számosan téve-
deznek, — mikép magyarázhat ki abból valaki olyasmit!! 

Bárcsak oly világosan szólana minden határozat ! 
Dr. Csősz. 

(Folyt, köv.) 

YEG-YESEK. 
— Halálozás. Konrád Frigyes apát, csanádi székes-

egyházi nagyprépost, püspöki helynök, Ferencz- József-rend 
lovagja, aranymisés áldozár stb. élete 80-ik, áldozársága 
58-ik évében meghalt. Az örök világosság fényesked jék neki. 

— A kassakerületi honvédparancsnok kérdést intézett 
a honvédelmi minisztériumnál, váljon a honvédzászlók min-
denkor katholikus szertartás szerint szentelendők-e fel vagy 
sem? Nevezett minisztérium, hivatkozva a 48-ik XX és 
68-ik L Í I I törvényczikkre, tagadólag felelt. Vagyis tu-
datja, hogy azon esetben, ha a zászlóalj legénységének túl-
nyomó része protestáns vagy görög nem egyesült, az illető 
többség vallásának szertartása szerint tartassák a felszen-
telés. Azon esetben, ha a zászlóaljban a vallások vegyítve 
vannak, akkor ugyanazon egy alkalommal minden feleke-
zetű lelkész végezze saját szertartását. „Azon lelkész, mely-
nek legtöbb hive van a zászlóaljban, a templomban végezze 
az istentiszteletet ; a többi a beszédet, felszentelést, a szabad 
ég alatt.® Nem is tudtuk, hogy a honvédelmi minisztérium-
ban egy osztály létezik a rítusokra. 

— Május 16-án fogadta a szentatya az osztrák kül-
döttséget, mely az osztrák katholikusoknak 817,953. alá-
írással ellátott hódolati feliratát nyújtotta át ö szentségének. 
Az aláírások 11 gyönyörű kötésű könyvben foglalvák. A 
szentatya a küldöttséghez körülbelül e szavakat intézte : 
„Azon megpróbáltatásoknak s kegyetlen üldöztetéseknek 
közepette, melyek Krisztus egyháza ellen napjainkban 
intéztetnek, jól esnek szivünknek a ragaszkodás azon jelei, 
melyeket a hivek irántunk tanúsítanak. A háború nem elle-
nünk van intézve, hanem az egyház, Isten s Isten Fia ellen. 
És ezt a jó katholikusok érzik s tudják, azért sorakoznak 
az ellenség támadásainak visszaverésére. Adná Isten, hogy 
az ausztriai birodalom megkiméltetnék ezen csapásoktól s 
hogy méltónak mutatná magát az apostoli nevezetre. Meg-
áldom császártokat s kérem Istent, adjon neki jó tanácsoso-
kat, megáldom a császári családot, püspökeiteket, papjai-
tokat, titeket, családaitokat s az ausztriai katholikus egy-
leteket." 

Szeretetadoniányok a szorongatott szentatya, 
a jubiláns pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 499 frt. 44 kr., 1160 frank 
aranyban, 7 cs. k. arany, 2 régi koronás tallér, 1 db régi 
kétfrtos, 12 u j ezüst forintos, 11 db régi húszas, 7 osztrák ' /4 

forintos. 
A szombathelyi papnövelde ezen jelige mellett : 

Ne discesseris a me. Quoniam tribulatio proxi-
ma est : quoniam non est qui adjuvet 15 frt. 40 kr. 

N. N. áldozár . . . . . 5 „ — „ 
N. N. áldozár . . . . 6 drb. régi húszas. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldanasor sarkán 9. ez. 
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tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
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RELIGIO. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
póstahivatalnál : Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kjca i 
Sándor nyomdai i. ódájá-
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sar.), 9. sz. 

n coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

1-én. 43. I. Félév. 1871. 

TARTALOM. A szentatyának levele a római egyetemi 
tanárok felett. — A szabadság. — A katholika egyház és 
a parlament Magyarhonban. — Egyházi tudósitások. — 
Iroda'om. — Vegyesek. 

A szentatyának levele a római egyetemi 
tanárok felett. 

Venerabili Fratri Nostro Constantino S. R. E. 
Cardinali Patrizi, Episcopo Ostiensi et Veliterno, 
Sacri Cardinalium Collegii Decano, Vicario Nostro 

Generali in Spiritualibus Romae eiusque 
districtus. 

PIUS PP. IX. 
Venerabilis Fráter Noster, Salutem et Aposto-

licám Benedictionem. Res maximi plane momenti, 
Venerabilis Fráter Noster, postulat rogari te a No-
bis atque excitari, ut opera studioque tuo exte-
nuare contendas, aut etiam, si fieri possit, amoliri 
a iuventute nostra stúdiósa periculum exitii ei pa-
rati. Litteris sane manu Nostra datis non semel 
monueramus aliquem e populorum moderatoribus, 
ut usi auctoritate desuper eis commissa, memores-
que muneris sui tuendae civilis societatis ab incre-
dulitate, peste omnium peruiciosissima, arcerent a 
Magistrorum subselliis homines, qui non solum omnia 
despicerent officia religionis, sed odio eius acti, 
spirituque vere satanico, eamdem carperent, tradu-
cerent, oppugnarent. Irrita tarnen fuerunt monita 
Nostra, siquidem veritum est, aut non libuit, op-
ponere murum aeneum monstri progressui licuitque 
propterea iuveniles animos perversis vitiare doctri-
nis et per calumniosa, versuta, impudentissima, 
commenta in fidem, religionem, Ecclesiam, sacros 
ritus, eorumque administros ac sanctiora quaeque 
concitare. Nonnulli vero e caecis istis et perditis 
caecorum ducibus ad exacerbanda mala Nostra hue 
etiam per diruta Urbis moenia sunt advecti, quibus 
perpauci e veteribus variarum disciplinarum pro-

fessoribus, abiectissimi sane ingenii, versipelles et 
cuiusvis grati animi sensus expertes, accesserunt, 
qui retusis conscientiae stimulis, omnique postha-
bito religioso respectu, ultro se signum constitue-
runt irae Dei, cui severissimam reddituri sunt ra-
tionem malorum, quae fecerunt in Jerusalem. Eo-
rum autem omnium impiae mentis detestabilisque 
doctrinae specimen habetur indubium in iis, quas 
ad Doellingerum dederunt, litteris errore, blasphe-
miis, incredulitate, scatentibus. Equidem, Venera-
bilis Frater Noster, zizzania perfeotenon secernentur 
a frumento ante magnam illam diem, in qua Do-
minus tempus accipiens justitias judieabit. Verum 
expedit, ut citius innotescat universis eos, qui 
nomina sua scelestis litteris adseripserunt, catholi-
cos esse desiisse, adeoque vitandos esse a catholi-
cis. Nos quidem et pro iis oramus, ut in se reversi 
recedant a tenebricosa inferorum doctrina, eaque 
damnantes, quae sunt professi, verbo et exemplo 
submovere nitantur scandalum a se proximis objec-
tum. Interim vero, Venerabilis Frater Noster, tu 
Parochos omnes istius Metropolis Orbis catholici 
moueto, eorum esse officii nullam negligere occa-
sionem suadendi juvenibus curae suae creditis, non 
licere prorsus auditores se illis praebere, eorumque 
excipere institutionem, qui nefariis litteris subscrip-
seruDt, quorum nomina cum publicae nunciaverint 
ephemerides, recensenda non ducimus. Utinam sol-
licitudo Nostra zelo adjuta tuo et piorum hujus 
urbis Parochorum, sistat irrumpentis incredulitatis 
impetum, multosque ex adolescentibus a barathro 
retrahat impietatis, in quod compelluntur. Id enixe 
poscimus a Deo, cujus favoris auspicem, simulque 
testem praecipuae benevolentiae tibi, Venerabilis 
Frater Noster, Apostolicam Benedictionem peraman-
ter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 15 Maii 
Anno 1871, Pontificatus Nostri Anno Vigesimo-
quinto. P i u s PP. IX. 

43 



•338 

A s z a b a d s á g . 
VIL 

Két zászlót látunk kitűzve a szabadság nevében, 
mindkettőt vöröset a vértől s vörösre világítva a 
tűztől. Egyik a megváltásé, Krisztus zászlója, meg-
festve először a világ bűneiért feláldozott ártatlan 
báránynak s azután e zászlóbozi hűségüket életük fel-
áldozásával megpecsételő hősökuek vérével, megvilá-
gítva a szeretetnek, a Szentlélek égi tüzének, lángjával. 

A másik zászló a lázadásé, a forradalomé, ugyan-
az, mely alá, — a disharmonious erőnek személye-
sitője által kitűzött alá, ős szüleink szegődtek s mely 
először az ártatlan Ábelnek Kain által kiontott vé-
rével lőn megfestve. Ugyanazon zászló ez, melynek 
összetörése s megrontása végett kitüzetett a Kálvá-
rián Krisztus zászlója. Az Isten és igazság elleni lá-
zadás azon zászlója most újra ki van tűzve Krisztus 
ellenében a szabadság nevében, uj kiadásban, tö-
mérdek gyilkolás által kiontott vérrel vörösre festve, 
a boszú, gyűlölség s minden rosz szenvedély pokol-
beli tüzétől vörösre világítva. 

Krisztus zászlója maga köré kivánja gyűjteni 
az embereket és egyesíteni az igaz természetfeletti 
hitben, melyre az emberi józan ész, önkorlátoltságát 
alázatosan elismerve, vágyik s mely alázatosság ké-
pezi gyökerét a hit azon fájának, melyen az isteni 
kegyelem, a Szentlélek malasztja, sugarainak vilá-
gítása s melegítése mellett teremnek az erényesség-
nek, a gyakorlati igazságnak, legszebb, legjobb, 
gyümölcsei. 

A másik zászló maga köré kivánja gyűjteni az 
embereket s egyesíteni a hitetlenségben, a természet-
feletti hit szükségének és létjogának az emberi észt 
istenitő, de épen azért a józan ész- és természetellenes 
vak hiten épülő, tagadásában. A kevélység gyökerén 
emelkedett a hitetlenség azon fája, melyen a bűnök 
mindenféle nemei, a gyakorlati igazságtalanság mér-
ges gyümölcsei, tenyésznek. 

Krisztus zászlója a szellemi hatalom összponto-
sításának zászlója, hogy annak eszközlése által a 
hitben, szeretetben, egyesített, erkölcsi erőben növe-
kedett, embereknél a világi hatalomnak merev össz-
pontosítást követelő szigora fölöslegessé váljék, az 
önkormányzati szabadság a józan rendnek, a társa-
dalmi jólét ezen életfeltételének,veszélyeztetése nélkül 
terjedjen. 

A másik zászló az embereket a természetfeletti 
igaz hit és mi ettől a logika elengedhetetlen követe-
lésénél fogva el nem választható, az isteni tekintélyű 

csalhatatlan magisterium keresésének, megismerésé-
nek,elfogadásának s az az iránti hódolatnak kötelmétől 
felmentvén, midőn eként az elméleti igazság terén a 
legnagyobb dissolutiónak kaput nyit, a gyakorlati 
téren az a nélkül is nehezen fékezhető szenvedélye-
ket még a természetfeletti hitnek legerősebb fékétől 
is felmentvén, a közerkölcsiség alapjait megingatja 
és a társadalomnak fentartása végett a külerőszak-
kal rendelkező világi hatalom kezelésénél a szigorú 
összpontositási kormányrendszert teszi szükségessé. 

Krisztus zászlója a tekintély elvét képviseli, 
mely szerint minden hatalom Istentől származik, 
a tanitó s kormányzó egyházi hatalom, melynek 
középpontja Rómában létezik s melynek legfőbb 
organuma a római püspök ; ezen megváltói hatalom 
e földön a legnagyobb tekintély, minden más hatalom 
alapja és támpontja. De Isten szolgái a többi hata-
lomkezelők is, a jóknak védelmére s a gonoszoknak 
megfékezésére rendelvék, kiknek tehát minden lélek 
engedelmeskedni tartozik, míg ez nem ütközik össze 
az Isten törvényei iránt tartozó engedelmesség kö-
telmével. 

Ezen tekintélyi elvnek eredménye a jó rend 
uralma alatt az embereknek az igazságban és erény-
ben előmenetele s mindig több szabadság és önállás 
élvezésére képesülése. 

A másik zászlónak jelszava „le a tekintélylyel\u 

Az általa képviselt elv szerint az elméleti téren, tehát 
a hittudomány terén, mindenki csak azt tartozik el-
fogadni igazságul, mit saját egyéni eszével felfog és 
átlát azaz semmit, sem tartozik egyebet hinni, csak 
azt, hogy semmit se kell hinni. — A gyakorlati 
életben pedig a szívbe irott természeti törvényeken 
kivül kötelezőknek tartja csupán azon állami törvé-
nyeket, melyeket azok hoztak, kik, szerinte, a hata-
lom egyedüli kútforrását, a népet, a hatalom keze-
lésében képviselik. 

Ezen elvnek eredménye az elméleti téren a 
scepticismusnak , rationalismusnak , naturalismus-
nak, pantheismusnak, atheismusnak, materialismus-
nak, nihilismusnak, terjedése a nép azon rétegeiben 
is, hol az önállólag philosopliálási tehetség és képes-
ség hiányzik. Hanem a tekintély elve ellen, bár lár-
mázva, még is oktalanul hódolnak azok tekintélyének, 
kik azt épen a józanságon túli philosophálásukkal, a 
positiv keresztény hit elleni vakmerő támadásaikkal, 
maguknak a felvilágosultságot negélyezni szerető 
nyomorultak előtt kivívták, mely pseudotekintély 
iránti oktalan hódolattal párhuzamban növekszik a 
nagyszájú, de többnyire hígvelejű, politikai kontá-
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roknak vagy pedig a zavarosban halászni kivánó 
gonoszoknak, a társadalmi téren uralomra törekvésük 
sikere, mely sikerből származó bajokat azután csak 
a tűz és vas alkalmazása gyógyíthatja; hogy kik 
Krisztusnak a római kath. egyházban nyilatkozó 
megváltói hatalmát s annak szellemi tűzzel s vassal O 
működő tekintélyét megvetették, azok most a porba 
letiporva, a földet nyalva, görbednének meg és hó-
dolnának a hatalmas földi zsarnoknak, a népek 
vadászának és az ő anyagi tűzzel s vassal pusztitó s 
fenyítő tekintélyének súlya alatt nyögnének. 

A Krisztus zászlója által képviselt elv kivánja 
az embereknek az erkölcsi erőben fokozatos előhala-
dásáv 1 párhuzamos csökkenését a világi hatalom 
szigorának és növekedését s terjedését az önkormány-
zati szabadságnak fokonkint, mígnem majd egykor 
a világegyházban szüntelenül működő Krisztusnak 
nevelése, kormányzása és vezérlete alatt az emberi-
ség végre ismét elérendi a világi hatalom gyámko-
dására nem szorult erkölcsi teljeskoruságát midőn is 
a kard helyett a pásztorbot elegendő lesz a társadalmi 
rend fentartására. 

Ennélfogva az ezen zászlót lobogtató római 
világegyház, a krisztusi elvek és tanok egyedüli 
legitim képviselője, soha sem pártolta a társadalmi 
erőszakos felforgatásokat, annál kevésbbé idézte elő 
azokat őmaga, hanem aként szított a conservati-
vismushoz, hogy a tettleg fenálló viszonyokat és insti-
tutiókat saját szellemével áthatni törekedett a végett, 
hogy amazoknak tökéletlenségeit ellensúlyozza s 
bárminő társadalmi külalakzat mellett is az emberi-
ség erkölcsileg emelkedhessék s tökéletesbüljön, mi-
hezképest később a társadalmi institutiók külalakzat 
szerint is kénytelenek módosulni. 

Midőn pedig ezen törekvése ellenében az ellen-
erőnek actiót létrehozni sikerül: az ily erőszakos 
rázkodások, forradalmak, alkalmával a társadalmon 
ütött sebeket irgalmas szamaritánusként bekötözni, 
gyógyítani, a roszat is saját vagyis inkább az embe-
riség javára fordítani, tartja feladatának. 

Vizsgáljuk át elfogulatlanul a történelmet s úgy 
találjuk, hogy a Krisztus zászlója alatt küzdő római 
világegyháznak mindig az volt irányzata, mit fen-
tebb előadtunk s mivel az ő látható vezéreinek, a 
pápáknak, néha nagyobban is feltűnő, emberi gyen-
geségei az egyház ezen irányzatának lényegben 
megváltoztatását soha sem eszközölték: ebből csakis 
az tűnik ki, hogy ezen egyháznak sorsát mindenben 
egy láthatatlan hatalmas kéz intézi s hogy tehát 
amaz emberi gyengeségek a láthatatlan vezérkéz 

működésének nem megrontására, hanem, árnyéklat-
ként, azon működés isteni fényének, ragyogásának, 
kiemelésére szolgálnak. 

Hazslinszhj József. 
(Vége köv.) 

A katbolilia egyház és a parlament magyarhonban. 
(Folytatás.) 

Hogy a józanul gondolkodóknak ezen aggályai nem 
voltak épen alap nélküliek, mutat ta csakhamar a dolgok 
meneté. 

A königgrätz i csatának következményei közé számí-
tandó egyebek közt az is, hogy a magyar-osztrák biroda-
lom Beust bárót eleinte külügyérnek, majd pedig állam-
kanczellárnak s una közös külügyérnek kapta , ugyanama 
Beust bárót, ki szász államminiszter korában, 1861-ben, a 
bujdosó gróf Telekyt az osztrák hatóságoknak kiszolgál-
tat ta. Ezen báró volt h ivatva arra, hogy alig néhány hónap-
nyi ittléte után, megbuktatván ama conservativ miniszté-
riumot, melynek vol taképen ö maga is tagja volt s ekként 
saját magát áll í tván a dolgok s ügyek élére, először szol-
gáltasson az őskatholikus Ausztriában példát ar ra , hogy a 
kormánynak feje, a katholikus nagyhatalomnak külügyére 
s a kathol ikus uralkodó háznak minisztere, lutheránus ember 
is lehessen. 

Hogy ez nevezetes egy példa, arról, úgylátszik, maga 
a báró úr is meg volt győződve s azért sietett oly nagyon 
miniszterségét az osztrák katholikusok előtt örökké feled -
hetlenné tenni ; mert bátran ál l í that juk, hogy az egyházat 
ért mindama csapások, melyeket Oltványi röpiratában elénk 
sorol, Beus tnek e tekintetben soha el nem lankadó ka r j a 
által mérettek rá. 

Első fellépéseül a concordatum elleni azon fondorko-
dásait m u t a t h a t j u k be, melyek nem sokára annak erőszakos 
felbontásával végződtek s az egyház s állam közti viszo-
nyokra nézve a L a j t h á n túl azon chaotikus állapotot idéz-
ték elő, mely még folyvást ta r t s naponta u j súrlódásokra 
szolgáltat bő alkalmat. Ürügyül ezen egyházellenes müve-
letekre a la j thántúl i alkotmányos u j törvényeknek a con-
cordatummali állitólagos összeférhetlensége, továbbá, mint 
t ud juk , azon nyomorult érv szolgált, hogy a csalatkozhat-
lanságnak kimondása által a pápának szellemi jellege meg-
változott , mely elvet ugyanezen Beust úr most, ha erre elég 
bátorsága volna, a csakugyan tetemesen megváltozott német 
császár i rányában a prágai békekötés néhány pontját ille-
tőleg nagyon is alkalmazhatná, ha, mondjuk, őneki valami-
vel több bátorsága volna vagy mi ugyanaz, a másiknak 
néhány nyal kevesebb szurony állana rendelkezésére. 

Ezen, a gyenge pápa s voltaképen a magukat védel-
mezni nem tudó, mert nem akaró, katholikusok ellen elkö-
vetett hőstett által a kanczellár úr azonban nemcsak a bécsi 
zsidókat s egyéb liberálisokat kötelezte le magának, Jianem 
nagy mérvben a magyar cultusminiszter ő exját is, ki igen 
kedvesen vette, hogy helyette más mérje az első csapást a 
katholikus egyházra, igen helyesen számítván, hogy ha majd 
lassankint hozzászokik a kisebb vereségekhez, el fogja tudni 
tűrni a nagyobbakat is s ő, a ki külömben nagy rajongó 
volt, ez egyben, úgylátszik, igen gyakorlat iasan számítot t . 

43 * 
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De nemcsak jól kiszámítva, hanem ügyesen végre is 
volt hajtva ezen művelet az által, hogy el tudták hitetni a 
magyar katholikusokkal, miszerint a lajthántúli katholi-
cismusnak szorongattatásához, nevezetesen a püspököknek 
a concordatum ügyébeni küzdelmeihez, semmi közünk sincs. 
Emlékszünk, hogy akkor tá jban magában a „Magyar Ál-
l a m i b a n két, úgylátszik „Concordatum és Autonomia" 
czimü, czikket olvastunk,melyekben nagy tekintélyesen az je-
lentetett ki, hogy az ősi magyar törvényhozás, de még inkább 
a jövendőbeli autonomia, tökéletesen helyrepótolták, illetőleg 
pótolandják, a concordatumot s hogy ennélfogva erre soha 
szükségünk se nem volt, se nem lesz. 

Nem akarunk itt bővebben annak feszegetésébe bo-
csátkozni, váljon ezen állítások megfeleltek-e a gyakorlat-
nak s váljon neuj intéztettek-e éveken át a magyar katho-
lika egyháznak ügyei is a concordatum szerint ? csak azt 
szeretnők megjegyezni, hogy az ősi törvények már régen 
nem állanak többé, az autonomia pedig aligha nem fog 
ugyanazon szirten hajótörést szenvedni, melyen az egész ma-
gyar katholicismusnak hajóját jelenleg oly veszélyesen meg-
feneklettnek lát juk, a hires 1848-iki törvényeken, illetőleg 
ezeknek mostani alkalmazásán, érvényesítésén. 

Midőn Eötvös ekként egyrészt Beustot tolta előre, 
másrészt pedig a magyar katholikusokat elaltatta, csak azon 
rendszeréhez hiven cselekedett, melyet majdnem valamenyi 
vallási testület irányában követett. Congressusi eszméi által 
kettészakította a görög nem egyesült egyházat, ketté, lega-
lább eddig, a zsidókat s két vagy három fractióra szakította 
volna, ha tovább el, a katholikusokat is. Mert-e volna vala-
mit s mit a protestánsok irányában tenni ? azt nem tudjuk ; 
de tekintve egész irányzatát, nem is hiszszük. Úgyis csudá-
latos dolog volt már az is, hogy a zsidókkal szemben annyit 
mert tenni, a mennyit tett, támogatva az őt testvérül szerető 
reformerek által s ekként nem törődvén a fél s egész ortho-
doxoknak nem mindig a leggyengébben előhozott szemre-
hányásaival. 

Megbocsátja a tisztelt szerző, ha becses müvének ismer-
tetésekor olykor olykor alkalmat veszünk magunknak némi, 
szivünket régen nyomó, dolgoknak elmondására, amint ezt 
az eszmelánczolatnak törvényei épen megengedik. 

De már tér jünk vissza röpiratához. 
A linczi püspöknek azon ismeretes körlevele, mely 

miatt az annak idejében b ö r t ö n b ü n t e t é s r e Ítéltetett 
s melyet szerző a „Religio" után közöl, jól illik az egésznek 
keretébe, amennyibe a lajthántúli s inneni katholika egyház 
ellen követett eljárásnak egyöntetűséget tünteti fel az által, 
hogy az említett püspök már 1868 sept. 8-án a házassági, 
iskolai s vallásügyi, törvénykezésre vonatkozólag majdnem 
ugyanazon sérelmeket panaszolja fel, melyek miatt mi ma-
gyar katholikusok most, de későn, ja jgatunk. — Vae tibi 
ridenti, quia mox post gaudia flebis, mondhatná nekünk 
valaki 4 tekintve azon közönyösséget, melylyel akkor a 
„huszonöt püspök"-nek sárban burczoltatását néztük. 

Következett az 1868 julius 22-i pápai allocutio, mely-
ben a szentatya a bécsi parlamentnek egyházellenes törvé-
nyeit oly határozottan roszalta s melyet megelőzőleg, amint 
szerző beszéli, a kalocsai érsek ő exja Rómába utazott, misze-
rint mint ottan akkor grata persona azt eszközölje ki, hogy az 

allocutióban a fejedelemnek személye ne említtessék. így is 
történt; az allocutió „ő felsége személyéről mélyen hallgat, 
az osztrák tartományi püspököket, kik ama szerződés (a 
concordatum) érvényességeért s az ebben biztosított egyház 
jogi állásáért harczoltak és hiveiket is e tárgyra nézve 
fel világosi ták, megdicséri és azon kiváló óhaját s reményét 
nyilvánítja, hogy a magyarországi püspöki kar is mindeb-
ben az ausztriai püspökök példáját követni s a kath. egyház 
jogaiért hasonló buzgalommal fog harczolni." 

Azon roppant zajnak s éktelen lármának felemlítése 
után, melyet az allocutió a hírlapirodalomban, különösen 
Ausztriában, felidézett, az 1868 évi julius 15-ki „Religio"-
ból közöl szerző egy czikket, melyben e lapnak szerzője is 
a lajthántúli főpapok fellépésének védelmére kel s melyből 
azért idézzük a következő részletet, mivel az abban kifeje-
zett eszmét nálunk tán nem sokára érvényesítondőnek tar t -
juk . „Annyi jogosultsága csak van" — így az említett 
czikk — az egyháznak, mint valamely politikai pár tnak . 
Es ime, az oppositió, habár kisebbséget képez, nyiltan ki-
mondja, kimondhatja, véleményét szentesített, fenálló, törvé-
nyekről is ; kendőzetlenül nyilvánítja, hogy minden szabad 
eszközzel a törvények megszüntetése mellett működik, me-
lyeket külömben tiszteletben tar t és alkalmazkodik is hoz-
zájuk, de fentartásukhoz, fenmaradásukhoz, semmivel sem 
járul. Az ellenzék élő, folytonos, protestatio a kormány elvei, 
törvényei, ellen ; ki vádolja mégis az ellenzéket hazaárulás-
ról? ki fenyegeti azt, ha álláspontját el nem hagy ja? 
ha szavát emeli oly rendszabályok, törvényjavaslatok, ellen, 
melyek nem is törvényekkel, hanem csak a párt érdekével, 
nézetével, ellenkeznek ?" 

S valamivel alább : 
„Azt követelni, hogy a pápa, a püspökök, ne szólalja-

nak fel saját szent ügyük, veszélyeztetett hit- s erkölcsi 
kincsük, mellett, annyi, mint megsemmisülését kivánni az 
egyháznak, mivel csak akkor lehetne fellépni, ha a kath. 
egyház már proscribálva volna, deákkor semmi esetre sem, 
midőn a ,szabad egyház a szabad államban'-féle elv kiáltatik 
ki, midőn minden vallás egyenjogúsága törvényesen ki van 
mondva. A pápa, a püspöki kar, nem izgat a törvények 
ellen, csak kimondja, mit kell tartani kath. szempontból e 
törvények erkölcsi becséről, egyházi érvényéről ; erre pedig 
joga, sőt kötelme, van; neki fáj legjobban, ha zsinórmértékét 
nem üti meg valamely törvény és módot kell keresnie, mint 
teljesíthető ily esetben a polgári törvény úgy, hogy a lelki-
ismeret se terheltessék nagyobb, súlyosabb, bűnnel. Hogy 
ily körülmények közt bekövetkezhetik oly eset is, melyben 
a hivő kénytelen választani az isteni vagy emberi törvény 
megőrzése, teljesítése, közt, igen világos ; de ez nem izgatás 
a törvény ellen, hanem áldozat nemesebb kötelemért; hogy 
pedig a hivöket nemesebb kötelmére figyelmeztetni a pápá-
nak s püspököknek joga van, józanul senki sem fogja 
kétségbe vonhatni, a hivő szabad akaratától függvén egyéb-
iránt is, akarja-e bűnnel terhelni lelkét vagy sem. Enged-
jük csak szabadon szólni a pápát, püspököket, az egyházat 
(— azaz tehetnők mOBt hozzá : placetum nélkül) s ellenkező 
eljárás által ne adjunk tanúságot arról, mintha tetteinkben 
nem szeretnők a világosságot, melyet részünkre oly annyira 
követelünk." 
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Hogy a „Religio^-nak emez intő szózata mibe sem 
vétetett, mint szerző konstatálja, ehhez már hozzászoktunk, 
valamint ahhoz is, hogy a kormánynak lapjai ez ügyben is, 
mint mindenben, az egyház ellen foglaltak állást. 

(Folyt köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
D E B R E C Z E N május 19. E s k ü d t s z é k i t á r g y a -

l á s . Ismeretes lesz ft . úr és becses lapjának olvasói előtt 
azon nem épen szokatlan lárma, melyet a lapok, több mint 
egy éve, egy Egerben megjelent versezet ellen a zsidók 
érdekében támasztot tak. A versezet követválasztási alkalom-
ból és azon czélból Íratott , hogy meghiúsítsa Horn israëlita 
polgártársunk követté választását, itt ott egy kis szegedi 
papr ikával tagadhatat lanul ügyesen volt fűszerezve ; azon-
ban az ügyesség megfizette árát , mert a kir . fiscus megpe-
relte hivatalból az illetőt, kinek érdekében Íratott. Ezen ügy 
tárgyaltatott a napokban esküdtszéki bíróságunk előtt, a 
tárgyaláson nagyszámú közönség jelent meg és midőn az 
incriminált versezet egyes részei felolvastattak, a közönség 
jóízűen mulatott, ez által bizonyos tekintetben kárpótlást 
nyúj tandó szerzőnek a megpereltetésért. Nem is lett szomorú 
vége a pernek, mert vádlott az esküdtszék által felmentetett. 
Ez röviden történeti lefolyása a debreczeni esküdtszéki tá r -
gyalásnak. Részletekbe nem bocsátkozunk, az czélunkat, 
mi •.miatt e sorokat különösen i r juk, úgy sem segítené elő ; 
nekünk ez esemény alkalmából egy kérdésünk van a kor-
mányhoz. Hogy a kormány minden polgár joga felett őrkö-
dik, hogy különösen israelita polgár társainkat is védelmébe 
veszi, ha azokat véleménye szerint valaki aká r polgári joguk 
tekintetében, akár vallási téren, megbántja, ez ellen nincsen, 
nem is lehet, kifogásunk, sőt a közbéke tekintetében nagyon 
is óhaj t juk, hogy a kormány mind egyesek, mind testületek, 
jogainak sérthetetlenségét megvédje, legyen bár e jog az 
israelitáké. De épen azért, mert ily átalánosságban óha j t -
j u k a védelmet, követeljük azt a katholikusok részére 
is. Ez a pont pedig az, melyet a kormány részéről elhanya-
golva látunk. A kormány úgy tekint bennünket , mint 
pár iákat . Z s i d ó k é s mások érdekében fellép, pert indít tat ; 
ami érdekünkben pedig nincsen szava. A lapok naponkint 
telve vannak rága lmakkal püspökeink, egyházunk, vallá-
sunk, ellen és ki hallotta valaha, hogy a kormány irántunki 
kötelességének is eleget tet t volna ? nem szükségképen meg-
rendül-e bizalmunk a kormány i rányában, midőn l á t juk , 
hogy szemében több becscsel bir néhány százezer zsidó, mint 
8 millió katholikus érdeke ? hogyan várhat tőlünk a kor-
mány támogatást , ha ő bennünket nem mondjuk pár t fo-
gásban, hanem abban sem részesít, mit tiszta igazság alapján 
követelhetünk tőle? Vagy a törvényelőtti egyenlőség annyit 
jelent a kormány előtt, hogy protestáns, lutheránus, zsidó, 
egyaránt meghurczolhatja lapokban és törvényszék előtt a 
katholikust , ők pedig ne nyúlj hozzám virágok ? Bűntény 
a kormány előtt, ha valaki versben elmondja, hogy a zsidó 
az a ranya t megreszeli és nem bűntény, hogy ugyanazok a 
zsidók a legfrivolabb módon gyalázzák mindazt, a mi catho-
licum ? Bűntény, ha egy verset adnak ki kortesfogásból zsidó 
ellen, nem bűntény az olyan Szokolyiféle pamphlet, mely 

rágalmakkal tetézi el az egész e g y h á z a t ? kérd jük , mikor 
lesz már a kormány i rántunk igazságos ? Vagy csak a zsi-
dókat fogja mindig a haza igaz polgárainak tar tani ? H a a 
kormány a felekezetnélküli megtisztelő (!) czimet vette is fel, 
mégis mindig megmarad az a kötelezettsége, hogy bármely 
felekezet jogait védje,sérelmeit orvosolja. E czim egyáta lában 
fel nem menti őt azon kötelezettségtől, hogy igazságot szol-
gáltasson ; azért van kezébe letéve a nemzet vezetése. A 
nemzet nagy zöme, a katholikusokból álló többség, azon 
reményben élt, hogy a kormány, mely mellett küzdött , a k a r j a 
is, tudja is, megvédeni a katholicismus jogait épen úgy, mint 
a protestánsok- és zsidókét; de,fájdalom, csalatkozott ; mert 
nemcsak azt kell tapasztalnia,hogy míg a zsidók pártfogoltat-
nak, addig ö védtelenül hagyat ik , a legdurvább megtámadá-
sok a kormány által elnézetvén, hanem egyes törvényekkel 
határozottan is sú j t ja a ka th . lelkiismeretet. Ha nem csalat-
kozunk, a kormány körében akad egy kath . pap is T a n á r k y 
és Molnár Aladár úr mellett. Ha már más nem is teszi, ennek 
papi állásánál fogva is kötelessége volna a kormány rúd j á t 
közvetlenül kezelő miniszter u raka t figyelmeztetni, hogy 
zsidókon kivül katholikusok is laknak e hazában, kik meg-
várnak annyi figyelmet tőlük egyházuk és vallásuk iránt , 
hogy azt ne engedjék büntetlenül folyton gyaláztatni. Ez t 
aka r tuk a kormánynak elmondani, melynek kinyomtatására 
midőn a ft . szerkesztő urat tisztelettel felkérem, maradok 
alázatos szolgája 

egy kath. honpolgár. 

RÓMA. A z i t a l i a n i s s i m ó k l a s s a n k i n t i k i -
j ó z a n o d á s a ; a f ő h e r c z e g i p á r n a k m a g a v i -
s e l e t e ; r ó m a i á l l a p o t o k . Azok közül, k ik az első 
roham benyomása alat t az olasz forradalomnak ka r j a iba 
vetették magukat , egyik a másik után józanodik ki s tér 
meg. Ily megtért Massimo herczeg, ki régóta hires volt uj-
olasz aspirátióiról s ki most bünbánólag bocsánatért esdett 
a szentatyánál. Ilyen Sermoneta herczeg, kit eddig is 
csak az álszégyen ta r t vissza attól, hogy ugyané lépést tegye, 
ő, ki kevés hónappal ezelőtt különös megtiszteltetésnek 
ta r tá Cadorna tábornokot rablócsapataival fogadhatni. 
Találkozott azonban másvalaki a római patríciusok közt, 
ki a dolgok élére állt s ez Pallavicini herczeg; csakhogy 
ezen főúr régóta arról volt ismeretes, hogy ő a római aristo-
krat iának legszellemszegényebb tagja, úgy, hogy az örök 
város ily syndicussal a mostani szomorú körülmények közt 
bizony nem sokra fog menni. 

Humber t herczeg s neje Margit még mindig já tszák 
ama szomorú szerepet, mely a rómaiaknak ilyenekhez nem 
szokott lelkületét sérti. Legújabb tet tük az, hogy a Quiri-
nálnak azon részében, hol máskor a conclávék szoktak 
tar ta tni , ledér színházi előadásokat t a r ta t t ak . Nevezetes, 
hogy az ezen szentségtörő komédiákat már jó előre jelző hír 
addig, míg az angol küldöttség itt időzött, határozot tan 
meghazudtoltatott , oly értelemben, hogy ily féle előadásokról 
az iránytadó körökben szó sincs s hogy nem is szándékoz-
nak ilyeneket tar tani . Azonban, alighogy az angolok oda-
hagyták a szpnt várost, legott megtörtént a botrány, mi azt 
muta t ja , mennyire szeretné a külföld előtt becsületes hírét 
megóvni ugyanazon berezegi pár, mely külömben azt lát-
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szik hinni, hogy bizonyos készakarva feltüntetett ledérség 
azon eszköz, mely által az uralkodó alattvalóinak tiszteletét 
s szeretetét kivívja s biztosítja magának. Ezen előadások 
egyikének alkalmával a herczegnő oly szót ejtett, mely azt 
látszik mutatni, hogy ö fensége már egészen biztos arról, 
miszerint a pápaság IX Piussal véget ért. Igen kevés láto-
gatója lévén t. i. a fenemlített előadásokon , aminthogy 
egyátalán azoknak száma, kik ezen zugudvarnál tisztel-
kednek, napról napra apad , — midőn valaki ezen jelenségre 
figyelmeztetné, azt felelte a herezegasszony: „nem tesz 
semmit, esztendőre a Vatikánban majd többen leszünk." — 
Majd meglátjuk. 

Eddig Rómának főjövedelmi forrását azon száz meg 
százezer idegen képezte, kik azt deczembertől juliusig foly-
tonosan látogatták. Ezek most elmaradtak s elmaradásuk-
nak következménye átalános elszegényedés. Jöt tek ugyan 
helyettük az olaszok, de ezek nemcsak hogy nem hoztak 
semmit, de még azt a kevés meglevőt is felemésztik, mi jobb 
időkből még fenmaradt. — Nem elég ez , hanem még több-
nek nézünk elébe. 

A giunta 40,000 hivatalnok számára keres helyet. 
Ezeket a hatóság által kijelölt lakbérért kötelesek befogadni 
a házi urak, mely azonban oly csekély, hogy belőle gyakran 
a ház utáni adót sem lehet fedezni; képzelhetni tehát, mily 
nyomornak nézünk elébe. Ime, az egyesült Olaszoszág fény-
kora, ime, e fénykornak jelenségei ! 

STRASSBURG. Á l l a p o t a i n k a n é m e t o c c u -
p a t i ó ó t a . Természetes, hogy most, midőn oly messzeható 
változások előestéjén állunk, midőn százados viszonyok 
bomlásnak indulni készülnek, aggodalommal nézünk a jövő-
nek elébe. Minő lehet vagy leend ezen jövő politikai tekin-
tetekben, azt e helyütt nem akarom fejtegetni, hol csak azon 
mozzanatokra akarok szorítkozni, melyek az u j viszonyok 
következtében a katholikus hitéletben mutatkoznak. Már 
a volt császárság utolsó éveiben, főleg az utolsó választások 
alkalmával, meglátszott, hogy a katholikusok öntudatra 
ébredni s ennélfogva sorakozni kezdenek, miért is jelölt-
jeiket majdnem mindenütt keresztülvitték. Minő eszkö-
zökkel szokott a liberalismus ilyen alkalmakkor nálunk 
is dolgozni, kiderül többi közt abból is, hogy a protestáns 
gyárosok a választások után mindazon katholikus munká-
sokat elbocsátották, kik Kellerre, a kath. iróra s jeles állam-
férfira, szavaztak, mi ujolag bizonyítja, mit jelent az az úgy-
nevezett függetlenség ama nép szájában, mely elég szemtelen 
folytonosan a kath. papság hazafiúi s polgári erényeit ócsá-
rolni, mint a mely „nem eléggé független" s másrészt ama 
szegény munkás osztályt, mely anyagilag úgyis már vérig 
kínoztatik, még szellemileg is rabbá tenni akar ja az által, 
hogy a polgári jogok ezen silány gyakorlatától is meg-
fosztja. 

Ezen nyomás azonban, hála Istennek, az ellenkező 
eredményt szülte. Mühlhausen városában a lakosságnak 
túlnyomó része katholikus ; mindamellett a protestáns ki-
sebbség zsarnokilag garázdálkodott egészen az utolsó köz-
ségi választásokig, melyeknek alkalmával a katholikusok so-
rakozván, 12 jelöltjüket vitték keresztül, míg eddig legtöbb-
nyire csak 4 katholikus tanácsos volt; miből azt lehet 

következtetni, hogy a következő alkalommal, midőn a köz-
ségi tanácsosok egyharmada kilépend, a katholikusok bizo-
nyosan többségre fognak vergődni. 

A legüdvösebb befolyást e tekintetben a Mühlhausen 
melletti Rixheim városban megjelenő „Elsässischer Volks-
bote" gyakorolta, egy igen jó szellemben többnyire papok 
által irt katholikus politikai hetilap, melynek már a háború 
előtt 2000 — 3000, most pedig 5000 előfizetője van. Mint igen 
francziaérzelmü lap a porosz occupatio első napjaiban az 
u j német hatóság által egy ide g felfüggesztetett. Ez által 
némileg megszelídülvén, most a német hivatalnokok is sze-
lídebben bánnak vele , minthogy a poroszok egyátalán azon 
látszanak lenni, hogy a népnek vallásos érzelmeit lehetőség 
szerint kíméljék, minélfogva a mindkét hitfelekezetbeli 
papsággal is igen udvariasan bánnak. 

Innen magyarázandó például az is, hogy az iskolák 
újjászervezése alkalmával a katholikus s protestáns papság-
nak véleménye kéretett ki s az iskolák ennek alapján oly 
módon szerveztettek, mely a két felekezet kívánalmainak 
tökéletesen megfelel, t. i. felekezeti alapon, mit a franczia 
kormány eddig soha sem akar t tenni, mert az úgynevezett 
liberális rögeszmék előtte sokkal több nyomatékkal bírtak, 
mint a népnek vallásos érdekei s kivánalrnai. Ekkén t a 
„közös" elemi iskolák s a tanítói képezde kétfelé, katholi-
kussá s protestánssá, osztatott, mely rendszabály mindkét 
hitfelekezet körében igen kedvező benyomást tett s ha a 
többi intézetekre is alkalmaztatnék, a porosz kormányzat 
iránti rokonszenvet nem kis mértékben növelné. Meg kell 
vallani, hogy a német kormány sokkal jobban ismeri s mél-
tányolja a népnek óhajait s szükségeit, mint a franczia, 
melynek idejében D u r u y mindent elkövetett, hogy a katho-
likusok rendszabályozása s a német nyelvnek elnyomása 
által a népet elégületlenné tegye s magától elidegenítse. 

MEKLENBURG. A k a t h o 1 i c i s m u s n a k á l l á -
s a itten valóban szomorú s alig hihető, hogy a világon még 
léteznék ország, melyben, nem mondjuk a katholicismus, 
hanem bármely vallás, oly nyílt s gyűlöletes üldözésnek 
volna kitéve, mint ez itten Meklenburgban a kath. vallással 
történik. Igaz, hogy ezen országocska tősgyökeres lutherá -
nus olyannyira , hogy összesen alig van több 1200 katho-
likusnál benne ; de ha az ember protestáns atyánkfiai foly-
tonos declamatióit hallja a protestantismus szabadelvűsé-
géről s türelméről, azt hinné, hogy sehol sem lehet jobb 
dolga a katholicismusnak, mint ott, a hol a protestantismus 
u r a lkod ik ;— ezt hinné, mondjuk, hacsak tapasztalásból 
nem tudnók, hogy ugyancsak a protestánsok még manap 
azon középkori állásponton állanak, melyen hajdanta An-
golhonban a mise hallgatására a halálbüntetést rendelték, 
Francziaországban évtizedekig tartó forradalmakban a 
hazát tönkre tették, Magyar- s Németországban pedig ha-
sonlót tevén, bűneiket még azzal is tetézték, hogy idegen 
ellenségeket, itt a törököt, amott pedig a még annál is gono-
szabb Gusztáv Adolfot, szólítván be az országba, hazaárulás 
által igyekezve nem annyira polgári elismertetésüket k i -
vívni, — mert e czélt sokkal könnyebben is elérhetik vala, 
mint inkább a katholikus államok alapjait aláásni, hogy 



aztán ennek romjain emelkedhessék a protestáns világ s 
világosság temploma. 

Hogy a protestantismusnak szelleme még ma is ugyan-
az, a minő mindjárt keletkezésekor volt, mutatja magatar-
tása azon országokban, melyekben korlátlanul uralkodik, 
teszem Svédországban v a g y , mivel már Meklenburgról 
kezdék szólni, ezen tartományban. 

Ha a szives olvasó a „Religio"-nak előbbi éveiben 
előforduló meklenburgi tudósításokat a maival összehason-
lítani akarná, azt látná, hogy hitfeleink ottani állása azóta 
a legkevésbbé sem változott. Annak daczára, hogy a külön-
féle vallásfelekezeteknek egyenjogúsága ott is a papiroson, 
t. i. az alkotmányban, ki van mondva : mégis a katholiku-
soknak meg van tiltva még ma is az egész országban három 
papnál többet tartani s nem szabad másutt, mint csak Schwe-
rinben és Ludwigslustban isteni tiszteletre gyülekezni össze. 
Arról, hogy katholikus testvérületek nem türetnek s hogy 
a kath. szerzeteseknek nem engedtetik meg itten leteleped-
niük, nem is szólok, ezt oly helyeken s országokban is 
ki tudták csikarni a protestánsok, melyekben a lakosságnak 
még koránsem képezik többségét s bizony soha sem is csi-
karhat ták volna ki, ha az úgynevezett liberális azaz hitáruló 
katholikusokban nem találnak szolgálatkész társakra. Hogy 
ezen gyűlöletes törvény, mely szerint az egész országban 
csak három papot szabad ta r tan i , mennyire hátrányos 
a kath. hitélet felélesztésére, azt bővebben fejtegetni fölös-
legesnek látszik • elég meggondolnunk azt, hogy a hivek 
szerteszét laknak az egész országban, hogy tehát azon há-
rom pap lelkipásztorkodási teendőinek csak folytonos ide 
s oda utazgatás által tehet eleget, mi, eltekintve a pénzbeli 
költségektől, még roppant időveszteséggel is jár , minek kö-
vetkeztében vajmi gyakran megtörténik, hogy a gyermekek 
későn kereszteltetnek meg, a betegek s haldoklók nem lát-
tatnak el a szentségekkel, szóval, az egyháznak áldásaitól 
igen gyakran megfosztatnak. De hiszen épen ez az, mit a 
lutheránus kormány katholikus alattvalóiról való atyai gon-
doskodásában elérni törekszik. 

Ezen bajok a jelen háború alatt még azáltal is növe 
kedtek, hogy vagy 5000 franczia sebesült hozatván be az 
országba, három papunknak ezekre is ki kelle figyelmüket 
terjeszteniük, minthogy a „türelmes" protestáns kormány 
nem engedte meg, hogy ugyanezen sebesültekkel katholikus 
pap is jöjjön az országba ; sőt midőn egy franczia abbé, név 
szerint Belmont, a lyoni megyéből, kötelességét vélvén tel-
jesíteni, idejöt t , ünnepélyesen kiutasíttatott, miáltal a pro-
testáns népnek vallási nyugalma,úgy hiszszük, nem kismér-
tékben mozdíttatott elő. 

Ezen körülmények közt a katholikus meklenburgiak-
nak utolsó reménye azon alkotmányos módosítások felé 
irányul, melyeknek a német császárság megalapitása követ-
keztében az egyes tar tományoknak bélrendszerében beho-
zatniok okvetlenül keilend ; mert azt reménylik, hogy tán 
akkor ők is a vallásszabadságnak legalább azon mértéké-
vel fognak megajándékoztatni, melylyel porosz hitfeleik már 
régóta birnak s mely, bármily csekély legyen egymagában 
véve, mégis lesz annyi, hogy az úgynevezett katholikus 
államokban lakó katholikusok is csak irigységgel fognak 
tekinthetni porosz hitfeleikre, hahogy egyébként nem kel-

lene örülnünk azon, ha az Istennek egyházát bárhol virá-
gozni lát juk. 

Természetes, hogy e tekintetben a német birodalmi 
gyűlésre küldendő lutheránus követeinktől semmit sem re-
mélhetünk ; ezen urak, ha majd a botbüntetésnek s a katho-
likusok elleni törvényeknek eltörléséről lenne szó, ezt min-
denesetre ellenezni és, mint máskor, „a jó protestáns népnek 
vallási meggyőződésére® fognának hivatkozni, melyet „kí-
mélni" kell. Reményünk iránypontját a másországbeli kath. 
képviselők képezik s hiszszük, nem fogunk csalódni. (? !) 

IRODALOM. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

Bizton hiszszük, miszerint, ha ezen iratot elolvasnák 
és fontolóra vennék az ellennézetüek, többen közülök fel-
hagynának impudens handabandáikkal. Mert rájönnének, 
hogy, ámbár a trienti zsinat a Vulgatát hitelesnek nyilvá-
nítá, mindazáltal a zsidó és görög kútforrásoknak eléje 
ugyanazt épen nem tevé s minden hibától mentnek sem 
jelenté volt ki. Az elsőre nézve, ha a zsinat a Vulgatát a 
zsidó és görög fordításoknak eléje akar ta volna tenni, azt 
hozott határozmányában minden esetre felemlíti vala ; erről 
azonban a zsinat hallgat, a zsidó és görög szöveget nem 
említi s azokkal a Vulgatát épen nem hasonlítja egybe. 
A zsinati atyák csupán azt akar ták meghatározni, váljon a 
sok latin fordítás közül melyiket kelljen hitelesnek t a r t an i ? 
mi részint a zsinat határozmánya, részint a zsinaton jelen 
volt, tehát az ott mondottaknak bizonyos tudatával birt, 
legtudósabb férfiak kétségtelen tanúbizonyságából is kitű-
nik. „A zsidó és görög szövegről, — így szól Salmeron, — 
semmi szó sem volt, hanem csupán arról, váljon a sok ma-
gyarázatok közül, melyeket századaink szültek, melyik 
a legjobb ? a szent zsinat pedig mindazoknak, kik a szent 
iratokat mélyebben ku ta t ják , megengedi és szabadságukra 
hagyja, a mennyire szükséges, a zsidó és görög forrásokat 
használni." Ugyanezt bizonyítják Vega András (1. 15. de 
iustif. c. 9.), ki a zsinaton a legnagyobb dicsőséggel vön 
részi-, így szólván : „Itaque nec tu, nec quispiam alius propter 
banc approbationem Vulgatae editionis impeditur, quomi-
nus, ubi haesitaverit, ad fontes recurrat et in medium pro-
férât, quidquid habere potuerit, quo iuventur et locupleten-
tur latini et Vulgatam editionem (quae tamen nullo defoe-
data est errore, ex quo perniciosum aliquod dogma in fide 
et moribus colligi posset) repurgent et quae sensui Spiritus 
S. et ipsis fontibus sunt magis consentanea, assequantur, . 
valamint Melchior Canus, Pallavicini, Bellarmini, Rugerius 
és mások. 

Mi a másodikat illeti vagyis, hogy, midőn a trienti 
szent zsinat a Vulgatát hitelesnek nyilvánitá, ez által annak 
minden hibátóli mentességét nem mondá ki, szembetűnik 
onnét, miszerint, midőn a zs'nat a Vulgatáróli határozatát 
kihirdette, megparancsolá, hogy azt a legtudósabb férfiak 
legnagyobb szorgalommal és pontossággal javítsák ki. — 
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Nagy, lehetőleg sokat felölelő, fáradságok után végre V Pius 
buzgósága által a Vulgata k i javí tva jelent meg. V I I I Kele-
men parancsára pedig ú j ra kit isztí t tatott és végre azon 
állapotba jöt t , melyben jelenleg is létezik. Ámde ezen ú j r a 
ki javítot t kiadás sem ment egészen minden hibától, mint 
ezt a kijavításban fáradságot nem kiméit ernyedetlen férfiak 
is megvallák. í gy Bellarmin (ad Luc . Brug.) „Tudd meg, 
kérlek, a Vulgata szentirás ál talunk nem a legpontosabban 
tisztí t tatott meg, sokat ugyanis szándékosan, több ok miatt , 
mellőztünk, mik javitást szükségeim látszottak." És másut t : 
„Et vero, quamvis in hac Bibliorum recognitione et in codi-
cibus manuscriptis, hebraeis, graecisque fontibus et ipsis 
veterum patrum commentariis conferendis, non mediocre 
Studium adhibitum fuerit : in hac tamen pervulgata Lectione 
sicut nonnulla consul to muta ta , ita etiam alia, quae mutanda 
videbantur, consulto immutata relicta sunt." Külömben az 
is jól megjegyzendő, hogy e hibák igen csekély fontosságúak 
(nullum inde haberi posse perniciosum errorem et tuto illám 
et citra periculum posse legi cf. Andr . Vega 1. cit.), a hit- és 
erkölcsbeli dolgokhoz épen nem tartozók ; ezekben ugyanis 
a Vulgata minden hibától tiszta, szeplőtelen; a trienti zsinat 
tehát azt ily értelemben nyilvánitá hitelesnek. — Mielőtt a 
követketkezőkben mélyebben beleereszkednék a t. sz. a 
tizennegyedik czikkelynek tárgyába, első gondja e szónak 
„authenticus" jelentését adni. És ez igen jól van így, jól 
különösen a félreértések könnyebb kikerülése czél jából . . . 
„„av&svTLce" ist, — talál juk a 398. lapon, — Sebstständig-
keit, Recht, Vollgewalt, ganz, wie das lateinische „auctori-
tas." Das Adiectiv „av&svtucoc;" nun hat seiner Ableitung 
gemäss die den obigen Begriffen entsprechende obiective 
Bedeutung, insofern 63 nur von Sachen gebraucht wird, die 
von einem „ av&éi>Ttiç " herrühren oder "Ausfluss der 
„ccv&evrla" sind ; also „rechtsgültig, zuverlässig, verbürgt . " 
Diese Bedeutung bringt es mit sich, dass der Grrund zu der 
betreffenden Quali tät nicht ein innerer, sondern ein äusserer 
i s t ; er liegt nicht in einer dem Gegenstand inhärirenden 
Beschaffenheit, sondern in einer Anerkennung von Aussen. 
Als Subiect dieser äusseren Anerkennung gilt gewöhnlich 
das Gesetz oder die bürgerliche Ordnung und in der hiermit 
limitirten Bedeutung ist das Wor t in den lateinischen 
Sprachgebrauch übergegangen. Hier heisst „authenticus" 
alles das, was von einem berechtigten Urheber h e r k o m m t . . . 
Speciell ist im Lateinischen die Anwendung auf Schriften 
so, das statt des Adiectivums gewöhnlich die Substantiva 
„authentica" sc. „li t tera" oder „authenticum" sc. „ ins t ru-
mentum" erscheinen. Demnach sind „libri authentici" alle 
diejenigen Bücher, welche als documentirte Form der göt t -
lichen Offenbarung gelten." Méltán kell, hogy bámul juk, 
(újból k imondjuk) mint ál l í thatja valaki azt, miszerint a 
Vulgata „avß-evTiy.t]'1 jelzése által a latin fordítás az eredeti 
szöveggel párhuzamba állíttatott volna és ez utóbbiak meg-
gyaláztatának ; hiszen e szófejtésen kivül alig pillant a 
trienti egyetemes zsinat actáiba, mindjár t előtte állanak 
imezen szavak : „Si ex omnibus latinis editionibus, quae 

c i rcumferun tur , sacrorum librorum, quaenam pro authentica 
habenda sit, innotescat, se non parum utilitatis accedere 
posse Ecclesiae Dei." Dr. Csősz. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Rómában a nép felvilágosítására a legocsmányabb 

sz índarabokat ad ják . í g y nevelik a népet. Legújabban L a 
patr ia czimü d rámát ad ták , melyben oly sok szemtelenség 
fordult elő, hogy a közönség legnagyobb része megundo-
rodva hagyta el idő előtt a szinházat. Margit herczegnö 
mindennek daczára az első színésznőnek elismerésül értékes 
a jándékot küldött . 

— Florenczból i r ják , hogy az olasz kormány szinte 
rés zt aka r venni a pápai jubileum megünneplésében. Hogy 
ez nem önkénytes részvétel, hanem mert a világnak port 
aka r hinteni szemébe, mennyire tiszteltetik a pápa személye, 
azt minden okos ember tudja . De azért bajos lesz neki a 
fizetett tüntetők által, kik rendesen azt k iabál ják : morte a 
papa, egyszer kivételképen azt hangoztat tatni : Evviva Pio 
Nono Papa-Ré. 

— A belga kathol ikusok nagyban készülnek a szent-
a tya jubileumát megünnepelni. À hölgyek elhatározták a 
a szentatyának ez alkalommal egy hármas koronát adni 
a j ándéku l . Bámulatos azon lelkesültség, melylyel a nők 
ékszereiket , gyöngyeiket, a bizottmányhoz beküldik és nem-
csak a gazdagok, de a legszegényebb pórnők is felajánlják 
csekélyértékü ékszereiket, másnak bir tokában nem lévén. 
A legdrágább gyémántok, gyürük , karpereczek, melltük, 
függők s tb vannak egymásra halmozva. A korona Bourdon 
művész által fog készíttetni s a felirat r a j t a ez : Regum et 
Populorum Pat r i , Orbis in terra Rectori, Jesu-Chris t i Vica-
rio infallibili. Ezen felirat épen megfelel azon mondatnak, 
mely a római ceremoniale szerint a hármas tiara átadása-
kor mondatik a megkoronázandó pápának : Accipe t ia ram 
tribus coronis ornatam et scias Pa t rem te esse Principum 
et Regum, Rectorem orbis in terra, Vicarium Salvatoris 
nostri Jesu-Christ i , cui est honor et gloria in secula seculo-
rum. Amen. 

— K i m u t a t á s azon száz intentióról (dantis), 
melyeknek f t . Habaz úr szivessége által egy rajnavidéki 
minorita zárdából szerzett 35.4 kros stipendiumát (35 f r t . 
40 kr.) szentatyánk számára a nt. szerkesztő ú rnak átadtam. 

Kossiczky Lajos , fóti kápl. a váczi e. m. 30 intentió. 
Kránicz Kálm. karádi k. a veszpr. e. m. 25 „ 
Zechman József, p ruki pl. az eszt. e. m. 20 „ 
Vezinger Károly, tabáni k. az eszt. e. m. 15 „ 
IványiKálm. , kéméndi k. az eszt. e. m. 10 „ 
Esztergom, 1871. máj. 24. 

Káplár Mihály, 
érsekvárosi káplány. 

Szeretetadoniányok a szorongatott szentatya, 
a jubiláns pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 519 fr t . 84 kr., 1160 f rank 
aranyban, 7 cs. k. arany, 2 régi koronás tallér, 1 db régi 
kétfrtos, 12 u j ezüst forintos, 11 db régi húszas, 7 osztrák J/4 
forintos. 

A nagyváradi 1. sz. kápta lan . . . 1000 fr t . 
Intentiókból 35 frt . 40 kr . 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Ny omato t t Pes ten , 1871. K o c s i Sándor s a j á t nyomdá jában . H a l t é r és a ldunasor s a rkán 9. sz. 



RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Megjelenik e lap he-
tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben s póstakül-

déssel 5 f. 

Előfizethetni minden k. 
póstahivatalnál : Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai iiodájá-
ban,(haltér és aldunasor 

sar.), 9. sz. 

Pesten, június 3-án. 44. I. Félév. 1871. 

TARTALOM. A szentatyának az olasz garancziákra 
vonatkozó levele. — A katholika egyház és a parlament 
Magyarhonban. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

A szentatyának az olasz garancziákra 
vonatkozó levele. 

Sanctissimi Domini Nostri Pii Divina Providentia 
Papae IX. Epistola Encyclica ad omnes Patriarchas, 
Primates, Archiepiscopos, Episcopos Aliosque Loco-
rum Ordinarios, Gtratiam et Communionem cum 

Apostolica Sede habentes. 

PIUS PP. IX. 
VENERABILES FRATRES 

S a l u t e m et A p o s t o l i c a m B e n e d i c tionem. 

Ubi Nos arcano Dei consilio sub hostilem pote-
statem redacti tristem atque acerbam vicém huius 
Urbis Nostrae et oppressum armorum invasione 
civilem apostolicae Sedis Principatum vidimus, iam 
tum datis ad Vos litteris die prima Novembris anno 
proxime superiori Vobis ac per Vos toti orbi catho-
lico declaravimus, qui esset rerum Nostrarum et 
Urbis huius status, quibus obnoxii essemus impiae 
et effrenae licentiae excessibus et ex supremi officii 
Nostri ratione coram Deo et hominibus salva ac in-
tégra esse velle iura Apostolicae Sedis testati sumus, 
Vosque et omnes dilectos filios curis vestris creditos 
fideles ad divinam Maiestatem fervidis precibus pla-
candam excitavimus. Ex eo tempore mala et calami -
tates, quas prima illa luctuosa experimenta Nobis et 
huic Urbi praenunciabant, nimiutn vere in apostoli-
cam dignitatem et auctoritatem, in Religionis mo-
rumque sanctitatem, in dilectissimos subditos Nostros, 
reipsa redundarunt. Quin etiam, Venerabiles Fratres, 
conditionibus rerum quotidieingravescentibusdicere 
cogimur Sancti Bernardi verbis: initiamalorumsunt 

haec, graviora timemus.1) Iniquitas enim viam suam 
tenere pergit et consilia promovet, neque iam valde 
laborat, ut velum obducat operibus suis pessimis, 
quae latere non possunt, atque ultimas ex conculcata 
iustitia, honestate, religione, exuvias referre studet. 
Has inter angustias, quae dies Nostros amaritudine 
complent, praesertim dum cogitamus, quibus in dies 
periculis et insidiis fides et virtus populi Nostri sub-
iicitur, eximia mérita vestra, Venerabiles Fratres et 
dilectorum Nobis fidelium. quos cura vestra comple-
ctitur, sine gratissimo animi sensu recolere aut com-
memorare non possumus. In omni enim terrarum 
plaga exhortationibus Nostris admirabili studio 
respondentes Christifideles Vosque duces et exempla 
sequuti, ex infausto illo die expugnatae huius Urbis 
assiduis ac ferventibus precibus institerunt et seu 
publicis atque iteratis supplicationibus, seu sacris 
peregrinationibus susceptis, seu non intermisso ad 
Ecclesias concursu et ad sacramentorum participatio-
nem accessu, sive praecipuis aliis christianae virtutis 
operibus, ad thronum divinaeclementiaeperseveran-
ter adire sui muneris esse putarunt. Neque vero haec 
flagrantia deprecationum studia amplissimo apud 
Deum fructu carere possunt. Multa immo ex iis iam 
profecta bona etiam alia, quae in spe et fiducia ex-
pectamus, pollicentur. Videmus enim firmitatem fidei, 
ardorem caritatis, sese in dies latius explicantem, 
cernimus earn sollicitudinem in Christifidelium animis 
pro huius Sedis et supremi Pastoris laboribus et 
oppugnationibus excitatam, quamDeus solus ingerere 
potuit, ac tantam perspicimus unitatem mentium et 
voluntatum, ut a primis Ecclesiae temporibus usque 
ad hanc aetatem nunquam splendidius ac veriusdici 
potuerit, quam his diebus nostris, multitudinis cre-
dentium esse cor unum et animam unam.2) Quo in 
spectaculo virtutis silere non possumus de amantis-
simis filiis Nostris huius almae Urbis civibus, quo-

' ) Epist. 243. 
*) Act. 4, 32. 
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rum ex omni fastigio atque ordine amor erga Nos et 
pietas itemque par certamini firmitas luculenter emi-
nuit atque eminet, neque solum maioribus suis digna, 
sed aemula auimi magnitúdó. Deo igitur misericordi 
immortalem glorianx et gratiam habemus pro vobis 
omnibus, Venerabiles Fratres et pro dilectis filiis 
Nostris Christifidelibus, qui tanta in vobis, tanta in 
Ecclesia sua, operatus est et operatur, effecitque, ut 
superabundante malitia superabundant gratia fidei, 
caritatis et confessionis. „Quae est ergo spes Nostra 
et gaudium Nostrum et corona gloriae ? Nonne vos 
ante Deurn? Filius sapiens gloria est Patris. Bene-
faciat itaque vobis Deus et meminerit fidelis servitii 
et piae compassionis et consolationis et honoris, quae 
sponsae Filii eius in tempore malo et in diebus affli-
ctionis suae exhibuistis et exhibetis." ') 

Interea vero Subalpinum Grubernium dum ex 
una parte Urbem properat Orbi facere fabulant,2) 
ex altera ad fucum catholicis faciendum et ad eorum 
anxietates sedandas, in conflandis ac struendis futi-
libus quibusdam immunitatibus et privilegiis, quae 
vulgo guarentigie dicuntur, elaboravit eo consilio, 
ut haec Nobis sint in locum civilis principatus, quo 
Nos longa machinationum serie et armis parricidiali-
bus exuit. De hisce immunitatibus et cautionibus, 
Venerabiles Fratres, iam Nos iudicium Nostrum 
protulimus, earum absurditatem, versutiam ac lu-
dibrium notantes in Litteris die 2 Mártii pr. pr. datis 
ad Venerabilem Fratrem Nostrum Constantiuum 
Patrizi Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem, sacri 
Collegii decanum ac Vicaria Nostra potestate in Urbe 
fungentem, quae typis impressae protinus in lucem 
prodierunt. 

Sed quoniam Subalpini Grubernii est perpetuam 
turpemque simulationem cum impudenti contemptu 
adversus Pontificiam Nostram dignitatem et auctori-
tatem coniungere, factisque ostendit Nostras prote-
stationes, expostulationes, censuras, pro nihilo habere : 
hinc minime obstante iudicio de praedictis cautioni-
bus a Nobis expresso, illarum discassionem et examen 
apud supremos Regni Ordines urgere et promovere 
non destitit, veluti de re seria ageretur. Qua in dis-
cussione cum Veritas iudicii Nostri super illarum 
cautionum natura et indole, tum irritus hostium in 
velanda earumdem malitia et fraude conatusluculen-
ter apparuit. Certe, Venerabiles Fratres, incredibile 
est tot errores catholicae fidei ipsisque adeo iuris 
naturalis fundamentis palam repugnautes et tot blas-

«) S. Bern. ep. 238 et 130. 
2) S Bern. ep. 243. 

phemias, quot ea occasione prolatae sunt, proferri 
potuisse in media hac Italia, quae semper catholicae 
Religionis cultu et Apostolica Romani Pontificis Sede 
potissimum gloriata est et gloriatur; et revera, Deo 
Ecclesiam suam protegente, omninoalii sunt sensus, 
quos reipsa fovet longe maxima Italorum pars, quae 
novarn hanc et inauditam sacrilegii formám Nobiscum 
ingemit ac déplorât et insignibus ac in dies maiori-
bus suae pietatis argumentis officiisque Nos docuit 
uno se esse spiritu et sensu cum ceteris Orbis Fide-
libus consociatam. 

Quapropter Nos iterum hodie ad Vos voces 
Nostras convertimus, Venerabiles Fratres et quam-
quam Fideles vobis commissi sive litteris suis, sive 
gravissimis protestationum documentis, aperte signi-
ficaverint, quam acerbe ferant eam, qua premimur, 
conditionem et quam longe absint, ut iis eludantur 
fallaciis, quae cautionum nomine teguntur: tarnen 
Apostoliéi Nostri Officii munus esse ducimus, ut per 
Vos toti Orbi solemniter declaremus non modo eas, 
quae cautiones appellantur quaeque Grubernii Sub-
alpini curis perperam cusae sunt, sed, quicumque 
tandem sint, titulos, honores, immunitates et privilé-
gia et quidqui d cautionum seu guarentigie nomine 
veniat, nullo modo valere posse ad adserendum ex-
peditum liberumque usum dlvinitus Nobis traditae 
potestatis et ad tuendam necessariam Ecclesiae liber-
tatem. 

His ita se habentibus, quemadmodum plurie3 
declaravimus et professi sumus, Nos absque culpa 
violatae fidei iuramento obstrictae nulli adhaerere 
conciliationi posse, quae quolibet modo iura Nostra 
destruat aut imminuat, quae sunt Dei et Apostolicae 
Sedis iura: sie nunc ex debito officii Nostri declara-
mus nunquam Nos admissuros aut accepturos esse, 
nec ullo modo posse, excogitatas illas a Grubernio 
Subalpino cautiones seu guarentigie, quaecumque sit 
earum ratio, neque alia quaecumque sint eius ge-
neris et quocumque modo sancita, quae specie mu-
niendae Nostrae sacrae potestatis et libertatis Nobis 
oblata fuerint in locum et Subrogationen! civilis eius 
Principatus, quo divina Providentia Sanctam Sedem 
Apostolicam munitam et auctain voluit, quemque 
Nobis confirmant tum legitimi inconcussique tituli, 
tum undecim etamplius saeculorum possessio. Plane 
enim cuique manifesto pateat necesse est, quod ubi 
Romanus Pontifex alterius Principis ditioni subiectus 
foret, neque ipse revera amplius in politico ordine 
suprema potestate praeditus esset, neque posset, sive 
persona eius sive actus Apostoliéi ministerii specten-
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tur, sese eximere ab arbitrio illius, cui subesset, im-
perantis, qui etiam vel haereticus vel Ecclesiae per-
secutor evadere posset aut in bello adversus alios 
Principes vel in belli statu versari. Et sane, ipsa 
baec concessio cautionum, de quibus loquimur, nonne 
per se ipsa luculentissimo documento est, Nobis, qui-
bus data divinitus auctoritas est leges ferendi ordi-
nem moralem et religiosum spectantes, Nobis, qui 
naturalis ac divini iuris interprétés in toto orbe con-
stituti sumus, leges imponi, easque leges, quae ad 
regimen universae Ecclesiae referuntur et quarum 
conservationis ac exequutionis non aliud est ius, quam 
quod voluntas laicarum potestatum praescribat ac 
statuat ? Quod autem ad habitudinem pertinet inter 
Ecclesiam et Societatem civilem, optime nostis, Ve-
nerabiles Eratres, praerogativas omnes et omnia 
auctoritatis iura ad regendam universam Ecclesiam 
necessaria Nos in persona Beatissimi Petri ab ipso 
Deo directe accepisse, immo praerogativas illas ac 
iura, aeque ac ipsam Ecclesiae libertatem, sanguine 
Iesu Christi parta fuisse et quaesita, atque ex hoc 
infinite divini sanguinis eius pretio esse aestimanda. 
Nos itaque male admodum, quod absit, de divino 
Redemptoris Nostri sanguine mereremur, si haec 
iura Nostra, qualia praesertim nunc tradi vellent 
adeo deminuta ac turpata, mutuaremur a Principibus 
terrae. Filii enim, non domini, Ecclesiae sunt Chri-
stian! Principes, quibus apposite inquiebat ingens 
illud sanctitatis et doctrinae lumen Anselmus Can-
tuariensis Archiepiscopus : „Ne putetis vobis Eccle-
siam Dei quasi domino ad serviendum esse datam, 
sed sicut advocato et defensori esse commendatam ; 
nihil magis diligit Deus in hoc mundo, quam liber-
tatem Ecclesiae suae." ') Atque incitamenta eis addens 
alio loco scribebat: „Nunquam aestimetis vestrae 
celsitudinis minui dignitatem, si SponsaeDeietMatris 
vestrae Ecclesiae amatis et defenditis libertatem ; ne 
putetis vos humiliari, si earn exaltatis, ne credatis vos 
debilitari, si earn roboratis. Yidete, circumspicite, 
exempla sunt in promptu; considerate Principes, qui 
illam impugnant et conculcant, ad quid proficiunt, 
ad quid deveniunt, satis patet, non eget dictu. Certe, 
qui illam glorificant, cum ilia et in ilia glorifica-
buntur.2)« 

Iamvero ex iis, quae alias ad vos, Venerabiles 
Fratres et modo a Nobis exposita sunt, nemini 
profecto obscurum esse potest, iniuriam huic S. 
Sedi hisce acerbis temporibus inlatam in omnem 

') Ep. 8, 1. 4. 
2) Ep. 12, 1. 4. 

Christianam Rempublicam redundare. Ad omnem 
enim, uti aiebat S. Bernardus, spectat Christianum 
iniuria Apostolorum, gloriosorum scilicet Principum 
terrae; et cum pro Ecclesiis omnibus, uti inquiebat 
praedictus S. Anselmus, Romana laborét Ecclesia : 
qu'squis ei sua aufert, non ipsi soli, sed Ecclesiis 
omnibus, sacrilegii reus esse dignoscitur.1) Nec pro-
fecto ulli dubium esse potest, quin conservatio iurium 
huius Apostolicae Sedis cum supremis rationibus et 
utilitatibus Ecclesiae universae et cum libertate 
Episcopalis ministerii vestri arctissime conjuncta sit 
et illigata, 

Haec omnia Nos, ut debemus, reputantes et 
cogitantes, iterum confirmare constanterque profiteri 
cogimur, quod pluries Vobis Nobiscum unanimiter 
consentientibus déclaravimus, scilicet civilem S. Sedis 
Principatum Romano Pontifiei fuisse singulari divinae 
Providentiae consilio datum illumque necessarium 
esse, ut idem Romanus Pontifex nulli unquam Prin-
cipi aut civili Potestati subiectus supremam universi 
Dominici gregis pascendi regendique potestatem 
auctoritatemque ab ipso Christo Domino divinitus 
acceptam per universam Ecclesiam plenissima liber-
tate exercere ac maiori eiusdem Ecclesiae bono, utili-
tati et indigentiis, consulere possit. Id vos, Venerabi-
les Fratres, ac vobiscum Fideles vobis crediti, probe 
intelligentes, merito omnes ob causam Religionis, 
iustitiae et tranquillitatis, quae fundamenta sunt 
bonorum omnium, commoti estis et digno spectaculo 
fidei, caritatis, constantiae, virtutis, illustrantes Ec-
clesiam Dei ac in eius defensionem fideliter intenti, 
novum et admirandum in annalibus eius exemplum 
in futurarum generationum memóriám propagatis. 
Quoniam vero misericordiarum Deus istorum bono-
rum est auctor, ad ipsum elevantes oculos, corda et 
spem Nostram, Eum sine intermissione obsecramus, 
ut praeclaros vestros et fidelium sensus et communem 
pietatem, dilectionem, zelum,confirmet,roboret,augeat; 
Vosque item et commissos vigilantiae vestrae popu-
los enixehortamur, ut in dies firmius et uberius, quo 
gravius dimicatio fervet, Nobiscum clametis ad Do-
minum, quo ipse propitiationis suae dies maturare 
dignetur. Efficiat Deus, ut Principes terrae, quorum 
maxime interest, ne tale usurpations, quam Nos pa-
timur, exemplum in perniciem omnis potestatis et 
ordinis statuatur et vigeat, una omnes animorum et 
voluntatum consensioneiungantur, ac sublatis discor-
diis, sedatis rebellionum perturbationibus, disiectis 
exitialibus sectarum consiliis, coniuctam operam 

') Ep. 42, 1. 3. 
44* 
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navent, ut restituantur huic S. Sedi sua iura et cum 
iis visibili Ecclesiae Capiti sua plena libertás et civili 
societati optata tranquillitas. Nec minus, Venerabiles 
Fratres, deprecatione vestra et Fidelium apud divi-
nam clementiam exposcite, ut corda impiorum, coe-
citate mentium depulsa, ad poenitentiam convertat, 
antequam veniat dies Domini magnus et horribilis, 
aut reprimendo eorum nefanda consilia ostendat, 
quam insipientes et stulti sunt, qui petram a Christo 
fundatam evertereetdivina privilégia violare conan-
tur.1) In his precibus spes Nostrae firmius in Deo 
consistant. „Putatisne, avertere poterit Deus aurem a 
a carissima Sponsa sua, cum clamaverit stans adver-
sus eos, qui se angustiaverunt? Quomodo non re-
cognoscet os de ossibus suis et carnem de came sua, 
imo vero iam quodammodo spiritum de spiritu suo? 
Est quidem nunc hora malitiae et potestas tenebra-
rum. Ceterum hora novissima est et potestas cito 
transit. Dei virtus et Dei sapientia Christus Nobiscum 
est, qui et in causa est. Confidite, ipse vicit mundum.u 2) 
Interim vocem aeternae veritatis magno animo et 
certa fide sequamur, quae dicit: pro iustitia agonizare 
pro anima tua et usque ad mortem certa pro iustitia 
et Deus expugnabit pro te inimicos tuos.8) 

Uberrima demum caelestium gratiarum munera 
Vobis, Venerabiles Fratres, cunctisque Clericis Lai-
ci-que fidelibus cuiusque Vestrum curae concreditis 
a Deo ex animo adprecantes, praecipuae Nostrae 
erga Vos atque Ipsos intimaeque caritatis pignus 
Apostolicam Benedictionem Vobis iisdemque dilectis 
Filiis peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die decimaquinta 
Maii anno Domini MDCCCLXXI. 

Pontificatus Nostri Anno vicesimoquinto. 

A katholika egyház és a parlament Magyarhonban. 
(Folytatás.) 

A bécsi törvényhozásnak vallásellenes vagy jobban 
mondva katholicismusellenes merényletei ép oly kevéssé 
zavarták „Kelet népé"-nek nyugalmát, mint a lajthántúli 
püspököknek kötelességszerű bátor fellépése. Szerencsések 
valánk, mert az akkor még némileg ránk szorult deákpárt 
kegyesen megengedte, hogy uszályába kapaszkodhassunk s 
minden ideiglenes kézszorítás, melylyel egy egy önkénytes 
papi kortes az illető honatya-kandidaius részéről szeren-
cséltetett, mindinkább jobban s jobban elhitette a jámbo-
rokkal, hogy az „uralkodó" párt hasonjogú tagokul fogadja 
be s tiszteli őket. Ekként szerencsésen elaltatván majdnem 
az összes klérus, politikai eretneknek kiáltatott ki minden 

1)~SrGreg. VII . ep. 6. 1. 3. 
2) S. Bern. ep. 126. n. 6 et 14. 
3) Eccli. 4. 33. 

ember, ki csak mesziről is kifejezést mert adni abbeli félel-
mének : „Hátha a hazának nagy fcrfiát épen akkor hagyja 
el közmondásos igazságszeretete, ha majd a katholika egy-
ház i ak jogairól leszen szó ? — hátha épen akkor nem tudná 
vagy nem akarná pár t jának szenvedélyeit megzabolázni s 
a józanság medrében megtartani ?" — Szó sem volt róla, 
hogy bárhol is termékeny földet találjon lapunkban is nem 
egyszer hangoztatott azon intelem : sorakozzunk, mert ama 
vihar, mely most még csak szomszédunk határán dúl, át 
fog csapni nemsokára hozzánk is. Nem tar tá lehetségesnek 
senki, hogy utóvégre még a magyarhoni katholicismusnak 
jogai, szellemi s anyagi birtokai, képezhetnék ama konczot, 
melyet ugyancsak e párt majdan az őt mindenünnen körül-
vevő ellenséges elemeknek csitítására felhasználand. Sőt mi 
több, azon különféle árnyalatok, mdyek a katholikus klé-
rusban már máshol és más ügyben is s mindig a vallás rová-
sára mutatkoztak, nálunk is felüték fejüket, még jobban 
megbénítván az erélyében amugyis már majdnem végképen 
megtört klérusnak működését, ott voltak a par excellencs 
liberálisok, kik ez úton a fegyelemnek némi meglazulását, 
— mint a következmény mutatta igen helyesen, — remél-
ték, ott voltak a közömbösek, kik semmivel sem törődtek, 
ott voltak ama bizonyos politikaszterek is, kik mindig azt 
gondolják, hogy a közügyről legjobban gondoskodnak akkor, 
ha jobbra balra kézszorításokat cserélvén, mindent tűrnek, 
mindent zsebre raknak s inkább száz igazi bará t juka t 
veszítik el élhetetlen magukviselete által, minthogy legbe-
vallottabb ellenségeik akár csak egyetlen egyikének is bátor 
fellépés által egy kis kedvetlenséget okozzanak. Ezek azok, 
akik megvetettekké tesznek bennünket, mert ilyféle örökké 
hajlongó, irány-, elv- s eszmenélküli nádszál nem kell senki-
nek, melyet mint ellenséget csak meg lehet vetni, mint 
barát ra pedig soha sem lehet számítani !— „Voltak" — így 
szerzőnk — »még a klérusban is olyanok (többen, mondhatta 
volna tán legtöbben), kik a szentatyának eme harczra buz-
dító riadóját nemcsak korainak, hanem czéltalannak, sőt 
károsnak is, tekintették. Az egyház s magyar kormány 
közti szép egyességet kár volt szerintük az időben megza-
varni az allocutio által, midőn nálunk ez utóbbi eddig a 
parlamentben többszöri sürgető interpellatiók daczára sem 
intézkedett egyházellenesen, sem a bécsi kormánynak e 
tekintetben adott példáját nem követte." 

„Azonban" — folytatja — „ezek is hamar k iábrán-
dultak, midőn nem sokára itt is legördült ama függöny, 
mely rövidlátó szemeik elöl eltakarta azt, a mit már Rómá-
ban tudtak, ér t jük a magyar i n t e r c o n f e s s i o n a l i a 
és n é p o k t a t a t á s i miniszteri törvényjavaslatokat , — 
melyek a bécsiekhez épen úgy hasonlítanak, mint tojás a 
tojáshoz." 

A magyar egyháznak az oda át történt dolgok irá-
nyában követett közömbös magatartását semmi sem jelle-
mezhette jobban, mint azon dicséret, melyben azt Beust 
későbben részesítette; „e körülményt (— hogy t . i. hallga-
tunk, a mikor beszélnünk kell vala) a birodalmi kanczellár 
úr a maga javára fel is használá, amidőn 1868. jul. 3 - á n a 
római követhez irt levelében, hogy az osztrák tartományi 
püspököknek eljárását annál inkább helytelennek tüntet-
hesse fel, a magyar püspöki kart épen azért dicséri meg, 
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mivel ez a vallási kérdések tárgyalásánál oly helyes tapin-
tattal viselte magát, hogy Rómában szerencsét kívánhatnak 
maguknak e helyes, eszélyes s tapintatos eljárásért, melynek 
egyedül tulajdonítandó, hogy itt Magyarországban is ujabb 
bonyodalmak s zavarok nem keletkeztek, mert a külömben 
feltámadt vihar a korlátnok úr véleménye szerint itt sem 
lett volna csekélyebb, mint a mely Bécsben már kitört ." 

E kétértelmű dicséretet azonban a ft. magyar püspöki 
kar , pedig méltán, visszautasította, mit szerző következen-
döképen beszél el : 

„Miként fogadta Róma a kanczellár úrnak eme a 
magyar püspöki karra — az osztrák tartománybeliek rová-
sára — hintett, külömben nála szokatlan, tömjénező dicsé-
re té t? nem tudjuk ; annyit tudunk, hogy a magyar püspöki 
kar t e tömjén édes — habár néha bódító — illatja az egy-
szer el nem szédítheté, mert e dicséretet a kalocsai érsek úr 
arról szépen elhárítá s mint meg nem érdemlettet eltávolítá. 
Alkalmul szolgált erre az 1868 évi birodalmi delegationalis 
gyűlés, melynek a birodalmi kanczellár úr az úgynevezett 
vörös könyvben évenkint bemutatni szokta a külhatalmak-
kal váltott levelezéseit. E könyvben megjelentek a római 
szentszéknél levő követnek adott utasítások is, melyek a 
kormány eljárását előtünteték. Midőn tehát ez alkalommal 
a fentisztelt érsek úr, mint a magyar országgyűlés egyik 
delegatusa, a külügyi költségvetésben a római követség 
számára kivánt összeget megszavazá, az 1868 nov. 26-án 
tartott nyilvános ülésben kijelenté, hogy nem járulhat hozzá 
sem azon politikához, sem azon tanokhoz s elvekhez,melyeket 
a külügyminisztérium a vörös könyv tanúsága szerint az 
állam s egyház,az állam és iskola, az egyház és iskola, közötti 
viszonyra vonatkozólag, úgy a házasság iránt magáénak 
vall és követ , végre kijelenti, hogy nem hagyhatja jóvá 
azon egész eljárást, mely a tárgyalások szerint a kormány 
által a római szentszék ellenében követtetett." 

„Midőn így megtevén észrevételeimet azokra — így 
fejezi be a tisztelt delegatus érsek úr ékes s fényes beszédét, 
mik a vörös könyv tartalmában rám nézve kellemetlenek, 
teszek egy észrevételt egy olyanra is, mi nagy szívességgel 
mondatott el a magyar püspöki kar iránt, értem azon dicsé-
retet, melyben amazt a t. külügyminisztérium julius 3- ik i 
sürgönyébon részesíti. Kötelességemnek tartom ugyan meg-
jegyezni,hogy ezen dicséret nagy részben a magyar kormány-
férfiakat illette volt meg körültekintő, mérsékelt s tapintatos 
eljárásuk miatt, melylyel a magy. püsp. kart , mely az egyház 
elvét s igazait 'mindenkor luven, de úgy védendi meg, hogy 
hazájának alkotmányos voltát s e hon minden vallású pol-
gárainak békés és nyugalmas együttélését szem előtt tartsa, 
azon kinos helyzetbe nem hozta volt, hogy megsértett hit-
elvei, vallásszabadsága s egyházi intézményei felett fájdal-
masan feljajdulni kényszerült volna." (Rel. 1868; 46 sz.) 

Néhány héttel azután, hogy ezen beszéd tartatott , 
már egészen másképen álltak a dolgok. Egymásután kerül-
tek elő Eötvösnek famosus törvényjavaslatai, a bécsieknek 
szolgaias utánzásai s egymásután — el lettek fogadva. Mily 
rosz lelkiismerettel já r t el Eötvös ebben az ügyben, azt 
legjobban azon körülmény mutatta, miszerint javaslatait 
oly későn mutatta be az országgyűlésnek, hogy ez úgy-
szólván akarva nem akarva egyebet sem tehetett, mint e 

javaslatokat en bloc elfogadni s csak hamar átküldoni a 
főrendekhez, hogy ott is „keresztül hajtsák." Keresztül is 
hajtották szerencsésen, a protestánsok ujongtak örömükben, 
mert ugyancsak megkapták a pápisták ; a zsidólapok meg-
dicsérték a cultusminisztert, ő pedig, ha jól emlékszünk, 
quasi re bene gesta, szokása szerint Zürichbe utazott, mint 
némely gonosz szellem állította, hogy ott végleges dicséretet 
arasson ; mi magyar katholikusok pedig összehasonlító 
tanulmányokat tehettünk azon modor felett, melyen a biro-
dalom mindkét felének illető hatóságai a „közös ügyek" 
elméletét in ecclesiastico-politicis érvényesítők vala ! ! ! 

Az „Idők Tanujának" akkor egy véleménye volt, mely 
szerző szerint abban állott, hogy : „ha a mult idő példájára 
a magyar egyház főpapja előleges conferentiára hivta volna 
meg a főrendi tábla kath. tagjait és ott ezekkel a teendők 
iránt tanácskozott volna, ezen eljárás azt eredményezte 
volna, hogy a katholikus álláspont védői a szavazásnál 
többségre s így győzelemre jutot tak volna ; de így, minden 
szervezkedés, készülődés, conferentiázás s pártfegyelem 
nélkül a felső táblánál a törvényjavaslat ellen harezoló 
püspöki kar védelmére néhány főrendi tag becsülettel kilé-
pett ugyan a küzdtérre, de becsülettel meg is bukott, mert 
a többség által a népnevelési valamint az interconfessionalis 
törvényjavaslat el lőn fogadva." 

Befejezvén ez idézettel a feliette érdekes röpirat első 
részének ismertetését, legott annak negyedik fejezetére 
megyünk át, mely Rómávali viszonyainkról értekezik. A 
közbeeső II. s I I I -d ik , a fenérintett két törvényjavaslatot 
tárgyaló, fejezeteket azért véljük mellőzhetöknek, mert az 
ott épannyi alapossággal mint ügyes összeállítással fejtege-
tett kérdésekre nézve annak idején mi is kellőleg tájékoz-
tuk tisztelt olvasóinkat; a IV-dik fejezetre pedig annál is 
inkább sietünk, minthogy míg egyrészt annak korrajzi jel-
leme felette érdekel bennünket , másrészt azt hiszszük, 
hogy e téren az érdemes szerzőnek szövegéhez néhány 
pótló jegyzéket fogunk szolgáltathatni. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
PEST máj. 23. E g y s z e r e t e t r e m é l t ó l i b e r á -

l i s ó h a j t á s . A napokban Pesten átalános támadási riadót 
fúj tak. A katonák ? Nem, hanem a szabadkőmüvesi páho-
lyok trombitái, a liberális sajtó, az államok e valóságos 
kuruzslója; hasonlóan a multszázadi franczia forradalom 
vérszopóinak taj tékzó dühösségével neki rontottak egyszerre 
a kiadott jelszóra a kormánynak, miért nem csukja be már 
Jekelfalusi és Roskoványi püspököket, mikor Mileticset 
és Rózsa Sándort is becsukatta. Sem több, sem kevo-
sebb, a liberális sajtó óhajtása. 0 püspököt akar bezárva 
látni, püspököt, hogy a liberalismus felfogása szerint értel-
mezett vallásszabadság tényleges kinyomatot nyerjen ; ez 
az ő éltető eleme, végczélja, üldözni papjaiban, püspökeiben, 
az egyházat és így valósítani meg a vallásszabadságnak mint 
nevezik „nagy elvét" a katholicismus irányában. Nescitis, 
quid petatis, mondhatjuk erre az Üdvözítővel. A liberális 
sajtó szóvivői úgy látszik nem tanulmányozták sem az egy-
ház régi történelmét, sem a közelmultat ; félnek, hogy az 



úgynevezett ul tramontanismus a valláserkölcsös életet, a 
becsületességet és jellemszilárdságot, minden nemzeti erényt, 
kiölő liberalismus nyakára nő és irtó szerül azt a jánl ják a 
kormánynak , hogy a püspököket zárassa el. Nem tanul ták 
még meg, hogy ez az egyetlen eszköz, mely egyedül képes a 
romboló szabadelvüségnek gáta t vetni ? Hogy ez lesz hatal-
mának kegyelmi döfése ? Nem tudjuk , mennyire ért a kor-
mány egyet e kegyes óhajtással. De annyit biztosan hiszünk 
állíthatni, mert reméljük, hogy van még hazánkban a ka-
tholicismusnak annyi életereje, hogy ha a megpróbáltatás-
nak e napjai , a liberalismus jellemzésére, valóban bekövet-
keznének, oly mozgalom jönne létre, mely egy perez alatt 
romba döntené, mint ká r tyaváraka t , azon terveket, melyeket 
a szabadelvüség a catholicismus rovására kigondolt és álma-
dozásaiban felettük gyönyörködött . Hiszszük, meg vagyunk 
lelkünkben teljesen győződve, hogy az lenne azon időpont, 
midőn mi is elmondhatnánk : „Pater , ecce venit hóra", a küz -
delem, de egyszersmind a szabadság és dicsőülés órája az 
egyházra hazánkban ; az a lánczcsörgés, mely hithű — és ki 
nem lenne az — püspökeink kezeit megkötné, hogy ne á ld-
hassák meg buzgó híveiket, mely akadályozná, hogy hiveiket 
meglátogatva a hit bajnokaivá avassák fel őket, visszhang-
zanék a kath . keblekben és bizonyára oly tényekben nyi-
latkoznék, melyeket sem ignorálni, sem liberális phrasisokkal 
kiengesztelni, nem lehetne. A ka th . öntudat nálunk szunyád, 
a békéhez, mely már-már a halál békéje volt, nagyon hozzá 
szoktunk, ellenségeink urainkká, zsarnokainkká, lettek ; most 
eszközt aka rnak habár öntudat lanul kezünkbe adni, hogy 
terhünket lerázzuk ; fel akarnak bennünket halálos álmunk-
ból rázni habár akarat lanul , hogy ébredjünk, életjelt ad junk 
magunkról és ne t agad juk , hogy a legjobb eszközt ad ják 
kezünkbe. Mély a baj , erős gyógyszer kell hozzá, hogy a 
még létező természetes erőt működésében elősegítse. Bűne, 
sőt halála, lesz ez a liberalismus uralmának, de a mi fel tá-
madásunk és életünk is egyszersmind ; az első parancsszó, 
melylyel a kormány lictorainak meghagyja , hogy kötelessé-
gét teljesített püspökeink egyikét elfogja, a szabadelvüség 
napjának elhomályosodását, az egyházra pedig egy jobb jövő 
hajnalát fogja jelenteni. Nem kell messze mennünk példáért. 
Ausztria kathol ikusainak csak a r ra volt szükségük, hogy 
egyik püspökük csakis megidéztessék és ez létrehozta ama 
csudálatos mozgalmat, mely, mint vér az erekben, úgy j á r j a 
át Ausztr ia kathol ikusainak tagjai t és közel az idő, hogy 
Belgium pé ldá já t , mely a dísztelen nevet hát rahagyot t 
minisztériumot hatalmától megfosztotta, u tánozzák. Lehet, 
hogy nálunk egyszerű megidézés ily mély benyomást nem 
fog gyakorolni ; lehet, hogy egy apostoli bátorságú püspök 
bezáratása is kevés lesz; de feltámad a másik, — hiszen sz. 
Péter s í r jának és lánczainak oly hosszas szemlélése hatás-
talan nem lehet, — fel vele a vérig megsértett, lealázott , 
katholikus hivő közönség s u j életre ébredünk ismét. — Nero 
és Diocletián története, k iknek tetteit ismételtetni a k a r j a a 
liberális saj tó a kormány által, nem oly ismeretlen előtte, 
hogy el kellene mondanunk, hány hitvalló szentelte meg a 
börtönöket , hány vértanú vére öntözte meg a földet és 
Nero Diocletiánnal együt t letűnt az élet szinteréről, a hit-
vallók bátorsága, a vértanuk vére, pedig nagygyá nevelte a 
katholicismust. Vonja ki belőle a liberális saj tó a szabadel-

vűségre a következtetést. Nem provocáljuk az üldözést ; 
hanem ha Isten végtelen bölcseségében jónak látja, hogy 
bennünket falcé disciplinae purgaret, nyugodt lélekkel elfo-
gad juk és csak előre ujjal muta tunk a történelemre: mi 
szokta az egyház üldözését követni. A küzdelmet nem indít-
j u k meg, de nem is re t tegünk tőle, mert tudjuk, hogy ügyünk 
Isten ügye ; legfeljebb az fáj , hogy ily ellennel kell küzde-
nünk . Tehát csak r a j t a , még most itt az idő, lármázza ki 
magát a liberális sajtó, űzze a kormányt , hogy a vallássza-
badság gyalázat jára , a szabad egyház gúnyjára , minél 
„gyorsabban és erélyesebben" jár jon el eddig már csak is 
kötelességüket teljesített főpásztoraink ellen, hogy csillaga 
nsmsokára elhalványuljon, a phrásisok ér téküket veszítsék 
és a szegény nép, melyet eddig lelketlenül ámított, hadd 
ébredjen fel és lássa, milyen világot és életet alkotott a libe-
rális sajtó a katholicismusnak h a z á n k b a n ; de legyen elké-
szülve reá, hogy egy szép reggelen azon erőszakos láncz, 
melyet oly kedvtelve kovácsoltak a katholicismus részére, 
szét fog hullani és szét fogja zúzni ama képzelt hatalmat , 
melyet nyilt és t i tkos úton egy időre alkotott és gyakorolt 
az úgynevezett közvélemény, melyet a nemzet legnemesebb 
fiaira, a katholikusokra, reá erőszakoltak, mint pára a szellő 
fuvalma előtt szét fog foszlani és keményen, de méltán, fog 
bűnhődni a liberalismus azon számtalan bűnéér t , melyet 
hatalmával élve a katholicismus ellen erőszakkal elkövetett . 

Veritas. 

BÉCS. A k a t h . i f j ú s á g f e l h í v á s a a j u b i -
l e u m m e g ü n n e p l é s é r e . Mindinkább közéig amaz 
örömnap, melyért annyi forró ima esedezett a mindenség 
Urához és mindig növekvő terjedelemben nyilvánulnak a 
földkerekség katholikusainak oly czélbóli fáradozásai, hogy 
ezen eseményt, mely sz. Pétertől, U r u n k első helytartójától, 
kezdve mai napig párat lanul áll az egyház történetében s 
mely nem egyéb, mint s z e n t s é g e s a t y á n k , IX. Pius, 
d i c s ő u r a l k o d á s á n a k 25- ik é v f o r d u 1 ó j a, — f. é.. 
jun. 21. méltón megüljék. 

A katholikus világ nagy, örömteljes, nap előestéjén áll. 
Szomorúk ugyan jelen ál lapotaink; a legnagyobb fájdalom, 
a legmélyebb gyász, napjait éljük-, ama tiszteletre méltó 
aggas tyán, kit a kath . világ feje gyanánt szeret és tisztel, 
ellenségeinek szentségtörő fondorlatai folytán jelenleg fogoly. 
— A sz. Róma , a vér tanúk városa, a ka th . világ jogszerű 
bir toka, ugyanezen ellenségek rabjárma alat t sohajtozik,. 
mivel a legiszonyúbb gonosztettek szinterévé lett. A feje-
delmi korona, melylyel jámbor keresztény uralkodók szere-
tete és hü ragaszkodása a kath. egyház fejét mintegy védel-
mére és lelki hatalmának akadálytalan gyakorlására már 
ősrégi időkben felékesítette, széttörve porban hever. 

És mindezen fá jda lmas eseményeknek közepette köze- ' 
ledik a diadal és öröm ama napja, melyet az isteni gondvi-
selés nekünk , hivő kathol ikusoknak, azért látszik megadni, 
hogy szenvedéseinkben vigaszunk legyen. — Huszonöt esz-
tendeje lesz jun. 21-én, hogy szentséges a tyánk, IX. Pius, ép 
oly fáradalmas, mint dicsteljes, uralkodását kezdte. Huszonöt 
év, tele szenvedéssel és atyai gonddal éret tünk gyermekeiér t . 
Szenta tyánk jelenleg is igen igen nagyon szenved ére t tünk. 
Képzelhető-e tehát szentebb kötelesség, mint az, hogy egye-
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sült erővel törekedjünk ezen fájdalmát legalább némileg 
enyhíteni ? És van-e arra alkalmasabb pillanat, mint épen 25 
éves jubileuma ? 

A kath. kereszténység, hogy ezen ünnepet kellően 
megülhesse, mindenütt messzeterjedő készületeket tesz. 
Az összes katholikusok, bár külömbözők nemzeti jellemre, 
nyelvre és szokásokra nézve, de egyesülve tevékenyek ezen 
tervek kivitelében, miáltal még ellenfeleinket is csudálatra 
ragadják. Ezen szép frigyben a mi hazánk, Ausztria, sem 
maradt utolsó helyen. Kik azonban nálunk, legalább egye-
sült erővsl, ezen örömnap megünneplését még meg nem 
kisérlették, azok a kath. if júsági egyletek, Ausztria katho-
likus ifjai. 

Míg Olaszhon, Belgium, Spanyolhon, Anglia, Amerika, 
stb. kath. iíjusága már szoros testületeket alkotva nagy 
számmal látogatott gyűlésekben előkészületeit megtette : 
addig nálunk — kivéve egy pár elvétett kisérletet, ezen 
oldalról mi sem történt. 

Ausztria kath. ifjúsága a szentatya diadalünnepén ne 
legyen képviselve? — Nem, ezt nem engedhetjük! Más 
országbeli testvéreink példájára majd mi is egybegyűlünk, 
a mi kath. ifjúsági egyleteink is megteendik kötelességüket, 
hogy ezáltal nyiltan bebizonyíthassuk a világnak, miszerint 
Ausztria terjedelmes virányain is oly ifjúság diszlik, mely 
szeretettel é3 híven ragaszkodik Isten földi helytartójához, a 
dicsőségesen uralkodó IX. Pius pápához. 

Már 1869. április havában a pápa aranymiséje alkal-
mával a bécsi katholikus ifjúság nevében kis szerény felirat 
küldetett a szentatyához. Azóta nőttön nőtt Ausztria kath. 
öntudata, katholikusai körében magasan tornyosulnak a 
lelkesedés hullámai ; miért is alulirott egyletünk nagyobb 
indítványnyal bátorkodik fellépni, mint 1869-ben tette. 

A bécsi kath. ifjúsági egylet kebeléből bizottmányt 
választott, mely feladatául tűzte ki magának a szentatyát 
a jubileum napján Ausztria-Magyarország kath. ifjúságának 
feliratával üdvözölni. 

A vállalat nehézDek látszik, soknak talán kivihetet-
lennek is és mégis létesülend, ha mindenki, ki erre hivatva 
érzi magát, a mennyire tőle kitelik, közreműködését meg 
nem tagadja. Névszerint az Ausztriában már virágzó ifju-
eági egyletek erélyes támogatásába helyezzük reményünket. 
Azután pedig az egész birodalom ft. papságához folyamo-
modunk, segélyéért esedezve. 

Ezen felhívás az osztrák-magyar birodalom minden 
nyelvére áttétetni és minden kath. lapban terjesztetni fog. 
További jelentések szintén ezen az úton jut tatnak nyilvá-
nosságra. Azért a kath. sajtó kegyes támogatását is kér jük. 
A ft. papságot pedig és az ifjúsági egyletek elöljáróit kérve 
kér jük, helyeznék magukat minél gyorsabban összekötte-
tésbe velünk, hogy feladatunkat szerencsésen megoldhassuk. 
Egyelőre elégséges, ha megtudjuk, hány aláiró számára 
küldjünk az egyes plébániákra aláírási iveket, Kér jük azért 
az illető urakat, kik hajlandók vállalatunkat becses párt-
fogásukban részesíteni, sziveskf djenek egyelőre velünk 
tudatni a reményelhető aláirók számát. Mi azután az alá-
irási iveket a szentatyához intézendő felirat egy-egy pél-
dányával együtt az illető helyekre elküldjük. Az aláirások* 
nál arra bátorkodunk figyelmeztetni, hogy csak 14 — 30 

éves ifjak Írhatják alá a feliratot. Az aláirási ivek beküldé-
sére szabott batáridő azok szétküldésénél fog közöltetni. 

Ha a t. cz. ft. urak az aláírások gyűjtése alkalmával 
könnyű szerrel a Péterfillért is gyarapí thatnák kis adomá-
nyok által, akkor ezek a felirattal együtt a bécsi apóst, 
nuncius ő excjának átnyujtatnak , a beküldött pénzösszegek 
kimutatása a kath. ifjúsági egyletek közlönyében, a „Bund"-
ban, történik, melynek szerkesztőségéhez azokat be is küld-
hetni. 

Netaláni csekély adományok a felirat külső kiállítá-
sára ugyanott köszönettel fogadtatnak. 

így t ehá t , bizva testvéreink tevékeny segítségébe, 
szétbocsátjuk ezen indítványt az osztrák-magyar birodalom 
országaiba, bár mindenütt katholikus szivekben termékeny 
talajra találna ! Ámbár nyelvek külömbözősége választ el, 
e g y e k v a g y u n k m é g i s é r z e l m e i n k - é s t ö r e k -
v é s e i n k b e n ; a kath. egyház azon közös haza, mely 
bennünket egyesít, ennek kebléből hivjuk fel szeretett test-
véreinket, vegyenek részt ők is a k a t h . i f j ú s á g e m e 
k e r e s z t e s h a d j á r a t á b a n , mely, szentatyánk iránti 
szeretetünk és hódolatunk legszebb bizonyitéka, — széles 
e földön jelenleg átvonul. 

Bécs 1871 április havában. 
A bécsi kath. ifjúsági egylet elnöksége. 

IRODALOM. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. F ranz Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

Nincs-e itt világosan meghatározva az ,authenticitas ' 
ama neme, melyet észszerűen kivánni lehet ? Nincs-e fel-
tüntetve a Vulgatának a latin fordításoknak sorában kiváló 
holye? Mindenképen! Mire nézve ezen határozat fonalán a 
számos és gonosz ellenségeink terjesztette sötétség éjjelébe 
tisztán beláthat kiki és az olykor tévútra csábitó nézetek 
tömkelegéből, melyet a bárgyúság, de legtöbbször gonosz-
sággal párosulva, idéz elő, szabad térre ju that . 

A zsinat csak azon szándékkal vala, hogy a katholi-
kusoknak kai auzolás adassék a latin szövegek megválasz-
tásában. Az eredeti szövegről azért sem szól, mert annak 
tekintélye úgyis megvolt. Kétségtelen tehát innét is, mi-
szerint a trienti átalános zsinatnak a Vulgatára vonatkozó 
szavai egészen mást jelentenek, mint az egyház és a szent 
zsinatnak, mely annyi létezett népek képviseletéből állott, 
boszúteljes ellenei csonkított helyeken, mindennemű álokos-
kodásokon sarkal lva , nemcsak bornirtság-, de roszaka-
ratból kürtölik. Ugyanis a kath. egyháznak a hagyományos 
hitet, tudvalevőleg, érintetlenül fentartani, megőrizni és az 
ujon hintett tévelyek ellenében határozottan kifejteni tö-
rekvő, valamint üdvös fegyelmi rendszer és erkölc<ujitás 
behozatalával az álreformatio ellenében a valódi reformatiót 
létesíteni akaró, trienti zsinattal küzdők felfogták ezen 
határozat jelentőségét és épen azért nem rettentek vissza 
semmiféle eszköztől, miszerint azt álszinben tüntessék fel, 
félre magyarázzák ; megtámadások, rágalmak és ezekkol 
hasonlók mind mozgásba hozattak. 
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Elhagyva a tiz°nnegyedik czikkelynek egyéb, kevésb-
bé fontos, tárgyai t , miután azok úgyis az érintetteken ala-
pulnak, á t térünk a t izenötödikre. 

„Officieller Text ," ez czime az utolsó czikkelynek, 
melyben — 420 — 496. lapokon — teljes és hü képére a k a -
dunk azon bibliai revisiónak, mely a zsinati határozat után, 
de a nélkül, hogy a római misekönyv régi szövege bevitetett 
volna, bekövetkezék. A czikkelynek szintén nagyban figye-
lemre méltó tartalmából röviden a következőket jegyezzük 
i t t fel : Az ide vonatkozó határozatok hatása Rómában. — 
Szóváltás ugyanazok közül Róma és Tr ient között. — A 
Vulgata revideálására rendelt bizottság. — A decretumok 
mikénti fogadtatása a nyugati egyházakban. — Stephanus 
által eszközölt u jabb kiadások. — Lőwani kiadások. — A 
Rómában nyilvánult buzgadozás a Vulgata kiadását illető-
leg IV. Pius, V. Pius. X I I I . Gergely és V. Sixtns idejében. 

Dr. Csősz. 
(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Halálozás. Keller Mihály cs. k i r . főpap, kerületi 

katonai plébános, egri érseki megye czimzetes kanonokja, 
élte 64-ik évében meghalt Budán május 29-én. Az örök 
világosság fényeskedjék neki. 

— Bekti ldetet t : A szentírás u j concordant iá ja ,közre-
bocsátotta Füssy Tamás . Pest . 1871. Ara 3. ft. — Őszinte 
örömmel üdvözöljük e művet és szerencsét kivánunk a fá-
radhat lan közrebocsátó úrnak , hogy irodalmunkat e hasznos 
munkával megajándékozta. 

— A Szent-László-társulat május 31-én tartotta nagy-
gyűlését. A gyűlés kevéssé látogatott volt. A szentatyának 
2 ezer forintot fog küldeni a társulat . A lelépett Huszár 
alelnök helyébe közfelkiáltással Balogh Kornél választatott 
alelnöknek. Előadásokat tar tot tak a két alelnök, Pauer püs-
püs s Majer Károly. Bővebben legközelebb. 

— A szentatya, tudomására jővén a párizsi érseknek 
szomorú fogsága, a párizsi nuntiust utasította, hogy meg-
szabadítására minden lehetőt elkövessen. A nuntius minde-
nek előtt az angol követ közvetítését kér te fel, ki ezt szive-
sen fel is ajánlotta, de miután semmire sem mehetett, sajná-
lattal tudat ta a nuntiussal, hogy az ő közbenjárása mit sem 
használ a mostani körülmények között. E r r e a legújabban 
oda érkezett amerikai követhez fordult , ki közbejárását 
megigérte, az érseket felkereste s mindent elkövetett, hogy 
helyzete javuljon, míg végkép meg nem szabadul. Ime, a 
szentatya saját nyomorúságában sem feledkezett meg Dar -
boiról, pedig az egykoron sok szomorúságot okozott neki 
gallicanus, liberális elveivel. Hiszszük, Darboi is belátta, 
hogy azon elvek, melyeket egykoron pártolt a bonapart is-
mus korszakában, vészes elvek nemcsak az egyházra, de 
magára az emberi társadalomra is. Fájdalommal tuda t juk , 
hogy a lázadók a szegény érseket agyon lőtték. 

— A protestáns F r a n k f u r t e r Z t g Döllingerről így ír : 
„Döll inger elvetette a pápa tévmentességének dogmáját . 
Megengedjük, hogy tudta, mit tesz, sőt azt is megengedjük, 
hogy a csalatkozhatlanság ellenkezőjéről van meggyőződve. 
De mik következményei ezen visszautasí tásának? Ha a 

pápa nem csalatkozhatlan, akkor az egyetemes zsinat, mely 
őt ilyennek jelentette ki, szinte nem lehet csalatkozhatlan. 
Ha ezen zsinat nem csalatkozhatlan, akkor a többi conci-
liumok sem voltak csalatkozhatlanok. H a a zsinatok nem 
csalatkozhatlanok, akkor az egyháznak tanítóhivatala sem 
az. Ha az egyház tanítóhivatala nem csalatkozhatlan, akkor 
nem a Szentlélek vezérli az egyházat. Ha pedig az egyház 
nélkülözi a Szentlélek segítségét, akkor mindaz, amit tanit, 
értelme?;, parancsol, emberi mű s mint olyan Isten s a lélek-
ismeret előtt nem kötelező. És ezzel elesik az egyház tekin-
télye, elesik a különöä papság s nem marad egyéb hátra , 
mint az elvont protestantismusnak bibliakereszténysége. 
Döllinger elvetette a csalatkozhatlanságot; ha következetes 
akar lenni, ki kell lépnie az egyházból s protestánssá kell 
válnia. Tette-e ezen következtetést ? Nem. Fogja-e tenni ? 
Nem . . . Azért élt ezen öreg ember oly soká, hogy egyetlen 
egy szó, moly a liberalismus malmára ha j t j a a vizet, neki 
több dicsőséget szerezzen, mint mindaz, mit fáradságosan 
végbe vitt a szellemi téren ? Azért hurczolta ötven éven át 
a köveket a kathol ika egyház tanítóhivatalának épületéhez, 
hogy élte végén a liberalismus ujjongása között a legkisebb 
kövön megbotoljék ? Azért volt mindig Németországnak 
legnagyobb katholikus tudósa, hogy élte alkonyán a pro-
testánsok, zsidók s pogányok üdvözleteit fogadhassa ? Sze-
gény Döllinger ! A liberalismus erőt vett r a j t a s nem fogja 
őtet többé körmeiből kiereszteni." í gy ír egy protestáns 
lap. Tanulha tnak liberális papjaink tőle logikát. 

— A brugesi megyében Belgiumban a jubileum így 
fog megünnepeltetni : a) a megye minden templomában és 
nyilvános kápolnájában egy tr iduum tar ta t ik . b) A t r iduum 
utolsó napján minden plébániatemplomban ünnepélyes Te 
Deum. A lakosság felhivatik, hogy ez alkalommal házaikat 
szőnyegekkel, zászlókkal s vi rágokkal felékesítsék s este 
ablakaikat kivilágítsák, c) Bruges városban az napon a 
szegények ingyen megvendégeltetnek. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláns pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 1555 fr t . '24 kr., 1160 f rank 
aranyban, 7 cs. k. arany, 2 régi koronás tallér, 1 db régi 
kétfr tos, 12 u j ezüst forintos, 11 db régi húszas, 7 osztrák % 
forintos. 

Palásthy Pál egyetemi hit tanár 8 db porosz tallér. 
F . G. Pannonhalmáról . . . 1 cs. k. arany. 
M. Sz. Pannonhalmáról . . . 1 u j 2 fr tos. 
E g y szegény plébános . . 6 db régi húszas. 
Prohaszka Arnold váczmegyei áldozár 5 forint. 
Káplár Mihály érsekvárosi káplány Esz te r -

gomból. . . . . . 1 régi tallér. 
Huber János esperes-pleb. Nádasdról 10 forint. 
Pran tner Ferencz káplány Nádasdról 1 „ 
Dr . Csősz Imre kegyesrendi főgymnásiumi 

igazgató Nyitráról 5 forint . 
Zsemlics Is tván alsószölnöki plébános 1 régi ta l lér . 
Hüll Ferencz muraszombati esperes 3 db régi húszas. 
Szelmár István szent-benedoki plébános Vas-

megyéből hiveivel 9 db régi húszas é3 2 osztrák 
forintos. 

Mezey Rudolf hi t tanár a pesti kath. állam-
gymnáziumnál . . . . . 1 0 forint . 

Kegyes adakozás. 
A szentgyermekségtársulatának N.-Váradról. 50 kra jezár . 
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A s z a b a d s á g . 
(Vége.) 

Valamint a megváltás előtt a bűn által uralomra 
vergődött ördögi bal alom az ellenében mindig, habár 
csökkenő mennyiségben, működő s néha hatályosab-
ban is fellépő jótékony visszaható erő általi akadá-
lyoztatása miatt csak az idők folytában fokonként 
fogyasztotta az emberiségben megmaradt erkölcsi 
s ezzel az önállásra, szabadság élvezésére, való ké-
pességet , miliezképest időnkint változott mindig 
szigorúbbra a társadalmak feletti kormányalak-
zat is : 

aként a megváltás által az emberiség felett 
uralmat kivívott krisztusi hatalom, mely az ő egy-
házában nyilatkozik, az ellenében visszaható modor 
szerint zsarnokságban és forradalomban nyilatkozni 
szokott ördögi erő működésének sikerét az idők fo-
lyamában fokozatosan le-legyőzve, emeli az embe-
rekben az önkormányzati képességet, mihezképest 
változik mindig szelídebbre, szabadságosabbra, a 
társadalmak feletti kormánynak alakzata is. 

A másik zászló által képviselt elv minden az 
emberiség feletti földi hatalom jogosságát tagadva, 
az embert most is teljes önkormányzati joggal bíró-
nak lenni állítja, mely jognak tehát tettleges érvé-
nyesítésére s az útjában álló akadályok elháritására 
minden eszközt szabad felhasználni. 

Kétféle alak szerint jelentkezik a forradalom 
elve, u. m. dogmatikus alak szerint a protestantismus-
ban, hol az állíttatik, hogy a Krisztus általi meg-
váltás minden őbenue hivőt azonnal tettleg képesít 
és feljogosít a teljes önkormányzatra, minélfogva 

minden hivő egyszersmind önmagának tanitója, papja, 
fejedelme, következőleg egyházi hatalomra nincsen 
szükség egyátalában, világi hatalomra pedig csak 
annyiban, amennyiben a tapasztalat szerint a nélkül 
a társadalom fen nem állhat; csakhogy azon hatalom 
a néptöbbség akaratának kifolyása, a nép nevében, 
annak képviseleteként, a többségi szavazat szerint, 
kormányozzon. 

A másik alakja a forradalomnak csak annyiban 
külömbözik az elsőtől, hogy Krisztust s minden ter-
mészetfeletti hitet mellőzve, az embernek természeti 
el nem vesztett jogaként tekinti az önkormányzatot is. 

Mindkét alakzatnál a lényeg ugyanaz s ered-
ménye is ugyanaz. Midőn a második alakút a követ-
kezetlenségben következetességnek, akkor az előbbit 
a következetlenségben következetlenségnek mond-
hatjuk s ezt a Krisztus ellen küzdő disharmonious 
erő csalárdságának azon eszközeül tekinthetjük, 
melylyel ő a christianismushoz ragaszkodókat annak 
egyedüli legitim letéteményesétől, a római kath. egy-
háztól, tehát Krisztustól és az igazságtól, elszakítani 
az által kivánja, hogy először egy más, de szintén 
keresztény jelmezű, vallásra az emberi gyengeségek 
iránt hizelgőleg sokféle álszabadságnak Ígérgetésével 
átcsábítja, melyről azután, mivel az a természetfeletti 
vallás positivitásának alapját, az isteni tekintélyű 
magisteriumot, nélkülözi, a logikai következetesség 
nyilt és tág útja egyenesen vezet a hitetlenség forra-
dalmának torkába. 

Ezen fonák elvekből s az emberi természet jelen-
legi állapotának s ebből kifolyó társadalmi indigenti-
áknak hamis felfogásából származnak s ott, hol ennek 
sikerül túlsúlyra vergődni, életbe is lépnek a követke-
ző erkölcsi nyomorúságok, úgymint: a vallási legma-
gasabb érdekeknek leszállítása másod-, harmadrendű 
szerepvitelre a társadalomban, vallási közöny, az 
anyagi érdekeknek az erkölcsi, az állatiságnak a 
szellemiség, fölébe kerekedése, faji, nemzetiségi, viszá-
lyok és harczok, a közerkölcsiség hanyatlása, a pár-
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toknak nem a közjó előmozdításában nemes vetél-
kedése, banem a hatalomkezelés felett egymássali 
czivakodása, a szavazati többség megszerzésére a 
csalás, erőszak, a legerkölcstelenebb, legaljasabb, 
eszközöknek közönséges használata, tömérdek erköl-
csi szemétnek a felszínre jutása s végre a zsarnokság. 
Ez pedig kétféle alakú, úgymint a szavazati többség 
zsarnoksága és a nyilt physikai erőtöbbség zsarnok-
sága. — Mindkettőben a mennyiség a minőség 
helyett bitorolja az uralmat a disharmonious erőnek 
érdekében. 

Hogy az olyan testületnek, melynek tagjai az 
igazsággal, erkölcsiséggel, a józan észszel, összhaugzó 
módon választattak s mely maga felett egy termé-
szetfeletti tekintélyű hatalmat és bíróságot elismer, 
melynek tehát tanában és törvényében saját hatósá-
gának át nem hágható korlátait tekinti, hogy egy 
ily tanácskozó, törvényhozó vagy bíráskodó testü-
letnek szavazati többsége jogosultsággal bir, az nem 
lehet kétséges. Az igazság ugyan sohasem függ egy 
emberi tanácskozó vagy határozó testület szavazati 
többségétől ; csakhogy midőn valahol az igazság 
legmagasabb érdekeinek uralma biztosítva van amaz 
isteni csalhatatlan tekintély iránti hódolat által, 
akkor a praesumtio áll a mellett, hogy azon műkö-
désben, melyben valamely nép specialis viszonyai-
nak rendezésére az örök igazságú elvekhez akarat-
bani hűséggel ragaszkodva s alkalmazkodva, szabá-
lyok vagyis polgári törvények hozatnak egy testület 
által, ezen testület többségének határozata inkább 
megüti az igazság mértékét, mint a kisebbségé, mi, 
ha talán néha nem is úgy történnék, az ebből, vala-
mint talán a választásban emberi gyarlóságból szár-
mazott némi bajt az ama csalhatatlan isteni tekintély 
által előterjesztett örökigazságú elvek iránti őszinte 
hódolati készség nagyon könnyen eltávolítandja. 

De hol az erkölcstelen eszközök használata mel-
lett megejtett választásokból, az erkölcsi „olla pu-
trida"-féle választási urnákból, kikerült testület ön-
magát korlátlan hatalomnak lenui képzeli s decretálja, 
ezen ujkiadású modern gigaszoknak testülete a 
maga szavazati többségével, még ha néha tárgyila-
gosan véve jót is határozna, ez iránti engedelmesség 
követelésére nézve oly kevéssé támaszkodhatik erköl-
csi básisra s következőleg ép oly természetű kényszert 
és zsarnokságot gyakorol, mint az önmaga iránti fel-
tétlen vak engedelmességet nyers erőszakkal kicsi-
karó autocrata; a lényegtelen külömbség csakis az, 
hogy midőn ez nyiltan bevallja magát annak a mi, 
amaz a szabadság álarczába búva űzi a zsarnoksá-

got. — Mert a zsarnokságban nem az alkotmányos 
külformák hiányzása a lényeg, hanem az, hogy a 
természetfeletti rend, Krisztus királysága s az ő 
csalhatatlan földi organumának tekintélye, ignorál-
tatik vagy megvettetik; mert hol ez másképen van, 
ott az alkotmányos formák is vagy a szerződések 
szentségénél fogva hiven fen tar tatnak vagy a még 
nem létezők a nép emelkedő erkölcsi állapotának 
kivánata szerint, mikor kell, behozatnak. Európa 
Magna chartái mind a kath. egyháznak köszönhetik 
létrejöttüket. 

Azon társadalmakban, melyeknek vezetői Ró-
mának uj, a legyőzhetetlen szikla felett épült, Capi-
toliumán lengő zászlót megvetve, ama másikhoz, 
a Krisztussal ellentétes erő által kitűzötthöz, sze-
gődnek, a kétalakú zsarnokság egyike, többnyire 
a kettő egymást felváltogatva, üldözi s nyomor-
gatja az igazságot s ennek dicső leányát, a valódi 
szabadságot. 

Tehát bármely államra nézve az igazságnak és 
ebből sarjadzó szabadságnak létfeltétele a Krisztus 
zászlójához, következőleg a csalhatatlan isteni tekin-
télyű római egyházhoz, annak tanához, elveihez, 
szelleméhez, őszinte ragaszkodás és ehez való alkal-
mazkodás; miértis annak minden más földi hatalom 
feletti felsősége elismerendő, tehát minden más hata-
lomtól való teljes függetlensége és szabadsága min-
denki által az egész emberiség közjólétének, szabad-
ságának s tökéletesbülésének leghatalmasabb, sőt 
nélkülözhetetlen, tényezőjeül tekintendő. — A világi 
fejedelemség a pápaságnak csak a jelen viszonyok 
szerinti szükséges függeléke; a caesaropapismusban 
az egyházfőnökség a világi hatalomnak járuléka; 
amaz a harmonicus rendnek, emez a disharmoniának 
kívánatára. 

VIII. 
Végre sebes léptekkel közeledik az időpont, 

midőn valamint minden egyes, önelhatározási képes-
séggel biró, embernek választani kell a logika eluta-
síthatatlan követelésénél fogva, váljon római katho-
likus akar-e lenni vagy pedig atheus? — aként az 
államoknak is választaniok kell, saját kétsziuű vagy 
többszínű tarka zászlóikat Krisztus vagy pedig a 
forradalom zászlója alá hajtandják-e teljes elhatáro-
zottsággal ? A válság időpontját most óriási léptekkel 
közeledni szemléljük. 

Mielőttünk, kik Krisztus zászlójának legfé-
nyesebb végdiadaláról legalaposabb és legteljesebb 
meggyőződéssel birunk, nem elég világos csupán az, 
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társulat, mélyen hallgatott, annak daczára, hogy a képvi-
selők közt ott lát juk az idézett czikknek iróját, a „M. Á." 
akkori szerkesztőjét is, ki legújabban az elemi tanitók 
ügyét pártolta ugyan, de a pápáról csak úgy megfeledkezett, 
mint többi társai. 

A jelen szakasznak még hátralévő része az európai 
diplomatiának a zsinat irányábani magatartásával foglal-
kozik. Hohenlohe, az akkori bajor miniszterelnök, kezdte 
a lármát, tudjuk, kinek sugallmazása mellett ; Beust ugyan 
nagyon is szeretett volna uszályába kapaszkodni ; a protes. 
Porosz- és Szászországnak okos magatartása azonban csak-
hamar lehüté az ö fiatal tüzét is, minek következtében ő 
akkor csak félig s csak későbben tette azt, mit Hohenlohe, 
t. i. magát egészen nevetségessé. 

Herczegprimásunk ö főmagasságának a zsinatra vo-
natkozó körlevelére nézve pedig, moly a zsinat előtti kor-
szak történetében szintén maradandó helyet foglal el, olva-
sóinkat lapunk 1869 folyamának II félév 46, 47, 48 s 49 
számára utaljuk. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
P E S T , május 23. S z e m e l v é n y e k a z „ E g y h á z i 

R e f o r m" h a v i k ö z l ö n y b ő l . Az egyházi reformegylet 
eszméje alakot kezd ölteni. Kovács Albert úr, mint az eszme 
előharczosa, Ígéretéhez hiven „Egyházi Reform" czimü havi 
közlönyével a tettek terére lépett és ez ideig már 4 füzet 
fekszik belőle előttünk. A kötelezettség, melyet önkényt 
magunkra vállaltunk, midőn a protestáns egyházi téren 
megindult reformmozgalmat kezdetben azonnal jeleztük, 
továbbá a becses figyelem, melyre e mozgalmat jelző sorain-
kat Szeremlei Samu úr a már szokásos ultramontán jelzővel 
méltatni szives volt, egyaránt felhívnak bennünket, hogy 
bemutassuk, mit találtunk a már eddig megjelent négy 
füzetben. Könnyen mérlegelhetjük azután e szemelvényből 
azt is, mit várhatunk a majd létrejövendő egylettől, mely 
eddig 305 tagot számlál. 

Midőn K. A. úr a reformegylet alakítása végett fel-
szólítást intézett mindazokhoz, kik oly vallást óhajtanak, 
melyet tudományos eszükkel megegyeztethessenek, azon 
véleményünket voltunk bátrak kifejezni, hogy a protestán-
sok addig dobálják el egyik dogmát a másik után, míg majd 
nem lesz mit eldobni és beáll a teljes hitetlenség. Nagy 
megelégedésünkre szolgál, hogy Szász Domonkos úr is egy 
véleményben van velünk. O ugyanis (Erdélyi Prot. Közi. 
7. sz.) úgy találja, hogy az egylet czélja, szembe szállani t . 
i. a dogmauralommal, nem egyéb, mint a „kereszténységnek 
leghatározottabb tagadása." Oly bőven igazolta mindezt a 
már eddig megjelent 4 füzet tartalma, hogy kár volt Sze-
remlei Samu úrnak azon külömben elég finom (!) kifakadásra 
tentât pazarolni, hogy „csak az ostobaság és elvakult gyű-
lölet mondhatja, hogy törekvéseik nihilismusra vezetnek." 
Hogyan? hiszen Papp Károly úr (E. R. 3. 84.) kimondja, 
hogy a „hitczikkeket, miután azokból a használhatót átvet-
ték, tiszteletteljesen átadják a történelemnek," mint egykor 
a nemes vármegye tisztelettel félre tette a cancellaria rende-

leteit. Sőt maga Sz. S. úr is azt mondja, hogy kész a „positiv 
keresztény czimhez való igényét is koczkáztatni," hogy 
szabadon kimondhassa és minden hátsógondolat nélkül Íté-
letét a régi tantételek felett és a régi alakot, amennyiben a 
kor gondolatvilágával ellentében áll, egyszerűen félreteszi. 
(E. R. 4. 108.) A lejtőre tehát, mely a semmiségbe vezet, ő 
is reálépett. Ma ez, holnap amaz, f o g a k o r gondolatvilágával 
ellentétben állani és ha mindig meg aka r j a egyeztetni a hi-
tet vele, úgy szépen egyik hitczikket a másik után kell 
elvetnie, míg lesz mit. Es azután? Jön a semmi. Ez a pro-
cessus Papp K. úr szerint igy fog végbe menni : „A tudo-
mánynak megczáfolhatatlan bizonylatokra alapított vívmá-
nyai, mint tisztító folyam, a vallásos hiten keresztül bo-
csát ta tnak" és ekkor „meglehet ugyan, hogy sokat elseper-
nek ennek — t. i. a hitnek — kellemesen kábitó bűbájából, 
de — szerinte — ezzel csak a hit nyer, (?) mert tisztábbá s 
öntudatosabbá válik," már t. i., mert ekkor kevesebbet kell 
hinni. Azután másodszor, harmadszor, — ezt már mi mond-
juk, — fog e tisztító folyam keresztülbocsáttatni a vallásos 
hiten, mindig elseper egy keveset, míg nem lesz mit seperni 
és akkor csakugyan tiszta lesz egészen a vallásos hit. De 
hogy lesz-e öntudatos, azt már kétségbe vonjuk. 

E processuson a reformegylet úttörőinek vallásos hite 
már meglehetősen átment és ha a, külömben az „evangoliomi 
kereszténységre" alapítani szándékolt, reformegylet a már 
megtisztult és az „Egyházi Reform" füzeteiben napvilágot 
látott nézeteket saját jává teszi, úgy egy u j kereszténységgel 
állunk szemben, melyben azonban minden lesz található, 
csak az nem, a mi keresztényi. A kereszténység létokát 
ugyanis legalább mi J . Kr.-ban, mint Isten megtestesült 
egyszülött Fiában, találjuk fel ; a ki megtagadja Jézus 
istenségét, az a kereszténységet alapjában támadja meg ; a 
kereszténység akkor nem bir isteni eredettel, törvényei nem 
birnak kötelező erővel. Azonban Sz. S. úr szerint, tökélete-
sen egyre megy, „akár Istennek, akár embernek, mondjuk 
Jézust," csak őt szeressük (E. R. 4. f. 10. 1.) és K. A. úr is 
úgy vélekedik, hogy a „ki hiszen Istent és őt szereti teljes 
szívéből, teljes lelkéből, . . . az vallásos ember, bármiként 
vélekedjék is Jézus személyéről." (E. R. 2. 38.) Világosság 
kedvéért nem ártott volna megjegyezni, hogy K. A. úr az 
Isten alatt nem Osiskó János úr „ősszellemét" értette-e, ki 
előtt szerinte imádással borulnak le a felvilágosodott szelle-
mek, habár az egyház tanait bonczké3 alá veszik is. (E. R. 
3. 91.) Valószinüleg e műtét alatt jutott ugyancsak Cs. J . 
úr oda, hogy a felvilágosodott szellemekről felteszi, „hogy 
kik a görögök hittételeitől és a zsidók törvényeitől elfordul-
nak, mégis szeretettel karol ják által a Grolgothán elvérzett 
dicső embert." (E. R. 3. 91.) Az ilyen szeretettől Jézus iránt 
nem tagadhatjuk meg az elismerést, hogy valóságos pogány 
szeretet és bátran helyet foglalhat a görögök hittételei mel-
lett; azért Ferencz József úr állítását is a józan ész, a be-
csületesség, fogalmának nevében visszautasítjuk. Szerinte 
ugyanis „ha nem imádjuk őt (Jézust) többé mint Istent, 
annál inkább fogjuk őt tisztelni és szeretni, mint embert." 
Már legalább én ha Jézust mint Istent nem imádom, úgy — 
bocsánat — meg kell öt vetnem mint csalót. Igenis, ha Jézus 
nem Isten, mit oly gyakran állított magáról, úgy megcsalta 
a világot és akkor nem becsülésre, hanem megvetésre méltó ; 
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pedig hogy Jézus önmagát Istennek hirdette és nemcsak 
a k k o r „kezdettek az ő istenitéséhez, midőn az ő tisztultabb 
vallásos nézetei gyökeret vertek a jobbak szivében", (E. R. 
2. 64.) az ismeretes lehetne F . J . úr előtt, kinek egyedüli 
kút forrásá t a szentírás képezi. De hiába, F . J . úr előtt „e 
drága ereklye is, melyet az idő megszentelt, csak becsesebb 
lesz, ha úgy tekinti, mint emberi művet ." (E. R. 2. 64.) 
Csiskó J . úr is avval kecsegteti a vonakodó testvéreket az 
egyház gyakor ibb látogatására, hogy legyenek nyugodtak, 
hiszen a szentírás felől velük tökéletesen egy értelemben 
van, mert ő is úgy ta r t ja , „hogy a szentírás becse nem 
annak isteni, hanem tisztán emberi eredetében rejl ik." (E. 
R. 3. 93.) Ha a sz. írás felöl ily meggyőződésben élnek a 
reformegylet úttörői, úgy nem csudálkozunk, ha a hozzájuk 
szegődött Nagy Gedeon úr (E . R. 1.1.) „a régi Szenthárom-
ság helyébe az igazságot, szeretetet és kegyeletet, e három 
legmagasztosabb érzelmeket", óhaj t ja behelyezni, ámbár 
sokkal összhangzóbbnak talál tuk volna, ha a szabadság, 
testvériség és egyenlőség phrásist használandja vagy épen 
a haladás és felvilágosodást ültette volna be a régi Szent-
háromság székébe, legalább mai napság az ilyen szólamok 
sokkal jobban hangzanak és kelendőbbek is. Jancsovics 
Is tván szarvasi lelkész úr azt kérdez i : „hogy fogja, — 
úgymond, — elhinni egy természetbúvár vagy testünk al-
ka tá t , természetét, ismerő orvos, hogy azon test, melyet ő 
szétbonczol s a mely elrothad, az Ítéletnapkor azon módon 
f e l t ámad?" ( E . R . 4 . 1 1 8 . ) „Nem tudja , — így ír tovább, — 
összhangzásba hozni tudományával ezen dogmát, azért ke-
rüli a helyet, hol ezt mint örök igazságot préd iká l ják a 
jámbor hívőknek ;" miből természetesen az következik, hogy 
tegyük félre tisztelettel, mert hiszen „a reformegyletnek 
egyik szép feladata lesz kibékíteni a vallást a tudomány 
vívmányaival és ezáltal az érdekeltséget felköltve, a vallásos 
közönynek elejét venni." Már erre meg nem ál lhat juk, hogy 
egy ? jelt ne tegyünk utána. De legyen elég jelenleg e sze-
melvényekből. Nem volt más szándékunk, mint tényekkel 
bizonyítani, hogy nem „ostobaság" azt hinni, miszerint a 
reformegylet végkifejlödésében a semmiségbe vezet. Úttörői 
a kereszténység alapját már messze eldobták maguktól ; 
nincs többé semmi, ha következetesen aka rnak haladni, 
ami őket visszatartóztassa azon nihilismustól, mely ellen 
annyira tiltakozik Szeremlei Samu ú r ; ennek be kell követ-
kezni, mert a minő a mag, olyan lesz gyümölcse is. E tilta-
kozás előttünk legfölebb annyit bizonyít, hogy Sz. S. úr 
vagy nem lát ja vagy nem aka r j a belátni a felállított elv 
következményét és fél a teljes igazságot kimondani. Egyéb-
iránt , nehogy mindezt roszakaratból mondottnak vélje Sz. 
S. úr , ezennel elismerést szavazunk azon beismerésért, „hogy 
a katholicismusban minden rész megfelel az egésznek, min-
den tag olya n, mint az egésznek alaki tökélye igényli, az 
egész épületben nincs semmi haszontalan és szükségtelen és 
semmit sem lehet a meglevőkön változtatni a nélkül, hogy 
az egésznek épsége és fenállása veszélyeztetve ne lenne." 
Köszönettel fogadjuk ez elismerést, viszonoznók is, de lehe-
tetlen és mint az „E . R." füzetei bizonyít ják, ezentúl még 
lehetetlenebb lesz. Halmai. 

RÓMA. A z e g y e t e m i t a n á r o k D ö l l i n g e r -
h ó b o r t j a ; a p á p a i p é n z ü g y á l l a p o t a . Van a mi 
városunkban, mióta ez az olaszok hatalma alá került, egy 
nagy félhivatalos lap, mindenféle hazugságoknak gazdag 
tárháza, mint már czime is „Liber tá" muta t ja . Ezen lapnak 
közismeretes tendentiája a katholicismus üldözése s a pápa 
elleni izgatás lévén, nem lehetett szerkesztését jobb, meg-
bízhatóbb, serényebb s fáradhat lanabb, kezekbe letenni, mint 
valami zsidóéiba s az olasz kormány midőn ezt tette, min-
denesetre azt muta t t a , hogy legalább ez egy tekintetben 
embereit helyesen válogatni s czélszerüen alkalmazni t ud ja . 

Mi természetesb, mint hogy e keleti származású intel-
ligens fő a maga részéről is, amennyire tehette, közremű-
ködött azon nagy komédiának inscenirozására, melyet 
néhány czimzetes katholikus s egy sereg nyilt istentagadó 
egyéb , főleg Némethonban l a k ó , hitsorsai segítségével 
az utolsó hetekben e l j á t s zának , midőn olyan emberek 
által intéztettek feliratot Döllingerhez, k ik soha sem Is-
tennel, sem vallással, sem egyházzal, sem dogmával, nem 
törődtek vagy ha törődtek is, még sem képesek a mindkét 
részről tett lépéseknek egész horderejét teljesen felfogni, 
minélfogva az ő helyeslésük vagy nem helyeslésük épen-
séggel azonos a semmivel. 

Denique, Rómának is kellett fel iratának lenni s lehe-
tett is könnyen, hisz annyi bevándorlott nép van most itten, 
melytől még sokkal külömb dolgok telnének, mint egy 
ár ta t lan k is felirat Döl l ingerhez, a mint „az egyetemi taná-
roknak felirata" is 25 aláirás között valóban csak 2 oly 
nevet muta t fel, melyeknek viselői a pápa által neveztettek 
ki az egyetemhez, míg a többi, kivéve Rosát, az ismeretes 
bonapartista ügynököt , olyanok, kik, mint a római ka tho-
likus lapok mondják , azon romhalmazon át vándoroltak be 
Rómába , melyet az olasz ágyúk a Por ta Pia mellett 
okoztak. 

Mindannak daczára a „Liber tá" mégis igen n a g y r a 
volt ezen felirattal, mely buzgalmában annyira ment, hogy 
többi közt sok igen ki tünö egyéniségre is ráfogta, hogy 
e feliratot aláir ták, kik voltaképen megvetéssel fordul tak 
el attól, mi későbben azon kellemetlen helyzetbe hozta 
ama derék lapot, hogy több, meglehetős éles, meghazudto-
lást kelle felvennie hasábjaiba. 

Egyébiránt halljuk a flórenczi „International", bizo-
nyosan nem ul t ramontan, lapnak Ítéletét ezen feliratról : 

„Az igazat megvallva" — mondja az említett lap — 
„úgy látszik, mintha a Döllingerhez intézett fel iratnak több 
oldalról oly jelentőséget és súlyt tulajdonítottak volna, me-
lyet az teljességgel nem érdemel." 

„ E feliratot orvosok,nyelvtanárok,bölcsészek ősrégészek 
i r ták alá, kik Isten létét époly kevéssé hiszik, mint nem hiszik 
a pápa infallibilitását. Aláírásaiknak értelme az, bogy helyes-
lik azon független állást, melyet Döllinger a római udvarra l 
szemben elfoglal, de nem az, hogy ők is mind azt hiszik, 
amit Döllinger az infallibilitáson kivül hisz, mert ők bizony 
nem hisznek semmit." Az ő feliratuk, illetőleg t i l takozásuk, 
a csalatkozhatlanság ellen épen nem á r t az u l t ramontánok-
nak, mert hasonló dolgok ily ügyben csak akkor b i r -
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hogy a több lehető' s képzelhető utak közül melyik 
fogja államainkat, melyek az álcivilisatio nevében 
rájuk tolt politika által a régi barbárság felé vissza-
hajtatnak, Krisztus zászlójához, a Megváltót e földön 
helyettesítő, a világ úrnőjét, kigyófejtörő szeplőtlen 
szűz Anyát képviselő, az egész emberiséget egykor 
anyai karjai közt egyesítendő, Rómához vezetni. 

Tekintetbe vévén, hogy még a másként tanul-
tak közül is oly kevésnek van képessége a katholi-
cismus tanában s egész alkotmányában létező fensé-
ges összhangzást észlelni, tehát, hogy az elméleti 
téren oly nehéz a kevély elméket a tekintély iránti 
hódolatot követelő hitnek útjára vezérelni ; — 
továbbá 

tekintetbe vévén, hogy bár a gyakorlati élet 
mezején a katholicismus működésének fenséges sike-
rét annak ellenei is kénytelenek elismerni ; azonban, 
hogy még ez sem elegendő az emberi kevélység s 
elfogultság megtörésére : a tömeges térítésekre legva-
lószínűbbnek tartjuk, hogy e czélra nagyszerű kata-
strophák szükségesek; ezeken túlesve, kifáradtan a 
gonoszság nehéz utain, saját veszélyükön okulva, 
fognak majd akkor a kereszt tövéhez térden csúszni, 
kik most, a gőgtől elkapatva, gyűlölik és megvetik 
azt, melyen egykor a világ üdve függött, nem akar-
ván elhinni, hogy anélkül az emberiség nem lehet 
soha sehol szabaddá és boldoggá, sőt ők Krisztus 
ellenesének segédeiként ostromolják most a sziklát, 
melyen az igazság s ettől függő emberi szabadság és 
boldogság legyőzhetetlen várát felépítette a Megváltó. 
Legvalószínűbbnek tartjuk, hogy csak a veres ten-
geren át juthat az igéret földére az uj Izr el is. — 
A processus máris megkezdődött. 

Hogy mennyi áldozatba kerülendenek e kata-
strophák, mennyi, saját hivatását félreértő, annak 
meg nem felelő, tényező el fog bukni, mennyi s minő 
állami átalakulások s változások jönnek létre stb., 
ez lehet a sejtelemnek tárgya. 

Annyi bizonyos, hogy az emberi szabadság 
ügyének diadala biztosítva van Krisztus által, 

hogy tehát az ellentörekvések sikere csakis 
ideiglenes és a szabadság végdiadalának emeltyűjeül 
szolgáland; — továbbá 

hogy nagyon szigorú itélet elibe mennek azok, 
kik a szabaditó Krisztusnak zászlójához szegődtek 
vagy épen annak elölhordozására vállalkoztak, de 
ezen az emberi szabadság szent ügye iránti kötelmei-
ket gyávaságból, félénkségből vagy épen élv és ké-
nyelem, emberi kegyek, népszerűség, vadászatának 
okából elhanyagolják. Minden esetre szigorúbb itélet 

által fognak sújtatni e boldogtalanok, mintázok, kik 
őszintén s erélyesen keresik az emberi szabadságot, 
csakhogy e czéljuk felé tévutat választottak. — 
Végre, 

hogy Krisztus és az emberi szabadságnak egy-
mástól elválaszthatatlan ügye az, melyet szolgálni e 
földön is emberre nézve legnagyobb, sőt egyedüli, 
dicsőség, mely ellenében minden más úgynevezett 
földi dicsőség csakis lidérczfény és nyomorúságos 
hitványság. 

Szent szabadság ! elménk, szivünk, gondolatunk, 
szózatunk, minden erőnk, ha kell, vérünk, életünk, 
lelkünk, legyen szolgálatodra felajánlva s ha szük-
séges, legnagyobb, isteni, Hősödnek példájaként fel 
is áldozva! Ilasslinselcy József. 

A katholika egyház és a parlament Magyarhonban. 
(Folytatás .) 

Rómávali v iszonyainkat tárgyalván s pedig a már emlí-
tett három szakaszban, t . i. a zsinat előtt, alat t s után, szer-
ző leírásában az 1848-i ismeretes „Emléki ra t" -ból indul ki , 
melyben az akkor i magyar püspöki k a r a római szentszék 
iránti állását a 143 lapon a következő szavakban körvona-
lozá : „Róma a katholicismusnak központja, a hitegységnek 
rendíthet len bás tyá ja , honnét sz. Cyprián szerint a papság 
egysége az egész kath. világban elterjed, a hová sz. Ireneus 
szerint megint minden külön egyháznak vissza kell húzód-
nia. A ki minke t Rómától elszakaszt vagy ahozi viszonyaink 
lánczát megtöri, az a katholicismusnak lényegét sérti meg 
s egyház i szerkezetén vérző sebet ejt." 

Nevezetes, folytat ja szerző s az akkori szomorú időket 
tekintve nagyon is nagyhorderejű, nyilatkozat volt ez ; de 
még nagyobb jelentőségű volt az, midőn a magyar püspöki 
kar 1867 évben sz. Pé ter apostol vér tanúságának t izen-
nyolczszázados emlékünnepére Rómába zarándokolt azért : 
— „hogy sz. P é t e r s í r jánál hálát ad junk az Istennek a soha 
meg nem vont pártfogásért s hi tünkben felhevülve, fellán-
golva, fogadást tegyünk Istennek, fogadást Krisztus Jézus-
nak , lelkeink főpásztorának, hogy meg nem rettenve, el nem 
tántorodva, semmiféle f e n y e g e t é s e k vagy z a k l a t á -
s o k közt , veletek, híveinkkel együtt , ezen egyetlenül igaz 
s sz. ka th . hitben élni, ennek parancsai szerint cselekedni s 
törhetlen r a g a s z k o d á s u n k b a n a r ó m a i s z e n t -
s z é k h e z kötelességünkhez hiven holtig megmaradni 
elhatározottak v a g y u n k . " 

Az ezen sorokban említett százados ünnepély alkal-
mával adta tud tára ő szentsége a körülöt te egybegyűlt püs-
pököknek, miszerint szándék a idővel Rómában egyetemes 
zsinatot tar tani . A püspökök az egyház látható fejének eme 
szándéknyilvánítását közörömmel fogadták ; a zsinat pedig 
1868-iki junius 29-én k ih i rde t te tvén , 1869-iki deczember 
8-án megnyittatott . De mielőtt figyelm ünket kizárólagosan 
erre fordíthatnók, lássuk előbb, mit mond szerző ebbeli feje-
zetének első szakaszában, melynek czime 
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A z s i n a t e l ő t t i i d ő . 
Mi történt Magyarországon azon időközben, mely a 

zsinat kihirdetése s megnyitása közt feküdt ? Mindenfaju 
liberálisaink ebben is hűségesen majmolva a külföldet, nagy 
lármát csaptak. Midőn Ricciardi Nápolyban, beszéli szerző 
— s Gavazzi, a hitehagyott szerzetes, Flórenczben, ellen-
zsinatot hirdettek s arra mindenkit meghíttak, ki a művelt-
ség, felvilágosodás s a civilizatió barátja, azon észrevétel 
mellett, hogy a ki személyesen el nem jöhet, a barbarismust 
hirdető római zsinat elleni tiltakozó óvását legalább Írásban 
küldje be : akkor honi lapjaink ezen esz nét nemcsak felka-
rolták, hanem olvasóikat arra is buzdíták, hogy az, ki a 
római pápa csalhatlanságával s lelki zsarnokságával szem-
ben az újkor szabadságát, hamanitását, pártolja, í r ja alá az 
olvasókkal közlött néhány sorból álló csatlakozást a sza-
badelvűek zsinatához, mely egyúttal tiltakozást foglalt 
magában a Rómában már kihirdetett zsinat ellen. E felhí-
vást a pesti polgári kör is külön példányokban szétküldöz-
geté az ország különféle vidékein lakó keresztény-katho-
likus vallásuakhoz aláirás végett s a városokban,leginkább 
hol Izrael fiai nagyobb számmal vannak képviselve, e tárgy-
ban gyűléseztek polgári körökben s kaszinókban s cziffrább-
nál cziffrább beszédeket mondottak a pápa s a zsinat zsar-
noksága ellen . . 

S a magyar katholikusok mindezzel szemben mit 
tettek ? 

Semmit vagy ha tetszik, mégis valamit, t. i. aludtak. 
Míg az egész világ katholikusai nyilvános ajtatosaágokban 
Isten áldását esdék a megkezdendő nagy műre, addig nálunk 
semmi sem történt, kivéve, hogy a szegény „Religio" tőle 
kitelhetőleg mozgott, mit szerző egy az 1869-iki évfolyam 
I I félév 46-dik számából tett idézettel bizonyít, melyben e 
lap ezeket mondá : „Mi eszünket, szivünket, akaratunkat , 
ezennel alárendeljük az egyetemes zsinat csalhatlan határo-
zatainak, alárendeljük teljes hittel, teljes megnyugvással, 
sőt ez alárendeltségben találjuk legíőbb dicsőségünket; 
mert Istennek s az egyháznak szolgálni uralkodást jelen." 

Szerző a magyar katholicismusnak eme hallgatag 
magaviseletét részben olyképen szeretné magyarázni, illető-
leg kimenteni, hogy ez a zsinati atyák iránti gyengédségnek 
kifolyása volt, részben pedig a liberalisoktóli félelemre hi-
vatkozik, mint a mely szerinte elegendő ok arra, hogy a 
magyar katholikusoknak ebbeli indifferentismusát is kiment-
sük. „A katholikusok" — úgymond a 100-ik lapon — „jól 
tudván azt, hogy a zsinatban a Szentlélek által vezényleti 
egyház atyái fognak tanácskozni , . . . . noha a németor-
szági katholikus egyleteknek 1869. sept. 6-án Düsseldorf-
ban tartott XX. nagygyűlése az egyetemes zsinat iránt fel-
tétlen bizalmat szavazott, nálunk a Sz.-László-társulatnak 
sept. 14-én Pécsett tartott nagygyűlése nem követte aman-
nak példáját s a zsinat irányában, — igen helyesen, — hall-
gatólag viselte magát, nem akarván e tekintetben főpász-
toraink szabadságát bármiben is korlátozni ;" — s alább 
(101 1.) : „Ha a hírlapok jelzése szerint az egyetemes zsinat 
megnyitásának napján FraDczia- s Poroszországban s a 
kis regényes Svajczban, majd minden nevezetes város rend-
kívüli isteni tiszteletekkel, körmenetekkel, harangzúgással, 
tömeges áldozással, ez alkalomra tett kegyes adományok 

gyűjtésével, kivilágítással, ünnepié meg e rendkívüli három-
száz év óta nem látott eseményt, a római zsinatot, (idézi a 
„Religio 1869 I I 46 számát) ha nálunk ez mind nem történt, 
sajnáljuk ugyan, de kimenteni is tudjuk ; az egyházellenes 
sajtó nagy izgalmat támasztván e zsinat ellen, könnyen 
megtörténhetett volna, hogy a külömben is már elkeserí-
tett katholikusokat, (de hogy elkeseredettek azok ! ha) ily 
alakban nyilvánítják örömüket , mint a külföldiek , — 
ellentüntetés szervezése által vagy megakadályozzák vagy 
az egyház és vallásuk ellen ujabb jogtalan kifakadásokra 
nyúj tanak e tüntetések által nekik keresett alkalmat . . ." 

Tehát az egyházellenes sajtótóli félelem, melyről szerző 
ugyanezen lapon mondja, hogy az legnagyobbrészt zsidó 
kezekben van, vala szülőanyja azon furcsa okosságnak 
vagy gyengédségnek, melyből a magyar katholikusoknak 
szerző szerint sajnálandó ugyan, de egyszersmind kiment-
hető magatartása származott. 

Igy fogván fel a dolgot, tökéletesen osztjuk a tisztelt 
szerző nézetét s csak azt kér jük tőle, ne nevezze okosság-
ságnak vagy előrelátásnak vagy épen gyengédségnek azt, 
mi részben k ö z ö m b ö s s é g , legnagyobbrészt pedig g y á -
v a s á g volt. Legyen meggyőződve, hogy 1869-ben a Sz.-
László-társulatot is csak az készté hallgatásra, mi ezidén a 
katholikus congressust akadályozta, hogy az összes keresz-
ténység közös atyjának szorongatott helyzetéről akár csak 
egyetlenegy szóval is megemlékezzék : — a zsidósajtótól, 
ennek szolgáitól s tanítványaitól való gyáva félelem, mely 
nem meri katholikusnak vallani magát, nehogy Iczig urai-
mék megbotránykozzanak vagy épen megharagudjanak. 

Hogy azon gondolat, miszerint a katholikus congres-
susnak a pápa érdekében kell vala, ha csakugyan az, a 
minek neve mondja, nyilatkoznia, nemcsak a „Religio" 
rögeszméje, bizonyítja szerzőnek érvelése a 140 s köv. lapo-
kon, hol azt is említi, hogy a „Magyar Allam"-nak akkori 
szerkesztője, a „Ref." ellen polemizálván, lapja okt. 23-iki 
számában igazat ad ugyan az utóbbi helyen említett lapnak 
abban, hogy a katholikus congressus nem fogja ignorálhatni 
a katholikus egyház fejének megrablását s hozzá teszi, hogy 
e congressus, tudomásában lévén ezen eseményeknek, sietni 
fog az alkalmat megragadni, nem a végre, hogy a „Reform" 
tanácsa szerint a szakadási kísérlet gyalázatos ürügyéül azt 
felhasználja, hanem arra, hogy a világ többi katholikus 
népéhez csatlakozva, a gaz rablással szemben az egyház feje 
iránt viseltető hűségnek s változatlan ragaszkodásnak vi-
gasztaló bizonyságát adja s az úgynevezett olasz király 
merénylete ellen annál hangosabban tiltakozzék, mert a 
pápa világi souveraini tása egyszersmind az egyetemes világ 
egyház függetlenségének fényes garantiái közé tartozik. A 
magyar katholikus át van hatva azon igazságtól, hogy 
tökéletlen lenne s az is maradna egyházunk autonomiája 
itthon, ha az egyetemes egyház fejének teljes függetlensége 
világi souverain hatalmának visszaszerzése által ujabban 
állandóan nem biztosíttatnék. Az uj eseményeket tehát a 
kath. congressus mindenesetre tudomásul veendi, csakhogy 
nem a kormány által inspirált „Reform" tanácsa szerint. 

Igy irt a „Magyar Áll am" akkor ; de szerzőéivel s a 
mieinkkel együtt az ő reményei is meghiúsultának, ameny-
nyiben a congressus csak úgy, mint az 1869-i Sz.-László-
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nának némi fontossággal, hahogy püspököktől vagy papok-
tól származnának. 

Do hagyjuk ezen kisszerű ügyeket és térjünk komo-
lyabbakra. Egy darab idő óta bizonyos újságok, köztük az 
„Italia", „1' Economista d ' I ta l ia" és a sehol ott nem hiányzó 
„Libertá", a hol arról van szó, hogy a pápaságot szidják és 
gyalázzák, kiváló kedvüket lelik abban, hogy a pápa pénz-
ügyeinek mikénti állásáról sürüen terjeszszék a koholt 
hamis hireket. Ezen hazugságok legújabban a „Buon Senso"-t 
arra birták, hogy mindezen ferdítésekre egy hosszabb czikk-
ben feleljen, melynek több eszméi ime a következők : 

Midőn a pápa 1849-ben Gaetából visszatért, 70 mil-
liónyi deficitet talált Rómában, melyet a forradalom fejei 
örökségképen hagytak számára. Ezen adósság hat év lefor-
gása után ki volt fizetve annak daczára, hogy az állami 
háztartásnak egyéb szükségei is folytonos kielégítést kíván-
tak és nyertek s hogy nevezetes közmunkák, mint például 
számos vasúti vonaloknak néhol a talaj természete miatt 
igen nehéz s ezért igen költséges kiépítése, az utaknak jó 
karban tartása, a nagyszerű aricciai hidnak, a római do-
hánygyárnak, a legszebbnek s ezért valamint terményei 
kitűnő volta miatt leghíresebbnek egész Olaszországban, 
felépítése, az ankonai kikötőnek kijavitása s a t . époly foly-
tonosan igen tetemes összegeket vettek igénybe és 1853 ban 
a pápai pénzügy tökéletes rendben volt, mely esztendőbsn 
a külellenség a pápát az ismert álnok módon a Legatiók-, 
Márkák- és Umbriától, valamint sz. Péter örökségének egy 
részétől, megfosztá, kisebbítvén ekként tetemesen a jöve-
delmi forrásokat, míg a kielégítendő szükségek ugyanazok 
maradtak. 

A nyugdíjazott s még tényleges szolgálatban álló hiva-
talnokoknak fizetése, kikhez sok olyant is kell számítani, 
kik a maga idején az elrabolt tartományokban szolgálván, 
azután Rómába jöttek s további alkalmaztatásukig fizetésük 
élvezetében természetesen megmaradtak, az államadósság 
kamatjainak beváltása s egy aránytalanul nagy hadseregnek 
kitartása, ezek voltak azon súlyos kötelezettségek, melyek-
nek a pápai pénzügy tíz éven át lelkiismeretesen megfelelt 
a nélkül, hogy alattvalóinak adóit akár csak egy fillérrel 
emelte volna. Ezen lelkiismeretes és pontos kezelés okoz-
ta , hogy ezen egész idő alatt a pápai papirok nemcsak 
Párisban és Londonban, hanem még Florenczben is mindig 
25°/0-val jobban állottak, mint az olaszok ez okozta, hogy 
Cadorna tábornok midőn a pápai állami pénztárt „annec-
tálta", ebben 7 millió lirát talált, ide nem számítva a pénz-
verdének érczkészletét és a frosinonei, velletrii, civitavec-
chiai, viterboi es comacchoi tartományi pénztáraknak tar-
ta lmát , mire nézve tekintetbe kell venni azt is, hogy az 
ekként elrabolt összegek az évi jövedelmek egy hatodré-
szének feleltek meg, a folyó félévre szóló szelvények már 
kifizetve, a zsinati roppant költségek s mindazon kiadások 
már fedezve és kiegyenlítve voltak, melyeket a védelmi elő-
készületek okoztak. 

Mindezekután meglehetős arczátlanság kell hozzá, 
hogy bármelyik olasz lap a pápai pénzügynek ezelőtti keze-
lését vagy mikénti állását ócsárolni mer je , holott köztudo-
mású dolog, hogy annyi annexio és rablás után, mennyit az 
u. n. olasz királyság 10 év óta elkövetett, mégis ugyanezen 

idő alatt 11 milliard líra tűnt el anélkül, hogy erről bá rk i 
is képes volna a nemzetnek számot adni, kivéve természe-
tesen azokat, kik e pénzt ellopták s ennélfogva adhatnának 
ugyan, de nagybölcsen nem adnak, számot; eltűnt, mondjuk, 
11,000 millió lira annak daczára, hogy az adó majdnem 
megtizszeresedett, hogy minden a mi eladható volt, a papi 
javak, a vasutak, a koronajószágok, már régen eladattak s 
hogy egy milliárd papírpénz kényszerfolyammal kering az 
országban; eltűnt ennyi anélkül, hogy a hadsereget szer-
vezni s a flottát kellőleg felszerelni sikerült volna, sőt midőn 
néhány héttel ezelőtt arról volt szó, hogy Rafaëlnak egy 
igen hires képe vétessék meg állami költségen, nehogy 
akkori tulajdonosa kényteleníttessék azt külföldre eladni, 
akkor az unita Italia összes pénztáraiban nem volt 600,000 
erre fordítható I ra és a kép — muszka kezekbe került ! 

IRODALOM. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

Teljességgel nem tartóztathatjuk meg magunkat, hogy 
a szakavatott szerzőnek V Sixtus declaratiójára tett észre-
vételéből egykét szót fel ne említsünk . . . „Diese Darle-
gung", — irja a t. sz. a 453 lapon — deren Klarheit und 
Bestimmtheit gewiss nichts zu wünschen übrig lässt, fordert 
doch in einem Theile ihres Inhaltes zur Kritik heraus . . . 
Offenbar hat der Eifer für eine gute Sache der feurigen 
Kirchenhirten zu weit, nämlich zur Inconsequenz, getrieben. 
Wenn Sixtus der von ihm eingesetzten Congregation bloss 
eine berathende Stimme eingeräumt, sich selbst aber die 
Entscheidung vorbehalten ha t : so hat er mit andern Wor-
ten ihr bloss die Vorbereitung des Materials überlassen und 
die eigentliche Kritik des Textes selbst ausgeübt . . . Eine 
solche Arbeit nun erfordert einen hohen Grad wissenschaft-
licher Fähigkeit und Erfahrung und der Pabst wäre in 
seinem Recht gewesen . . . Eine solche kritisch unvollkom-
mene Beschaffenheit des Textes that natürlich dem authen-
tischen Character desselben keinen Eint rag und Sixtus 
war daher vollständig berechtigt fortzufahren . . . Was 
durch diese Verordnung neu gewonnen wird, ist der Begriff 
des officiellen Textes . . . Da derselbe sehr oft mit dem des 
authentischen Textes verwechselt wird, so ist es nöthig die 
leicht erkennbaren Unterschiede beider hervorzuheben 
Dieses Verfahren erscheint innerlich durchaus berechtigt und 
seinem Zwecke entsprechend. Die Erklärung von dem authen-
tischen Character der Vulgata ward erst durch ein solches 
Vorgehen praktisch wirksam und viele zwecklose Erör terun-
gen wurden dadurch abgeschnitten. Es blieb nunmehr bloss 
noch eine weitere Consequenz zu ziehen, die der entschiedene 
Kirchenfürst nicht übersehen hatte und die um ihres Zu-
sammenhanges mit der obigen Verordnung willen ebenfalls 
als höchst berechtigt und verständig erscheint". . . . Annak 
jelzésére, hogy a Sixtus és Kelemenféle kiadás közötti kü-
lömbség miben áll, a 479 lapon akadunk. „Im Allgemeinen 
lässt sich sagen", — így szól a t. sz. — „dass der Text Cle-
mens VIII wieder auf die von der sixtinischen Congregation 
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festgestellten Lesarten zurückgegangen ist. Dies dient von 
Neuem auch zur factischen Bestät t igung von der Rechtmäs-
sigkeit und Nützlichkeit des von diesem Pabste eingeschla-
genen Verfahrens. Clemens führ te wirklich und volkommen 
aus, was Sixtus V. gewollt, aber wegen eines gutgemeinten 
Missgriffes nur halb vollendet hatte . . . Eben dies gab er 
zu erkennen, indem er auf den Titel der neuen Ausgabe 
setzen liess, dass sie auf Sixtus V. Gehens herausgegeben 
worden . . . Hiermit war auch die einzige noch übrige 
Rücksicht erledigt, welche der spätere Papst zu nehmen 
ha t t e : es war das Andenken seines Vorgängers in der ge-
bührenden Weise geehrt und seinen Intentionen gerade da 
volle Rechnung getragen worden, wo seine Auszführung 
denselben annullir t wurde" . . . . A 480 lapon olvashatni, 
mint emeli ki a nagytudományú Bellarmin Sixtusnak a 
szentírás kiadása körüli komoly szorgoskodását. A mi pedig 
a hivatalos szöveget illeti, arról a 482 lapon igyen beszél : 
„Offenbar hat Pabst Clemens einen bessern und dem Bedürf-
nisse der Kirche entsprechendem Text geliefert. Z u r rich-
tigen Würdigung dieses nunmehr allgemein gebrauchten 
Textes muss zuerst festgehalten werden, was Clemens V I I I 
wolte. Seine Absicht war, was auch schon Sixtus als leiten-
den Gesichtspunkt festgestellt hatte, die Vulgata in möglichst 
ursprünglicher Gestalt darzubieten . . . E r wollte weder eine 
neue Ubersetzung aus den vorhandenen Grundtexten liefern, 
noch die vorhandene Übersetzung mit diesen Texten in Ein-
klang bringen, sondern bloss den wahren Bestand desselben 
ermitteln . . . Es ist daher thöricht die bestehende Vulgata 
wegen mancherlei Abweichungen von dem jetzigen hebräi-
schen oder griechischen Texte zu tadeln . . . Die Aufgabe 
war j a nicht festzustellen, wie die letztern jetzt übersetzt 
werden müssten, sondern wie sie der hl. Hieronymus oder 
der italische Ubersetzer zu seiner Zeit wirklich übersetzt 
ha t " Dr. Csősz. 

(Folyt , köv.) 

YEGYESEK. 
— Halálozás. Császár Konstantin szentbenedek-rendű 

tanár élte 50-ik, áldozársága 22- ik évében Győrött meghalt. 
Az örök világosság fényeskedjék neki. 

— Beküldetett Die wahre und falsche Unfehlbarkeit 
der Päpste von Dr. J . Fessier. Dri t te Auflage. Sartori . Ugyané 
szerzőtől nemsokára megjelen Das vatikanische Concilium, 
dessen äussere Bedeutung und innerer Verlauf. 

— A csanádi püspök ő exja a szentatya jubileumára 
egész megyéjében különös ajtatosságot, T e Deumot stb. 
rendelt, 

— Budán a bombatéren egy 30 tagból álló társaság 
U r u n k kínszenvedéseit adja elő igen szép praecisióval, de 
az előadásoknál nem beszélnek semmit. — Mondják, hogy e 
társaság Pesten akar ta ez előadásokat tar tani , de a hatóság 
meg nem engedte neki, természetesen azon okból, nehogy a 
zsidók megsértessenek, midőn tableaukban muta t ta t ikaz , mit 
18 száz év előtt csakugyan a valóságban végbevittek. Hanem 

Ubrik Borbálaféle darabokat szabad előadni, az egyházat 
papjaiban, szerzeteseiben, intézményeiben, szabad paródi-
ázni, pelengérre állítani. — íme, ez is az időnek jele. 

— Az országházban Simonyi ú r interpellálta a cultus-
minisztert,hogy meddig fogja még tűrni Jekelfalusy püspököt 
megyéje élén ? Azt gondolja ez a jó úr, hogy egy kath. püs-
pököt csak úgy lehet elkergetni, mint valami miniszterialis 
vagy országházi szolgát. Egyébiránt ezen sok interpellál-
ga tásnak nagyon könnyen véget lehetne vetni, ha az összes 
püspöki kar egyszerre k ih i rde tné a zsinati decretumokat. 
Felemlíti a t. interpelláló úr azt is, hogy az izgalom a ka-
tholikusok között nő az országban. Igenis, minél többször 
fog az országgyűlés meg a sajtó a kath . ügyekbe avata t lan 
kézzel belenyúlni , annál nagyobb lesz az izgatottság s ezt 
önök teszik liberális urak. Még az sem tetszik Simonyi úr-
nak, hogy kath. kaszinók keletkeznek. H á t azok az egyen-
lőségi és egyenetlenségi körök nem szúr ják szemét? 

— A bécsi Vaterland jelenti, hogy mindazok, kik a 
szentatya jubileumára Rómába Bécsből indulandó deputátió-
hoz aka rnak csatlakozni, a birodalmi pályán oda s vissza 
feleáron, az olasz pályán 45 perczent elengedésével utazhat-
nak. A kik tehát Rómába aka rnak menni, hogy e kedvez-
ményben részesülhessenek, forduljanak minél hamarább a 
bécsi ka th . Ressourcehoz. 

— A németországi püspökök Hefelét kivéve egy közös 
pásztorlevelet bocsájtottak közre, hogy hiveiket a Döllin-
gerféle izgatásokkal szemben felvilágosítsák. A körlevelet 
fogjuk közölni. A müncheni érsek ezenfelül papságát inti, 
hogy a hiveket felvilágosítsák, miszerint a ki Döllingerrel 
tar t , az maga is ki van közösítve. A Döllingerhóbort nálunk 
is mutatkozik ; a pozsonyiak már i r tak a tudós úrhoz s 
tőle választ is k a p t a k ; Pesten a Rongo által felállított gyer-
mekkertben van egy felirat kitéve aláirás végett. Hanem 
nálunk mindezzel nem törődik senki. Mundus se expediet. 

— A római lelkészkedő papság ünnepélyesen ti l tako-
zott azon ocsmány rágalmak ellen, melyek a sajtóban, névsze-
rint s különösen a Capitale czimü római lapban, a szentatya 
s egyházi személyek s intézmények ellen naponta szóratnak. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláns pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 1586 fr t . 24 kr., 1160 f rank 
aranyban, 8 cs. k. arany, 2 régi koronás tallér, 1 db régi 
kétfr tos, 12 u j ezüst forintos, 29 db régi húszas, 9 osztrák % 
forintos, 8 db porosz tallér, 1 darab u j forintos, 2 régi tallér. 

Jézus nevében . . . . . 2 forint . 
N. N 5 „ 
Gróf Győry L 50 „ 
F in ta 2 „ 
A nagyváradi 1. sz. egyházmegyéből 36 f r t . 77. kr . 
L a n g Anta l székelyhídi nevelő gyűj tése 7 f r t és 

1 ezüstforintos. 
Dunaföldvárról — a fiúi kegyelet a j ándéka : 

2 db es. k. a., 1 db 5-frankos, 1 db 1 frankos, 2 db 
egyftos, 6 db régi húszas, 8 db régi tizes, 5 db régi 

ötkros, 12 db régi 3 kros, 6 forint . 
Vidákovics Miklós bácsalmási kápl. 50 k r a j czá r . 
Ruzsicska János egyetemi hi t tanár 3 cs. k . a rany . 
A nógrádi plébániából „ . . . ad ad juvandum 

festina :" Barazzuol A n t a l . . . 5 forint . 
Ra jczy László káplány. . . . 2 „ 
J ó k ú t h y Endre plébános . . . 10 „ 

Felelős pzerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Ny omatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor sa já t nyomdájában. Hal té r és aldunasor sarkán 9. sz. 



Megjelenik e lap he-
tenkint kétszer : szer-
dán és szombaton. — 
Előfizetési dij félévre 
helyben s póstakül-

déssel 5 f. RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
póstahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kaesi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sar.), 9. sz. 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, június 10-én. 46. Félév. 1871. 

TARTALOM. A jövő vallása. — A katholika egyház 
és a parlament Magyarhonban. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

A j ö v ő v a l l á s a . 
„Wie einer ist, so ist sein Gott, 
Darum war Gott so oft zu Spott." 

(Göthe zahme Xonien IV.) 

E becses lapok hasábjain is volt már alkalmunk 
azon meggyőződésünknek adni kifejezést, miszerint 
korunk socialis bajainak tömkelegében oly kérdés 
vált égetővé, melynek helyes megoldásától az embe-
riség nagyobb felének, t. i. a munkásosztálynak, egész 
jövője függ.1) 

Alig hangzottak el e szavak ajkainkról s ime 
napi lapjaink egy uj vallásprogramm közlésével 
csiklandozzák az olvasóközönség mohó kíváncsisá-
gát, melynek végén az annakelőtte Gráczban és 
Német-Uj helyben, most azonban Bécsben tartózkodó 
Tauschinsky Hippolyt , a translajthániai social-
democraticus munkásegyletek chefje , a hirhedt 
Lassalle és Schultze-Delitsch commis voiageurje 
Ausztriában, felszólítja az anyagelvi világnézletben 
kedves elvrokonait, hogy az ő csalhatatlan igéiben 
higyenek s azok mindenható erejével másokat is a 
szabadság, egyenlőség és testvériség elysiurnába be-
vezessenek.2) 

') L . Religio e. i. 21. számát. 
Az ausztriai szabadkőművesek által Gambrinus barna 

ajándoka miatt különös kedvvel látogatott helyek Bécs, U j -
hely és Grácz; leginkább Bécs-Ujhely az, mely a munkás-
osztályokat harangirozó social-democraticus elemektől csak 
úgy hemzseg; innét Magyarország nyugati határszéleit is, 
főleg Sopronyt, nyugtalanít ják látogatásaikkal, sőt vakme-
rőségük már annyira megy, hogy csak a múltkor kisérlették 
meg Lajtha-Szent-Miklós községében fiókpáholyt nyitni , 
sötét tarvük azonban az ottani erélyes esperes-plébános és 
hiveinek egészséges esze miatt hajótörést szenvedett. L . 
Magyar Állam april 26. számát. 

Valóban megfoghatatlan ezen újdonsült messi-
ásnak saját csalhatatlansága iránti vak elbizakodott-
sága , midőn francziaországi testvérei Párisban 
ugyanazon időben kebelrázó öldöklések és rablások 
közt tűzik ki az utczatorlaszokon a rémzászlót, 
melyre vérrel van irva az uj vallás két alapdogmája, 
a szabadság és szeretet phántomja. (értsd a commu-
nismust és socialismust.) 

Ámde mit is háborgatnák ezen véres lepelben 
átsuhogó éji kisértetek a nagy emberbarát arany-
hegyeken andalgó álmait, hiszen a világboldogító 
czél csak szentesíti az eszközöket? avagy, gondolja 
ő, toit is érnek egy rajongó Ronge ideális haszna-
vehetlen felolvasásai szabadelvű kaszinókban vagy 
egy élczeskedő Vogt és hasonszőrű társainak szap-
panbuborékos irka-firkái democratikus lapokban? 

Tettre fel, kiáltja tehát a nagy munkahős köve-
tőinek, az uj vallásnak szüksége van vérkeresztségre ; 
halálból fris élet kel ! 

De lássuk immár a világboldogító evangéliumot, 
mely beczikkelyezés végett a bécsi kormány asztalán 
fekszik nyitva, szabadon. 

Neve : „Die Botschaft der Wahrheit, Freiheit 
und Liebe" és hét ágazatból áll, mint következik : 

I. A világot térben és időben végnélkül való 
egységnek ismerjük, melynek teremtő erejét világ-
szellemnek nevezzük. 

II. Hiszszük, hogy az emberiség egyike azon 
végtelen számú alakoknak, melyekben a világszel-
lem fejlődési fokozataiban nyilatkozik. Valljuk, hogy 
az emberi nem folyvást halad s minden egyes em-
bernél kötelességnek tartjuk, hogy a tökéletesbülés-
nél közreműködjék. 

III. Hiszszük, hogy a lényeg, a világszellem, 
minden jelentkezésben elpusztíthatlan, tehát az em-
berben is az s azért hiszszük, hogy a halál csak át-
meneti alak egy másik léteire. 

IV. Isten eszméjét az absolut tökélyben (Idee der 
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absoluten Volendung) ismerjük el, mint a melyre az 
emberi értelemnek szüksége van. 

V. Hiszszük, bogy azon cselekmények jók, me-
lyek a lény alapelvének, az emberek egyenló'ségének, 
megfelelnek s az emberi haladást elősegítik. Az ezzel 
ellenkező cselekedetek elvetendők. 

VI. Hiszszük, hogy minden cselekvény elnyeri a 
maga jutalmát vagy büntetését, mely azonban csak 
véges. 

VII. E felekezet tíz parancsolatja a következő : 
A szabadság parancsai : légy mérsékletes, nyugodt, 
igaz, tiszta, szorgalmas, takarékos. Az igazságosság 
parancsai: ne sérts mást, ne bánj mással roszul, ne 
ölj, ne csalj, ne lopj, ne rabolj. A szeretet parancsai : 
légy barátságos mindenkihez, szánakozó a szeren-
csétleneken, örvendő az örvendőkkel, segéld a szegé-
nyeket, ápold a betegeket, oltalmazd a gyengéket.3) 

Mindezekből látni való, hogy a négy első ágazat 
a hit-, az utolsó három pedig az erkölcstant foglalja 
magában. 

Kezdjük az elméleti résznél, mely a képtelensé-
gek egész lánczolata, habár itt ott mintegy elvétve 
az igazságnak néhány aranyszemére akaduuk is. 

Szabadkőműveseink kedvencz maneuvreje ez, 
kik remekül ismervén korunk főjellemvonását, t. i. a 
tudományos félszegséget és fölületes kontárkodást, 
a csillogós szólamokkal kipiperézett áltudomáuynyali 
kuruzsolást s az ebből folyó jó g'schäftet, a multszá-
zadi bölcsészek aberratióit, a vallás s erkölcs meze-
jén vajmi Ízletesen tudják a nem gondolkodók száj-
izéhez alkalmazni, azt tartván Mephistóval : 

„Denn eben wo Begriffe fehlen, 
Da stellt ein Wor t zur rechten Zeit sich ein." 

A jövő vallás soi-disant alapitója tehát az ere-
detiség érdemével sem dicsekedhetik ; hisz mindenki 
ráismer abban a mondern pantheismus atyjának, 
Spinozának és szellemörököseinek, Fichte-, Hegel-, 
Schellingnek észszüleményeire. 

Csak ebből magyarázható meg ama sajnálatos 
tünemény napjainkban, hogy komoly férfiak is, 
kiket a mai világ tudósoknak nevez, dicsérőleg nyi' 
latkoznak az uj evangéliumról, sőt jövőt is jósolgat-
nak neki. Hiszen, mondják ők benne van az Isten s 
az erkölcsi törvény, mi minden vallásnak lényege, a 
többi úgysem egyéb emberi hozzáadásnál. 

Mi ellenben, kik az ész legnemesebb tisztjének 
valljuk az igazságot valamint mindenben, úgy leg-
inkább a vallás áldásos virányain, kutatni: ugyan-
ezen ész elévülhetlen jogánál fogva, mely az igazság 

3) A Hon april 18-iki száma után. 

ismerete és szeretete, határozottan kimondjuk, hogy 
amaz uj evangelium az igazságnak egyenes tagadása, 
nagyszerű hazugság s azért a természetes ész ide 
vágó postulátumaival is homlokegyenest ellenkezik. 

Vegyük immár bonczkés alá a jövő vallás hit-
ágazatait egyenkint. 

Az első Spinoza alaptétele. Szerinte a végnélkül 
való egység minden lételek egyedüli s utolsó okfeje ; 
ez mindeneket, mik az anyag- és szellemvilágban 
vannak, önnönmagából hozott ugyan elő, — termé-
szet vagy világszellem, — de olyformán, hogy ez 
lényegileg nem külömbözik maguktól a lényektől, 
miután ezek csak emanatiói, melyeknek összege ké-
pezi ama végnélküli egységet, a teremtő erőt, .az 
absolut lényt, az Istent, ki az egyes lényekben csak 
különféleképen nyilvánul, de nem mint ok és okozat, 
hanem mint substantia és accidentia ; mihezképest 
csak az Isten létezik valóban, a véges lények pedig 
a végtelennek pusz'a jelenésmódjai és tüneményei.4) 

A hány szó, annyi ellenmondás. Avagy nem 
tiltakozik-e már a józan ész az ellen, hogy a végnél-
küli azaz örök egység, tér s idő, u. m. a véges lételek, 
categoriáitól függjön anélkül, hogy végnélküli lény, 
Isten, lenni meg ne szűnjék ? Ám feltéve, de meg nem 
engedve, miszerint térben és időben végnélküli világ 
létezhessék, váljon mint ilyen teremtetett-e ? hiszen 
ami végnélküli, az örök és szükséges is egyszersmind ; 
mint ilyen pedig nem lehet idő- és térbeli, tehát eset-
leges és véges, változásnak alávetve azaz teremtve. 
Végnélküli örök teremtés contradictio in adjecto, 
négyszögű kör, fából vaskarika. 

A második hitczikkely nem egyéb, mint a pan-
theismus anthropologiai bölcsesége aranyhimzetu 
palástjában, melyben fenhéjázólag közéig Isten trón-
jához, hogy őt onnét letaszítván, arra a görögttízzel 
elővarázsolt fénykörrel övedzett embert ültesse fel. 

4) Deus est causa rerum immanens, non transiens, 
mondja Spinoza. (Ethic. 1. p. 18.) A tünemények okfejét, 
natura naturans, a tüneményektől, natura naturata, megkü-
lömbözteti. A költő pedig a pantheismus istenségét imigyen 
hagyja szólani: 

„In Lebensfiuthen, 
lm Thatensturme, 
Wall ' ich auf und ab, 
Webe hin und her, 
Geburt und Grab, 
Ein ewiges Meer, 
Ein wechselnd Weben, 
Ein glühend Leben, 

So sch iff ich am sausenden Webstuhl der Zeit 
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid." 
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Ámde véges alakok és számok összegéből soha 
sem lesz végnélküli egység, feltétlen lény, Isten, 
valamint puszta zérusok soha sem fognak képezni 
egységet. 

Végnélküli haladás is utópia és pedig először 
azért, mivel ha az ember csupán csak emanatiója 
ama világszellemnek, úgy ettől lényegileg nem fog 
külömbözni azaz szintén feltétlen és szükséges lény 
fog lenni, ez pedig minden változást, tehát a haladást 
is, egyszerűen kizárja. Másodszor az emberi termé-
szet minden tehetségeit és igényeit, szóval egész lé-
nyegét, tekintve korlátolt és véges, ez közvetlen 
öntudatunk szava. Véges lény pedig végtelen hala-
dásra, feltétlen tökéletességre, soha de soha szert nem 
tehet. Ez ellenkezik a gondolkodás legfőbb törvényé-
vel (principium causalitatis) s azért képtelenség, 
non ens. 

S habár az emberiség legszentebb hivatása az 
öntökélyesbülés, ez csak szellemerkölcsi tehetségei-
nek összhangzatos kimuvelése,Isten, az absolut tökély, 
megismerése és szeretete által érhető el. De ez első 
sorban a szenvedélyek gőzétől be nem homályosított 
elmét és tiszta szivet tételez fel s azért boldogoknak 
mondja az örök igazság a tiszta szivüeket, mert ezek 
szinről szinre fogják látni az Istent. Igazán mondja 
sz. Tamás: „Vera et necessaria sunt aeterna, quia 
sunt in intellectu aeterno, qui est intellectus divinus 
solus.u 5) Dr. Sur any. 

(Vége köv.) 

A katholika egyház és a parlament Magyarhonban. 
(Folytatás.) 

„A z s i n a t a l a t t i i d ő b e n " 
czimü szakaszt szerző a következő megjegyzéssel 

kezdi: „Az infallibilitás, mely a római X I X átalános zsinatot 
oly nevezetessé teszi, nem uj hitczikkely ; ezt minden pap-
növeldében eddig is tanították a hittanárok ; most azonban 
nem a dologról, hanem csak az alakról volt a zsinatban szó, 
mert a pápa csalatkozhatlanságában való hit implicite anya-
gilag már megvolt régen az egyházban ; csak arról folyt a 
v i ta : időszerü-e most alakilag is kimondani azaz hitágazat 
alakjában kihirdetni a z t ? E kérdés két részre osztá a zsi-
nati a tyáka t ; a nagy többség időszerűnek, a csekélyszámú 
kisebbség nem időszerűnek vélte most eme kérdésnek dog-
matikai meghatározását s annak hitczikkely alakjábani 
kihirdetését; ezen utóbbi vélemény mellett harczoltak a 
magyar püspökök is, kik közül egyedül Jekelfalussy Vincze 
székesfehérvári püspök tartott s szavazott a majoritással ;" 
— mely kürülményre nézve valamivel alább ezeket mondja : 
„Midőn a magyar püspöki kar a minoritás elvei mellett 
harczolt, sokan félre érték s magyarázák e lépését, vala-
mint a minoritás törekvését is ; nem arról volt ugyanis szó, 

5) Sum. Theol. I . qu. X. art . 3. 

hogy mit éreznek s hisznek ők a kérdés lényegére nézve, 
sem arról, mit fognak majd tenni, ha az egyház nyilatko-
zott, hanem arról, hogy ne tárgyaltassék a zsinaton s pedig 
a nehézségek miatt, melyekkel össze van kötve e kérdés 
s a következmények miatt, melyeket egyik vagy másik 
részletes egyházban maga után vonhatna." 

A zsinati szólásszabadságra nézve konstatáltatik 
annak tökéletes korlátlan volta s helyesen ; a szavazási una-
nimitas körüli kérdésben szerző annak szükségtelen volta 
mellett nyilatkozik, „miután alig volt zsinat, melyen ellen-
zék, úgynevezett minoritás, ne lett volna, mely azonban 
a hitczikkely kimondása után aláveté magát a sz. zsinat 
határozatánnk, in dubiis libertás, in necessariis unitas sz. 
ágostoni mondat szerint. 

Ha szerző azután a 109-ik laponi egyik jegyzékében 
a „Magyar Áll am" nyomán azt mondja, hogy azon zsinati 
két tagnak egyike, kik non placettal szavaztak, Strossmayer 
püspök volt : úgy tudjuk, mennyiben helyes az említett 
érdemes lapnak ebbeli tudósítása s következőleg szerzőnek 
idézete is. 

Ezen mellékes tévedést azonban szerző maga a l l l - i k 
lapon excusálja, hol egy jegyzékben a hirlapi tudositások 
e kérdésre vonatkozó részeinek hitelességét idézve, a zsinati 
határozatnak a „M. Á." által hozott forditását nem minden 
kifogáson felülinek mondja e szavakkal: „Nem tudjuk ugyan, 
hogy e fordítás, úgy a M. Á. 172, 173, 174 számában a dog-
matikus czikknek eredeti latin nyelven megjelent szövege 
hiteles-e? miután azt a magyar püspöki kar az előtte egye-
dül ismert okoknál fogva mindeddig hivatalos úton a papság 
s hivek tudomására nem jut tatá ; biztos tudomással birunk 
egyébiránt arról, hogy midőn egyvalaki a római zsinat 
e tárgybani határozatának, úgy az alább majd bővebben 
tárgyalandó placetum regiumnak, hiteles másolatát tanul-
mányozás végett a püspökmegyei levéltárból néhány nap 
előtt hivatalos úton kérelmezte, ez neki meg lön tagadva 
azaz az igazat bevallva, e tárgybanikérvényezése még fele-
letre sem lőn érdemesítve; ily körülmények közt tehát biztos 
tájékozást egyedül a zsinati tárgyak közlésére nézve kü-
lömben eddig elég hitelesnek talált M. Á. nyújthat nekünk 
s olvasóinknak." 

Ez szerzőnek nézete. Mi a csalatkozhatlansági dogmát 
kihirdető zsinati okmányt illeti, erre nézve további kéte-
lyeknek eleje vétetett a nyitrai méltóságos püspök ú rnak 
azon körlevele által, melyben azt papságával közölte, vala-
mint az által is, hogy a dogma most már Fehérvári t is ki 
lőn hirdetve úgy, hogy a kinek érdekében fekszik, legalább 
idegen megyéből kaphatja az illető okmánynak hiteles szö-
vegét. 

A magyarországi katholicismus valamint a zsinat előtt, 
úgy a zsinat alatt is, léha egykedvűséggel nézte a folyó dolgo-
kat ; nem lelkesült sem a majoritas, sem a minoritás mellett, 
világos jeléül annak, hogy mit sem ért ezeknek s illető törek-
véseiknek természetéhez s fontos voltához. Szerző ugyan ezt 
is gyengédebben fejezi ki, sőt excusálja is ; de erre megjegyzé-
seinket már régebben megtevén, csak azt szeretnők kérdezni 
tőle: váljon azt hiszi-e, hogy a világ legműveltebb nemzetei 
mind elhibázták volna állásukat a sz. zsinattal szemben s 
a zsidó s protestáns uralom alatt álló magyar tudta volna 
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felfogni, mit kelljen neki Róma irányában tenni, mit nem ? 
miben ezenfelül még az is különös, hogy a magyar katholi-
cismusnak eme magatar tása fenemlített urai részéről oly 
feltétlen helyesléssel találkozott, mi aligha nem furcsa vilá-
got vet ezen egész magatar tásra . 

„De a hírlapirodalom" — folytatja szerző a 114 lapon 
— „nem volt oly nyugalmas . . . Honi nagy kath. napilap-
jaink közül a „Szabad Egyház" a minoritás, a „Magyar 
Állam" a majoritás elvei mellett küzdött, mindkettő saját 
párt jának jósolta a győzelmet; az egyházmegyei közlönyök 
közül tudtunkra egyedül az erdélymegyei harczolt a mino-
ritás mellett ; a többi vagy szint nem vallott vagy a majoritás 
mellett küzdött, melynek elveiért harczolt a szerény káplányi 
kezekbe került, hajdani hires, de most is ügyesen szerkesz-
tett „Religio" is, melynek szerkesztője (1870 apr. 27) ki-
jelentvén azt, hogy lapja tökéletesen önálló s független lévén, 
salto mortalékat nem fog csinálni, hiszi, vallja s védelmezi 
a majoritás elvét anélkül azonban, hogy akár saját ebbeli 
meggyőződése mellett, akár az ellenvélemények ellen valaha 
izgatni vagy menydörögni eszébe jutna ; ő elve mellett küzd 
addig, míg a zsinat nem határoz." 

Erre már egy kis észrevételünk volna, amennyiben 
úgy látszik, mintha szerző az itt elmondottakra ne'zve nem 
volna oly helyesen tájékozva, mint érdekes röpiratának 
egyéb részeiben foglaltakra nézve. 

Az említett irodalmi mozzanatokra vonatkozólag úgy 
hiszszük, hogy amennyiben körülményeink közt tehettük, 
mi is meglehetős figyelemmel kisértük annak a kérdésben 
forgó ügybeni magatartását s úgy tudjuk, hogy a „Reli-
gio"-n kivül nincs Magyarországon katholikus közlöny, 
melyről azt lehetne mondani, hogy az infallibilitást védte, 
annál kevésbbé pedig, mit szerző a „M. Állam" ró! mond, 
hogy „hősi elszántsággal" küzdött volna értté. 

A mi az időszaki kath. közlönyöket illeti, kár csak az 
erdélymegyei lapot vádolni arról, mintha a minoritás mel-
lett egyedül küzdött volna, mert ezt épannyi joggal a „Csa-
n á d i r ó l is el lehetne mondani. Egyedül az igen ügyesen 
szerkesztett „Egri Közlöny" az, mely elejétől végig követ-
kezetesen hallgatván, fentartá magának a lehetőséget köte-
lességét megtenni mint kath. lap anélkül, hogy múltját 
megtagadnia vagy hogy a „Religio"-nak szava szerint 
salto mortalékat csinálnia kellene. A „Szabad Egyház"-ra 
vonatkozólag tökéletes igaza van szerzőnek, ha azt állítja, 
hogy a minoritás elvei mellett harczolt ; de már kevésbbé 
van igaza, ha azt mondja, hogy az akkori „M. A." a majo-
ritás elvei, a csalatkozhatlanság, mellett küzdött volna. La-
pozza csak át még egyszer az akkori „M. Á."-nak főképen 
„Külföld" czimű rovatát s mondja aztán, hogy ott a majo-
ritás elvei védelmeztetnek. 

Például csak néhány idézetet: 
Az 1870-iki julius 1-éről kelt 147-ik számban Éltes 

Károlynak „A csalhatatlanság" czimü röpirata ismertetik, 
mely alkalommal ugyan csak a „Magyar Állam" többi közt 
ezeket mondta : 

„Sokan, mint említettem, a csalhatatlanság fogalma 
körül tévednek; e röpiratban ki van fejtve, hogy valamint 
Krisztus üdvhozó tanainak minden tévelytől megőrzése 

szükséges : úgy a csalhatatlanság is, melynélfogva ez eszkö-
zöltessék, elkeriilhetlenül szükséges— s következőleg a csal-
hatatlanság Istennek azon kiváló adománya, mely az anya-
szentegyházat Krisztus Urunk tanainak megőrzésében és 
hirdetésében minden tévelytől megoltalmazza. 

E ponttal összefüggőleg önkényt azon kérdés merül 
fel : ha lenni kell csalhatatlanságnak az egyházban, ki annak 
tulajdonosa azaz ki által érvényesül Istennek ezen kiváló 
adománya ? Szerző azt feleli, hogy a szentirás kifejezései 
s képletei szerint átalában az egész anyaszentegyház mint 
testület, különösen pedig a tanitó egyház, illetőleg a püspöki 
kar , élén a római pápával, tulajdonosa vagyis alanya a csal-
hatatlanságnak. 

Igen, de ha a dolog így áll, akkor rögtön a pápa sze-
mélye merül fel elménkben s azt kérdezzük : van-e tehát 
alapja annak, hogy a csalhatatlanság csupán a római pápának 
a püspökök nélkül legyen kizárólagas tulajdona ? A theolo-
giai irodalomban ennek, mint tiszteletre méltó véleménynek, 
nyomaira találunk, jelesen a szentírásból Lukács XXII , 
3 1 - 3 2 ; Máté XVI, 17—18, János X, 16 — 21, XV stb 
helyei, a hagyományból pedig némely atyák nyilatkozatai 
s némely idevágó tények hozatnak fel. 

Azonban ezen vélemény a pápa személyes csalhatat-
lansága ellen szóló s szerző által több mint másfél tömött 
iven tárgyalt érveknek engedni kénytelen. E czikkben 
ugyanis a szentirás említett helyeinek értelme tisztán kifej-
tetik, a hagyományból vett nyilatkozatokkal s tényekkel 
oly terjedelmesen megczáfoltatik, hogy e pontot a csalhat-
lanság ellen felhozható okok rövid összegének lehet te-
kinteni. 

Végre az utolsó pont alatt saját viszonyaink érin-
tetnek. Sok küzdelemnek leszünk kitéve. A csalhatat lan-
ság kimondásának már hirére is a felekezeti tusa ujabb 
táplálékot nyújt s egyesülés helyett még nagyobb ür tá-
madt a katholikusok s nemkatholikusok között. Az egy-
háznak a kormányokkal való viszonya sem nyúj t mosoly-
góbb képet stb. stb. 

(Folyt, köv.) 

EG-THÁZI TÜBOSITÁSOK. 
P E S T junius 2. A h a z a f i s á g m i n t m é z e s 

m a d z a g . (Kortesfogás.) Piros pünkösd napján történt, 
hogy egyik barátunkkal találkozván, miután a kölcsönös 
üdvözléseket elvégeztük és a gyönyörű idő felett örömünket 
kifejeztük volna, barátom, — ki, közben legyen mondva, 
liberális, — azon kérdéssel fordul hozzám, hogy tudom-e 
mi az ú j ság? Jó kedvemben azt feleltem, hogy átalában 
szólva az újság egy nagy darab fehér papiros, mire fekete 
betűvel sok hazugság van nyomtatva. Ma ismét nem lehet 
veled komolyan beszélni, úgy látom, válaszolá erre barátom ; 
dehogy nem, mondám ismét, hát nem helyes meghatározását 
adtam az ú j ságnak? Egyébiránt, ha óhajtod, még másképen 
is definiálhatom. Köszönöm — úgymond — nekem ma nin-
csen kedvem élczelni, neked pedig van és így tisztába nem 
jövünk, azért servus és ezzel kezét távozásra nyújtja. De, 
barátom, mondám, nem úgy van a z ; én már kiizzadtam egy 
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definitiót, most tehát ra j tad van a sor és én kérdezlek, mi 
az ú j s á g ? Olvastad a mai Napló t? Nem. No hát olvasd el. 
Tehá t ez az újság ? kérdezem ismét. Nem ez, mondja felpat-
tanva, hanem az, a mi benne v a n ; az pedig sem több som 
kevesebb, mint hogy a Napló is felszólal már a püspökök 
bezáratása mellett. Ezér t ugyan kár lonne a Pesti Naplót 
elolvasni ; hiszen ez nem újság, ez csak copia, semmi erede-
tiség sincsen benne, régen elmondta már ezt a Hon, El len-
őr és a többi liberális lap. Igen, de az indok, az indok, 
ismétlé felhevülve. Nos hát mivel indokol ja? Avval, hogy a 
püspökök bezáratása csak u jabb tápot fog nyúj tani a haza-
fias alpapság hazaszeretetének, hogy valamint az alpapság 
oppositiót fejtett ki Bécs ellen az absolutismus korában : úgy 
hasonlót teend most is hazafiúi érzetében, habár Bécs helyett 
történetesen Rómáról lesz is szó. Ez , barátom, nem tréfa 
dolog, ezt komolyan meg kell fontolni, mert jó nevünket a 
közvélemény előtt nem compromittálhat juk. Előbb meg-
mondottam, hogy mi az ú j s ág , most megmondom, minek tar-
tom ezt az indokolást. Nem egyéb ez, mint mézes madzag 
vagy ha jobban tetszik lépes vessző, hogy a vigyázat lanokat 
megfogják ; de magában véve ez sem újság, csak régi csel-
fogás, melylyel szemben minden öntudatos becsületes ka th . 
pap a legkisebb habozás nélkül azonnal képes önmagát 
tájékozni és el is határozni. A Pesti Napló párvonalozása 
Bécs és Róma között minden józan kath. pap előtt első pil-
lanatra nevetségesnek tűnik fel és bizonyára nem engedi 
magát a P. N. kedveért a hazafiság lépvesszején megfogatni ; 
sem a viszony, melylyel Bécshez és Rómához fűzve vagyunk, 
sem az i rány, melyet mindkettő i rányunkban követ, egy-
mással távolról sem hasonlíthatók össze s valamint a ma-
gyar katb. alpapság hazafiúi önérzetét egy fokkal sem 
emeli feljebb a P. N. kegyes elismerése: úgy nem fogja azt 
kisebbíteni sem, ha épen ellenkező véleményben méltózta-
tik lenni is felőle. Vagy a P. N.- ra bizták meghatározni, ki, 
minő esetben, minő fokban, szereti hazájá t ? És épen mi kath. 
papok tanul juk a P . N.-tól, mi úton növelhetjük hazánk 
iránti szere te tünket? 0 fog részünkre irányadóul szolgálni, 
az árát megszabni, hogy hazafiúi érzelmünk nagyobbodá-
sáról az okmányt k iá l l í t sa? A P. N.-nak általad felhozott 
indokolása felett oly kevéssé tartom szükségesnek gondol-
kodni egy perczig is, hogy első hallásra sem kételkedem 
kimondani, miszerint az a magyar kath. papságot három-
szorosan becsteleníti meg. Először, mert feltételezi, hogy képes 
Rómával harczot folytatni, tőle elszakadni ; másodszor, mert 
alattomban hazafiúi szeretetünket vonja kétségbe; harmad-
szor, mert oly vaknak képzeli, hogy a részére készített ke-
lepczébe be fog menni. Ennél ügyetlenebbül aligha indokol-
hat ta volna a P. N. liberális vágyát és ha a kormánynak 
ügyesebb hálóvetője nincsen a P. N.-nál, úgy sok víz fog 
még lefolyni a Dunán, míg nem mondjuk egy öntudatos, 
hanem csak fölületes, lelkű papot is foghat czéljainak esz-
közeül. Ami pedig azon szavaidat illeti, hogy jó nevünket 
nem compromittálhat juk a közvélemény elő : t, arra vagyok 
bátor ismét figyelmeztetni, hogy hitem szerint sem a P. N., 
sem bármiféle néven nevezendő liberális lap, nincsen hivatva 
meghatározni azon kellékeket, melyek a kath . pap jó nevét 
képezhetik. A P . N. talán van hivatva arra, hogy meghatá-
rozza a feltételeket, melyek alat t a kath . papot is elfogja 

czéljainak eszközeül, hogy miután felhasználta, ismét elvesse ; 
de arra bizonyára nem bir érzékkel, hogy megmondja, mi 
képezheti a kath. pap jó nevét. Igaz ugyan, hogy a nyomo-
rult valami előtt, mit közvéleménynek neveznek, nem leszünk 
kedvességben vagy mint mondod compromittáljuk magunkat 
előtte, ha aka ra t j a előtt alázatosan meg nem h a j l u n k ; de há t 
mi ez a közvélemény? egy csoport zsidó lá rmája összekötve 
néhány szabadkőműves kiabálásával. Ezek előtt compromit-
tálni magamat annyit tesz, mint megbecsülni jó nevemet és 
bizonyára csakis akkor aggódnám jó nevem miatt, ha azt 
tapasztalnám, hogy ily szép társaság előtt becsületben va-
gyok. Köszönöm, de nem kérek belőle. Nos hát mit gondolsz ? 
Audiam te de hoc iterum, evvel vált el tőlem barátom. 
Alig is van ezekhez mit hozzá adnom. A liberalismus minden 
cselfogásait annyiszor használta már, hogy lehetetlen azon-
nal reá nem ismerni; annyiszor megcsalta már a világot, 
hogy minden józanul gondolkodó előtt elvesztette hitelét és 
csak a legügyetlenebbek megfogására szolgálhat. Váljon a 
magyar kath. alpapság óhajtana ily czimmel megtiszteltetni ? 
Váljon el tudná-e tűrni , hogy azok határozzák meg részére, 
mi által lehet jó hazafi, k ik magát a hazaszeretetet is csak 
az alpapságtól tanul ták, de ma már elfelejteni látszanak ? 
Apage satanas. Nem szorultunk sem a P. N., sem más liberá-
lis lap t anácsá ra ; mi hazafiak voltunk és leszünk, Rómával 
jobban, lelkesebben, mint azok, kik Róma ellenségei és Róma 
ellen ellenszenvre izgatnak a clerusban. A mondott dicsé-
rettől pedig, egyszer mindenkorra kér jük a P . N.-t, kíméljen 
meg bennünket,mert dicséretére egyátalában nem szorultunk, 
legkevésbbé pedig, ha ez Rómáhozi ragaszkodásunk rovására 
tör ténik . Halmai. 

P E S T , jun. 1. A S z e n t - L á s z l ó - t á r s u l a t 1871. 
m á j u s 31-én t a r t o t t k ö z g y ű l é s e . Tegnap tar tot ta 
a Sz.-László-társulat VII I . rendes közgyűlését. Az egyetemi 
templomban reggeli 9 órakor mondott csendes szent mise 
után a társula t tagjai , helybeliek és vidékiek, nem nagy 
számmal, jelentek meg a központi papnövelde tágas földszinti 
nagytermében. 

Majer Károly alelnök üdvözölvén a jelenlevőket, egy 
öttagú küldöttséget kér t fel, hogy az elnököt a közgyűlésbe 
meghívja. A küldöttség megbizásában el járván, Peitler 
Antal József püspök-elnök úr ö méltósága a közgyűlés által 
lelkes éljenzéssel fogadtatva, a terembe érkezet t s elfoglalván 
elnöki székét, a gyűlést egy a közfigyelmet végig lebilin-
cselő beszéddel megnyitotta. Az elnöki megnyitó beszédről 
röviden csak annyit említünk meg, miszerint ő méltósága 
beszédének zárszavaiban élénk kifejezést adott a világegyház 
feje, szentséges a tyánk, iránti hódoló ragaszkodásunknak s 
szeretetünknek, indítványozván, miszerint ez egy ő szent-
ségéhez intézendő hódoló feliratban fejeztessék ki s ezzel 
kapcsolatosan a társulat, mint ezt közgyűlései által gya-
korolni szokta, ez alkalommal is tanúsítsa egyszersmind 
tettleg hódolatát azáltal, hogy a szentatyának szoronga-
tott helyzetében szeretetadományát tegye le trónzsámo-
lyához. 

A közgyűlés a mindvégig köztetszéssel fogadott be-
szédben foglalt indí tványokat magáéivá tette s a felirat szer-
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kesztésére és elküldésére az elnökséget kérvén fel, Lonkay 
Antal indítványára a szentatyának felajánlandó szeretetfil-
lérül egyhangúlag 2000 forintot szavazott meg, mely sze-
retetadomány a közgyűlés nevében szintén elnökileg le?z 
rendeltetése helyére juttatandó. 

Az elnöki megnyitó beszéd után Majer Károly nőténcsi 
birtokos és társulati világi alelnök tartott előadást. Tárgya 
a beszédnek a vallásos és jótékony irányú társulatoknak 
és igy a Szent-László-társulatnak is, a jelenkorbani növekedő 
fontossága s annak úgyszólván gondviselésszerű feladata, 
azon szempontból, miszerint az ily társulatok mintegy 
bolygók az anyaszentegyház középponti nagy napja körül, 
melyek annak világosságáról közvetve tanúskodnak s mi-
szerint a kereszténységet gyakorlatibb módon nem védel-
mezhetjük, mint azáltal, ha annak műveit nyilvánosságra 
hozzuk és terjesztjük, mire a társulatok a leghathatósabb 
eszközöket szolgáltatják. 

Ezen átalános szemponthoz hozzájárul a nemzeti 
szempont, mely szerint szónok meggyőződése szerint az 
ismeretlen jövendő küszöbén a második honalapítás válsá-
gából a haza szerencsésen caak úgy vergődhetik ki, ha fiait 
ugyanazon szellem lelkesíti, mely a honalapító hősöknek, 
akik egyszersmind szentek is voltak, nagy lelkét áthatotta : 
az Istenhez s a keresztény intézményekhezi hűség. Az anyag-
elviség valamely nemzet sülyedésének a legbiztosabb jele ; 
küzdjünk tehát az ellen egyesült erővel, mert az anyagi 
haladás, az anyagi külső polgárisultság, a nyers erő, a reál-
tudományok, önmagukban nem elégségesek az emberiség 
boldogitására. 

Ezen többszöri tetszésnyilatkozatok által megszakított 
előadás után Pauer János czimzetes püspök és társulati egy-
házi alelnök hosszabb előadásban, érdekes közbeszőtt törté-
nelmi adatokkal megvilágosítva, fejtegette a Szent-László-
társulat feladatát, utalván egyszersmind arra, hogy hová 
vezet a vallásközöny, mit a legújabb idők szomorú eseményei 
igazolnak. Az egyház közszükségeinek fedezése feladatunk. 
A világegyház feje ellen intézett támadások végczélja a 
katholikus egyház felforgatása. E támadások azon ostrom-
szerű terv szerint történnek : ha az alap megingattatik, az 
épület roskadozik; ha a központ áttöretik, az egész tábor 
megzavartatik. Társulatunk hitbeli meggyőződésre, fiúi kö-
telességre és szeretetre, van építve. Csak az, kinek szivében 
a valódi meggyőződés és valódi keresztény szeretet honol, 
képes önzés nélkül nemes tetteket véghez is vinni. 

A közgyűlés feszült figyelemmel hallgatta ezen szép 
kifejezésekben és költői képekben dús és történelmi adatok-
kal átszőtt beszédet. 

A titkári jelentés rövid visszapillantást vet a társulat 
fenállása óta annak múltjára s végig tekint a társulat tízévi 
életén. Ezen visszapillantás azon sajnos végeredményre jut, 
hogy a társulat nem részesül azon támogatásban, melyre a 
kezdetben tapasztalt átalános és igen élénk részvét után 
bizton számítani lehetett volna. A társulat üdvös működé-
sének a hazában és Keleten, különösen a dunafejedelemségi 
magyarok és kiválóan a csángók egyházi és iskolai szüksé-
geinek fedezése által már eddig is tőle telhetőleg elég jeleit 
adta. Segített iskolákat, templomokat, építeni, a csángóknak, 

az oláhországi magyaroknak, magyar lelkészeket küldött, 
iskoláikat segélyzi ; de mindezt nem teheti oly mérvben, 
mint amily nagy a szükség, mely a társulat a j ta ján folyvást 
kopogtat és kielégítést vár. A társulat csak úgy felelhetne 
meg feladatának, ha tagjai folyvást szaporodnának, míg 
ellenkező esetben, ha a részvét a társulat czéljainak előmoz-
dítása iránt az eddigi irányban fogyni találna, könnyen 
megeshetnék, hogy az néhány év múlva kénytelen lenne 
felosztani, miután alapítványi tőkéi távolról sem elégségesek 
arra, hogy működését üdvösen folytathassa. 

Ipolyi Arn. kanonok s társulati alelnök úr indítványára 
a titkári jelentés a katholikus lapokban közöltetni fog s 
külön lenyomatban egy kísérőlevél mellett kellőszámú pél-
dányokban megküldetik az ordinariatusoknak azon kérelem-
mel, hogy azt az esperesi kerületekben ki osztani s a társulat 
támogatására s terjesztésére a lelkészeket felszólítani szí-
veskednének. 

Lonkay Antal a győri egyházmegyébe kebelezett 
Miháli községben fenálló fióktársulat t agjai nevében ezen 
fióktársulat buzgó egyházi elnöke Takács Ignácz esperes 
és plébános megbízása folytán 150 forintot ad át az elnök-
ségnek. A Szent-László-társulat mihálii tagjai egy számos 
aláírással ellátott s a közgyűléshez intézett és felolvasott 
levélben kifejezést adva rendületlen katholikus érzelmeik-
nek s a világegyház szorongatott feje iránti hódoló szerete-
tüknek, kérik a közgyűlést, hogy az általuk beküldött 150 
frtnyi adomány ez évben ne fordíttassék más czélra, hanem 
kizárólag a szentatyának küldessék szeretetfillérül. A köz-
gyűlés köszönettel fogadta a mihálii tagtársak adományát s 
erről írásban értesitendi a mihálii fióktársulat buzgó elnökét. 
A 150 ft. adomány a mihálii tagtársak kivánatához képest 
Rostaházy Kálmán indítványára a közgyűlés által megsza-
szavazott 2000 forinton felül fog a szentatyának küldendő 
szeretetfillérekhez csatoltatni. 

A számvizsgáló bizottmány jelentésének alapján pénz-
tárnoknak a számadási felmentvény kiadatni határoztatott . 

Püspökelnök ő méltósága sajnálattal jelenti, miszerint 
Huszár Ferencz udvari tanácsos úr, ki a társulatnak évek 
hosszú során át volt buzgó alelnöke, ezen tisztéről leköszönt, 
miután Pestről állandóan távozván, nem vehet többé részt a 
társulat vezetésében úgy, mint azt óhajtaná. A közgyűlés 

őszinte sajnálattal fogadta az aleln. lemondását s jegyzőköny-
vileg köszönetet mond Huszár Ferencz udvari tanácsosnak 
ernyedetlen buzgalmáért s forró ügyszeretetéért, melyet a 
társulat iránt, mint annak tagja és alelnöke, a társulat első 
keletkezése óta változatlanul tanúsított. 

Elnök falhivja a közgyűlést u j világi alelnök válasz-
tására ; nem tudja, kiben összpontosul a közgyűlés bizalma, 
de úgy hiszi, hogy nem fog a választásnak praejudicálni, 
ha a maga részéről dr. Balogh Sándor urat hozza javaslatba, 
kinek buzgalma, ügyszeretete s a társulat iránt tanúsított 
élénk részvéte mindenki előtt ismeretes. A közgyűlés erre 
leik es éljenzés^el válaszolt s egyhangúlag kikiáltá Balogh 
Sándor urat alelnöknek. 

Balogh Sándor alelnök megtisztelésnek veszi a szemé-
lye iránt nyilvánult bizalmat, köszönettel elfogadja a reá 
esett választást, igyekezni fog megfelelni a benne helyezett 
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bizalomnak s kéri a tagokat, hogy támogassák őt u j tiszté-
ben jóakaró tanácsaikkal . Elnök erre felhivá az uj alelnököt, 
hogy foglaljon helyet az elnökség mellett, mire Balogh Sán-
dor a közgyűlés éljenzései között helyét elfoglalta 

A t i tkár és a pénztárnok hivataloskodásának három-
évi cyclusa letelvén, hivatalukat a közgyűlés kezeibe letet-
ték, mely őket egyhangúlag ú j r a megválasztotta. 

A választmány tagjai szintén egyhangúlag ú j ra meg-
választa t tak. Az elhunyt választmányi tagok helyébs pedig 
pótlólag közfelkiáltás út ján a következők lettek megvá-
lasztva : helybeliekül Breznay Béla papnöveldei tanfelügyelő, 
Czibulka Nándor papnöve'dei lelkiigazgató, Klinger Is tván 
egyetemi tanár, Stanczel Ferencz papnöveldei tanfelügyelő ; 
vidéki választmányi tagul Takács Ignácz esperes és mihálii 
plébános. 

A számvizsgáló bizottmányba újból megválasztattak : 
elnökül Ruzsicska János egyetemi tanár , bizottmányi tago-
kul : Bellaagh József köz- és váltóügyvéd, F rey József nyu-
galmazott főtanitó. 

A társulat által segélyzett bukarest i és ploeíti iskolák 
magyar tanitóinak jelentései a mult iskolaév eredményéről 
s a magyar növendékek előhaladásáról örvendetes tudomásul 
vétettek. 

Püspök-elnök ő méltósága ezzel kapcsolatban előadta, 
miszerint a bukares t i apostoli vicarius egy a társulat elnök-
ségéhez intézett iratban tudat ja , hogy Oláhországban szü-
letett magyar i f jaka t kiván a papi pályára neveltetni, kiket 
lelkészekül alkalmazand az ottani magyar kath . községek-
ben. Evégre seminariumot nyit s már több magyar i f ja t fel 
is vett, kiket egyelőre saját házában helyezett el. Kéri a 
társulatot, hogy költségeinek fedezésében segélyezze öt. A 
közgyűlés kijelentette, hogy amennyire a társulattól-telni 
fog, segélyzendi ezen seminariumot. 

Felvétetett az egri egyházközségi bizot tmánynak az 
elnökséghez benyúj tot t azon javaslata, mely szerint a fiók-
társulatok, hogy a társulat iránti részvétet nagyobb mérv-
ben felkeltsék, a társulat i tagok által befizetett tagdijakból 
és adományokból egy részt megtar tanának oly czélból, hogy 
ezen visszatartott pénzösszeg szegény iskolás-gyermekek 
ellátására fordíttassák. A választmány ezen javaslatot a 
közgyűléshez utasí tot ta , miután az alapszabályok módosí-
tásával járó elvi kérdés forogván fen, nem tartot ta magát 
illetékesnek ez ügyben határozni . A közgyűlés, bár mél tá -
nyolja az eszmét, de a társulat jelenlegi pénzügyi viszonyai 
mellett nem ta r t j a azt realisálhatónak, amennyiben ezáltal 
az alapszabályokban kitűzött czéloktól vonatnék el a bejövő 
tagdí jaknak jelentékeny része; fentar t ja mindazáltal, hogy 
akkorra , ha a társulat ügyei kedvezőbb lendületet vesznek, 
ez irányban megteendi, mit czélirányosnak és üdvösnek 
fog hinni. 

Kubinszky Mihály pápai praelatus Nehiba János 
czimzetes püspök és Hopf János kalocsai kanonok urak 
részéről 5—5 forintot ad át a Máté Jób csángó lelkész 
számára küldendő segélyösszeghez leendő csatolás végett. 

• Ezután hosszabb beszédben indítványozza, hogy : 1) a köz-
gyűlés minden évben más-más városban tartassék ; 2) a 
Szpnt-László-társulat kölcsönözze morális t ámoga t á sá t , 
1869-i határozatának értelmében, a kathol ikus nagygyűlé-

sek létesítéséhez ; 3) a moldvai csángók segélyeztessenek a 
a társulat kebeléből évenkint megbízottak küldessenek 
Moldvába, hogy személyesen győződjenek meg a helyszinén 
a csángók szükségeiről ; 4) az oláhországi missió részére a 
magyar nyelv megtanulása végett Magyarországba küldö'.t 
olasz passionista a tyák tar tási költségeihez járul jon a t á r -
sulat olyszsrü segélyzéssel, minőben a moldvai missióra 
készülő magyarországi minori tákat részesíti. Határozta tot t : 
A vándorgyűlések eszméjét a közgyűlés elvben egyértel-
müleg helyesli s ha valamely részről meghivatik, a meghí-
vást készséggel elfogadja, de ez irányban maga a társulat 
nem kezdeményez ; a katholikus nagygyűlések létesítéséhez 
a társulat , Pécsett t a r to t t közgyűlésében hozott ha tá roza tá t 
fentartva, ujolag kijelenti, hogy ahhoz, mint testület, nem 
já ru lha t ; a csángókat illetőleg a közgyűlés méltányolja a 
választmány által szintoly ildomossággal, mint áldozat-
készséggel, történteket, a moldvai közvetlen látogatást min-
denkor oly üdvös eredményűnek tekintené, hogy akik erre 
a választmány jóváhagyásával önkényt és saját költségükön 
vállalkoznának, a társulat háláját érdemelnék ki, de a tár-
sulat maga ily úti költség fedezésére pénzzel nem rendelke-
zik ; az oláhországi missió ügyében megteszi a társulat 
tovább is, mi tőle telik s a választmány legjobb belátása 
szerint fog intézkedni. 

Molnár János keczeli plébános élénk színekkel ecsetel-
vén, miszerint a saj tó egy része féket vesztve, a katholikus 
egyházat s különösen annak fejét folyvást bántalmazza, 
kifejezést ad azon óhaj tásának, va jha ta lálkoznának, kik a 
sajtó ezen kihágásai t törvény ú t ján megtorolni feladatukul 
tűznék ki ; a közgyűlés szónok előadását tudomásul vette. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek : Ipolyi Ar-
nold alelnök, Ballaagh József és Lonkay Antal. 

Ezu tán Ipolyi Arnold kanonok az elnökség nevében 
köszönetet mond a megjelenteknek, kik a tanácskozásokat 
mindvégig ki tar tó, élénk, részvéttel kisér ték. 

Nem lévén több tá rgy , püspök-elnök a gyűlést befe-
jezettnek nyi lvání tot ta . Mire Lonkay Antal a közgyűlés 
nevében kifejezést adott a tagok hálá jának az elnökség 
tapintatos vezetéseért, kérvén püspök-elnök urat , hogy fő-
pásztori áldását adná a közgyűlés tagja i ra . Püspök-elnök 
megáldván a tagokat , a közgyűlés éljenzései által kisérve, 
a teremből eltávozott. 

IROMLOI. 
„Geschichte der Vulgata ." — Von Dr. F r a n z Kaulen. -

Mainz. Verlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Folytatás.) 

Hogy pedig a kath . egyház a latin kiadással, jelesen 
annak hitelesül nyilvánításával, meg akar ta volna szorítani 
a szentirás-olvasást és az eredeti kútforrások, nyelvek, fel-
használását, az t , mint a czikkely befejezése mutat ja , az 
ármeniai fordítás is tényleg megczáfolja. . . „Das es sich so 
und nicht anders verhalte, (t . i. dass in dem Ausdrucke 
„Vulgata editio latina" nach dem Sprachgebrauche der 
damaligen Z e i t nich eine b e s t i m m t e Recension der Vulgata , 
sondern die Vulgata als Übersetzung gemeint sei), élvezettel 
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olvassuk a J494. lapon, last sich um so zuvorsichtlicher be-
haupten, weil noch ein anderer Vorgang auch die Anschau-
ung der kirchlichen Behörden in Bezug auf die Form der 
Vulgata beleuchtet. Bekanntlich besitzen die Armenier eina 
alte, aus dem fünften Jahrhundor t stammende, Bibelüberse-
tzung, die stets im authentischen Ansehen bei ihnen gestan-
den hat. Neben dieser hat, soviel bekannt ist , nie ein Arme-
nier versucht eine neue Ubersetzung anzufertigen, auch nicht, 
nachdem die römische Vulgata erchienen war und eine 
Über t ragung in das j tzt gesprochene Neuarmenische nü tz -
lich erscheinen konnte. Im Jahre 1666 erschien jedoch zu 
Amsterdam eine Ausgabe der armenischen Bibel, worin 
vieles nach der inzwischen erschienenen Vulgata verändert 
war. Dies hing mit einer gewissen Vorliebe für alles Latei-
nische zusammen, welche in Armenien gepflegt wurde, seit-
dem lateinische Priester daselbst als Missionäre und Volks-
bildner aufgetreten waren und die Armenier sich der römi-
schen Kirche näherten. . . Das Stillschweigen, welches die 
kirchlichen Behörden diesem allem gegenüber beobachtet 
haben, ist df>r beste Beweis, dass die irrige Deutung, welche 
dem oben angeführten Décrété untergelegt wird, nicht im 
Geiste desselben begründet ist. Aber auch abgesehen hiervon, 
sind diese Thatsachen eine neuo willkommene Aufk lä rung 
übt r die Ar t und Weise, wie die Bestimmung der Authenti-
cität aufzufassen ist und insofern können sie bei der gesamm-
ten Geschichte der Vulgata, die in der Feststellung der 

Authenticität gipfelt, als Schlusstein angesehen werden." 

* 
* * 

De elegendő ezen, újból és újból hangoztat juk, ava-
tottan és értelmesen írt s mindenképen a mélyebb, behatóbb 
s az idetar tozó mozzanatok éles átvizsgálásával járó gondol-
kodásról, r i tka tudományjár tasságról , tanúskodó munkának 
(melynek a tizenötödik czikkelylyel úgyis vége, de nem az 
anyagnak, mely majdnem kimeríthetetlen,) béltartalma be-
mutatásául ennyi, hogy annak, melynek egészére ismételten 
és őszinte lélekkel utal juk az érdeklett olvasókat, becsére 
biztosan következtethessünk. 

Ismertetésünkben a t. szerzőt nyomról nyomra követ-
tük és oly bőven ter jeszkedtünk ki a kivonatolásban, ameny • 
nyire csak lehete és tovább alig is tehetők, hacsak fárasztó 
és fölösleges kitéréseket nem a k a r u n k . Dr. Csöss. 

(Vége köv.) 

YEGrTESEK. 
— A fm. herczegprimás legújabb pásztorlevelében 

T e Deumot, nyilvános, ünnepélyes, istentiszteletet rendel s 
péterfillér- gyűj tés t a szentatya jubileuma alkalmából. — 
Az óbudai plébános a lehető legnagyobb^zerűen fogja e napot 
megünnepelni hiveivel ; lesz nemcsak templomi istentisztelet, 
hanem taraczkdurrogás, kivilágítás, zene, stb. — Helyesen. 
Meg kell mutatni a gonosz világnak, hogy a pápát tiszteljük, 
szeretjük, még pedig saját érdekünkben, mert in commu-
nions cum illo ta lá lhat juk fel üdvünket . 

— A „P. L." l egújabb száma neki megy a német püs-
pököknek iegujabb körlevelük alkalmából s ezeknek a k a r 
leczkét adni. Szegény ördög. Még nem igen rég dicsőítette 
az ő tudományukat , férfias jellemüket stb. t. i. akkor, midőn 
elhitették a világgal, hogy ők opponálnak a zsinatnak. Most, 
mert mint kath. főpapok meghajolnak az összes egyház Íté-
lete előtt, nincs ignoransabb, jellemtelenebb, ember náluknál . 
De mindtz még csak hagyján . Ugyanez alkalomból megdi-
cséri a mi püspökeinket , hogy a józan észt s az államtör-
vényeket pár t fogásba veszik a római egyház ellenében. 
Ugyan k é r j ü k a Lloydot, ne dicsérgesse főpásztorainkat ; e 
dicséret végbetlenül sokat ár t nekik, mert sok katholikus-
ban megrendíti i rányukban a bizalmat. A mi főpásztoraink-
nak az olyan Lloydféle czikkezőktől nem dicsértetni, hanem 
gyaláztatni dicsőség. 

— K i m u t a t á s azon 145 intentióról (dantis), me-
lyeknek ft . Habaz L. úr szívessége által egy ra jnavidéki 
minoritazárdá nál szerzett 35.4 kros stipendiumát (51 fr t . 33 
kr . ) szenta tyánk s zámára a „Religio" nt. szerkesztőjének 
á tad tam. 

Díiray Mátyás sályii plébános a n. víiradi 1. sz. e. 
megyében vállalt . . . . 60 intentiót 

Püspöki Alajos gyulai esp. és sarkadi plébános a 
n. v. 1. sz. e. m. . . . 50 „ 

Zsihovics Ferencz kanonok s vicerector a pesti 
közp. papn. . . . . 30 „ 

Bartal László csúzi pl. az eszt. é. m, 5 „ 
Kelt Esz te rgomban 1871. máj. 29. 

Káplár Mihály, 
érsekvárosi káplány. 

— K i m u t a t a s azon nyolczvan intentióról (dantis), 
melyeknek f t . Habaz L . eszt. papnöv. lelki igazgató ú r 
szívessége által egy rajnavidéki minorita zárdából szerzett 
35.4 kros stipendiumát (28 ft . 32 kr.) szentatyánk számára a 
„Religio" nt. szerkesztőjének átadtam. — Vörös Antal csek-
lészi plébános az esztergom e. m. 28 int. Molnár Ev. János 
esp. es keczeli pleb. a kalocsai e. m. 20. — Bartal László 
csúzi pl. az eszt. e. m. 20. — Szabó László belényesi pl. a 
nváradi 1. sz. e. m. 12. 

Esztergom, 1871 jun . 2. Káplár Mihály, 
érsekvárosi káplány. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubi láns pápa, szániára. 

Összeg az előbbi számból: 1712 fr t . 51 kr., 1160 f rank 
aranyban, 6 f r ank ezüstben, 13 cs. k. arany, 15 u j ezüst 
forintos, 35 db régi húszas, 8 db régi tizes, 5 db régi 5 kros, 
12 db régi 3 kros, 2 régi koronás tallér, 1 db régi kétfr tos, 
9 osztrák % forintos, 8 db porosz tallér, 1 db u j két forintos, 
2 régi tallér. 

Intentiókból . . . 51 forint 33 k ra jczá r . 
Intentiókból . . . 28 „ 32 „ 
Komanek Ferencz n. váradi 1. sz. áldozár : Papae 

in rebus fidei et morum infallibili 1 cs. k. arany. 
Sz. . . . ről 10 forint. 
Az esztergomi papnövelde elöljárói s tanárai 

25 fr t . , 2 '/jj pápai arany scudo. 
Az esztergomi növendékpapság 43 frt, 4 cs. k. a. 

és 1 régi húszas. 
Az esztergomi papnövelde magyar iskolája 2 cs. k. a. 
Wenczell Antal esztergomszékesegyházi succentor 

2 forint. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta, 
küldéssel 5 f t . 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz.) 
. 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, jnnins 14-én. 4 7. 

TARTALOM. A szentatyának jubileuma alkalmából 
kiadott levele. — A jövő vallása. — A ím. herczegprimásnak 
a szentatya jubileumára vonatkozó föpásztori levele. — 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A szentatyának jubileuma alkalmából 
kiadott levele. 

Sanctissimi Domini Nostri Pii divina Providentia 
Papae IX. Epistola Encyclica ad omnes Patriarchas, 
Primates, ArChiepiscopos, Episcopos, aliosque loco-

rum Ordinarios, gratiam et communionem cum 
apostolica Sede habentes. 

Pius PP. IX. 

Venerabiles Fratres, salutem et apostolicam 
benedictionem. 

Bénéficia Dei ad celebrandam eius benignitatem 
Nos vocant, dum novam in Nobis protectionis suae 
gratiam et Maiestatis suae glóriám ostendunt. Quin-
tus enim et vicesimus iam elabitur annus, ex quo 
apostolatus buius Nostri, Deo disponente, ministerium 
suscepimus, cuius aerumnosa tempóra perspecta ita 
sunt vobis, ut longiori Nostra commemoratione non 
egeant. Vere patet, Venerabiles Fratres, ex Serie tot 
eventuum, militantem Ecclesiam inter crebra certa-
mina et victorias cursum tenere ; vere Deus rerum 
vices temperát ac regit in Orbe, qui est scabellum 
pedum suorum; vere infirmis et contemptibilibus 
saepe instruments utitur, ut inde consilia expleat 
sapientiae suae. 

Iesus Christus Dominus Noster, auctor et su-
premus moderator Ecclesiae, quam acquisivit san-
guine suo, suffragantibus meritis Beatissimi Petri 
Apostolorum Principis, qui in hac Romana Sede 
semper vivit ac praesidet, diuturno hoc Apostolicae 
Nostrae servitutis tempore infirmitatem ac tenuita-
tem Nostram sua gratia ac virtute ad maiorem sui 

nominis gloriam et populi sui utilitatem dignatus 
est regere et sustentare. Hinc Nos divino eius auxilio 
suffulti, constanterque usi consiliis Ven. Fratrum 
Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium 
et non semel vestris etiam. Ven. Fratres, qui simul 
hic Romae magna frequentia Nobiscum adfuistis, 
hanc veritatis cathedram vestrae virtutis et unani-
mis pietatis splendore decorantes, potuimus in huius 
Pontificatus cursu ex Nostris et catholici Orbis votis 
Conceptionem Deiparae Virginis Immaculatam do-
gmatica definitione declarare, ac pluribus Religionis 
Nostrae Heroibus Caelestes honores decernere, quo-
rum et praesertim divinae Matris praesidia Catholi-
cae Ecclesiae tam adversis eius temporibus praesto 
esse futura non dubitamus. Divinae pariter opis fuit 
et gloriae, ut verae fidei lumen in dissitas etinhospi-
tas etiam regiones evangelicis operariis missis pro-
ferre possemus , in pluribus locis ecclesiasticae 
Hierarchiae Ordinem constituere et errores humanae 
rationi bonisque moribus et rei tum christianae tum 
civili adversos hac praesertim aetate invalescentes 
solemni condemnatione configere. Deo pariter auxi-
liante, firmo ac solido, quantum poteramus, concor-
diae vinculo ecclesiasticam et civilem potestatem 
sive in Europae, sive in Americae partibus inter se 
consociare pluribusque Orientális Ecclesiae, quam 
ab initio Apostoliéi Nostri ministerii paterno semper 
cum affectu respeximus, necessitatibus consulere 
curavimus; ac non ita pridem Oecumenici Vaticani 
Concilii opus aggredi et promovere Nobis datum 
est, cuius tarnen dum maximi fructus partim 
suscepti erant, partim expectabantur ab Ecclesia, 
ob notissimas rerum vices suspensionem decernere 
debuimus. 

Nec vero, Venerabiles Fratres, quae civilis No-
stri imperii ius et officium poscebant, ea unquam, 
Deo donante, exequi praetermisimus. Grratulationes et 
plausus, ut meministis, qui initia Nostri Pontificatus 
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exceperunt, brevi in iniurias et oppugnationes adeo 
conversi fuerunt, nt Nos e dilectissima hac Urbe 
Nostra exulare coegerint. At vero ubi communibus 
catholicorum populorum et Principum studiis et 
viribus adnitentibus Pontificiae huic Sedi restituti 
fuimus, continuo omnes Nostras vires et studia con-
tulimus ad promovendam et conciliandam fidelibus 
Nostris subditis solidam illám et non fallacem pro-
speritatem, quam uti gravissimum civilis Nostri 
Principatus munus semper agnovimus. At vero vicini 
Potentis cupiditas temporalis Nostrae dominationis 
regionibus inhiavit, consilia sectarum perditionis 
paternis Nostris atque iteratis admonitionibus et 
vocibus obstinate praeposuit et novissime, ut vobis 
compertum est, Filii illius Prodigi, de quo in Evan" 
gelio legimus, impudentiam longe supergressus,hanc 
quoque urbem Nostram, quam sibi postulabat, vi 
et armis expugnavit, eamque nunc in sua potestate 
contra omne fas retinet, veluti substantiam, quae 
ipsum contingat. Fieri non potest, Venerabiles Fra-
tres, quin vehementer ob hanc tarn nefariam usur-
pationem,quampatimur, moveamur. Angimur omnino 
tanta iniquitate consilii, quod eo spectat, ut civili 
Nostro Principatu deleto, una eademque opera, si ita 
evenire posset, spirituális Nostra potestas et Christi 
Regnum in terris deleatur. Angimur tot gravium 
malorum adspectu, eorum praesertim, quibus aeterna 
populi Nostri salus in discrimen vocatur; qua in 
acerbitate nihil Nobis est luctuosius, quam oppressae 
Nostrae libertatis conditione impediri, quominus tot 
malis necessaria remedia adhibeamus. 

Hisce moeroris Nostri causis, Venerabiles Fra-
tres, accedit etiam longa illa et miseranda series 
calamitatum et malorum, quae nobilissimam gallicam 
nationem tamdiu perculerunt et afflixerunt, quae in 
immensum his diebus aucta tot prorsus inauditis 
excessibus ab eíferata ac perdita hominum colluvie 
patratis, atque atrox nominatim impii parricidii 
scelus in caede Venerabilis Fratris Parisiensis Anti-
stitis consummatum, probe intelligitis, quos sensus in 
Nobis commovere debuerint, cum totum orbem metu 
atque horroré compleverint. Est demuin et alia No-
bis, Venerabiles Fratres, caeteris etiam maior amari-
tudo, cum videamus tot rebelles filios, tot tantisque 
censurarum laqueis obstrictos, nulla paternae Nostrae 
vocis, nulla salutis suae ratione habita pergereadhuc 
oblatum a Deo poenitentiae tempus contemnere et 
divinae ultionis iram contumaciter,quam misericordiae 
fructum in tempore, malle experiri. 

Iam vero per tot rerum vicissitudines, Deo cle-

mentissimo Nos protegente, natalitium illum Nostrae 
provectionis diem iam adesse videmus, in quo sicuti 
in Beati Petri Sede successimus, sic, licet eiusmeritis 
quam longissime impares, annorum eius in apostoli-
cae servitutis diuturnitate reperimur esse consortes. 
Novum hoc profecto, singulare ac ingens, est divinae 
dignationis munus ac in tanta sanctissimorum No-
strorum Praedecessorum Serie in longo undeviginti 
saeculorum cursu Nobis unice, Deo disponente, col-
latum. In quo eo etiam admirabiliorem Nobiscum di-
vinam benignitatem agnoscimus, cum videamus hoc 
tempore dignos Nos haberi, qui pro iustitia persecu-
tionem patiamur et cum aspiciamus mirum illum 
devotionis et amoris affectum, quo christianus popu-
lus vehementer agitur ubique terrarum et ad hanc 
Sanctam Sedem unanimi studio compellitur. Quae 
sane munera cum in Nos adeo immerentes collata 
fuerint, vires Nostras prorsus impares experimur, ut 
gratiae reddendae officio pro débita ratione respon-
deamus. Quamobrem dum ab Immaculata Deipara 
Virgine petimus, ut Nos doceat eodem ac Ipsa spiritu 
reddere gloriam Altissimo sublimibus illis verbis, 
„fecit mihi magna qui potens est," vos etiam atque 
etiam rogamus, Venerabiles Fratres, ut una cum 
gregibus vobis commissis cantica atque hymnos 
laudis et gratiarum Nobiscum Deo persolvatis. 
Magnificate vos Dominum mecum, dicimus Leonis 
Magni vocibus et exaltemus nomen eius in invicem, 
ut tota ratio gratiarum et miserationum, quas acce-
pimus, ad laudern sui referatur auctoris. Populis 
autem vestris significateincensam caritatem Nostram 
gratissimosque animi sensus ob praeclara ipsorum 
erga nos filialis pietatis testimonia et officia tamdiu 
et tam perseveranter édita. Nos enim, quod ad Nos 
attinet, cum usurpare iure possimus regii Vatis verba : 
„incolatus meus prolongatus est," vestrarum depre-
cationum ope iam ad hoc indigemus, ut virtutem 
fiduciamque assequamur reddendi animam Nostram 
Pastorum Principi, in cuius sinu est refrigerium 
malorum turbulentae huius et aerumnosae vitae et 
beatus portus aeternae tranquillitatis ac pacis. 

Ut autem ad maiorem Dei gloriam proficiat, 
quod Pontificatus Nostri beneficiis de Eius largitate 
accessit, spiritualium gratiarum thesaurum hac occa-
sione reserantes, Vobis, Venerabiles Fratres, potesta-
tem facimus, ut in vestra quisque Dioecesi, die deci-
mosexto aut vigesimoprimo huius mensis aut alio ad 
vestrum arbitrium eligendo, benedictionem Papalem 
cum applicatione plenariae indulgentiae in forma 
Ecclesiae consueta auctoritate Nostra Apostolica 
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impertire possitis et valeatis. Spirituali autem Fide-
lium utilitati consulere cupientes, tenore praesentium 
in Domino concedimus, ut omnes Christifideles, tum 
saeculares, quam reguläres utriusque sexus, quocum-
que in loco cuiusque vestrum Dioecesis existant, qui 
sacramentali confessione expiati et sacra communione 
refecti pias ad Deum preces pro Christianorum Prin-
cipum concordia, haeresum extirpatione et sanctae 
Matris Ecclesiae exaltatione effuderint, eo die, quem 
Vos ad praedictam Benedictionem largiendam ex 
auctoritate Nostra designaveritis, aut elegeritis vel, 
in Dioecesibus, ubi Sedes Cathedralis vacet, Vicarii 
capitulares pro tempore existentes elegerint et de-
signaverint, omnium peccatorum suorum plenariam 
indulgentiam consequi possint ac valeant. Minime 
dubitamus, quin liac occasione populus christianus 
efficacius exeitetur ad orandum, atque ita multipli-
catis precibus eam misericordiam suscipere mereamur» 
quam tot praesentium malorum adspectus Nos segni-
ter implorare non sinit. 

Vobis interim, Venerabiles Fratres, constantiam, 
caelestem opem et solamen omne a Deo omnipotenti 
adprecamur, quorum auspicem et praecipuae Nostrae 
benevolentiae testem esse volumus Apostolicam be-
nedictionem, quam Vobis Cleroque et populo unicui-
que Vestrum concredito plena cordis Nostri exube-
rantia impertimus. 

Datum Romae, apud S. Petrum die quarto iunii 
Sanctissimae Trinitati sacro, Anno MDCCCLXXI, 
Pontificatus Nostri anno vigesimoquinto. 

P i u s PP. IX. 

A j ö v ő v a l l á s a . 
(Vége.) 

A harmadik ágazat csak folyománya a felállított 
pantheisticus elméletnek j mert ha az ember lénye-
gileg nem külömbözik Istentől, akkor ennek minden 
lényeges tulajdonságaiban, tehát a változhatatlan-
ságban is, kell osztoznia; de hogy az elpusztíthatlan 
emberben, tehát végtelen lényben, egy véges factor, 
milyen a halál, még változást is idézhessen elő s ha 
ez megengedhető volna, váljon mi szüksége lehetne 
ezen noha csak átmeneti alakra az embernek, ha ez 
árnyékvilágban is elérte már a tökéletesség neto-
vábbját azaz világszellemmé fejledezett, imigyen 
kérkedvén Hegellel: „Nur aas dem Kelch diesesGrei-
sterreiches, schäumt mir die Unendlichkeit (Grott)?" 
Ez ujolag contradictio inadjecto, mivel a végnélküli 
egység, melynek csak nyilatkozata az ember s mint 

ilyen szintén végnélküli, tér- és időbeni vagyis eset-
leges és véges változásnak, minő a halál, alávetve 
nem lehet anélkül, hogy elpusztíthatlan lény lenni 
meg ne szűnjék. 

Az ötödik ágazatnál kezdődik a „Botschaft" 
erkölcstana; de csak itt kezdi belátni a hamis pró-
féta, hogy a monismus phántomja, az önistenített 
ember, nem képes az erkölcsi törvénynek a kellő 
tekintélyt, annál kevesbbé a szükséges sanctiót, meg-
adni s azért hittanának fenjelzett. alapelvét módo-
sítván, a negyedik pont alatt mondja: „Isten az 
absolut tökély." 

De ha ez igaz, amint csakugyan igaz is, hogyan 
mondhatja akkor a hatodik pont alatt, miszerint a 
jutalom és büntetés csak véges fog lenni? avagy 
nem szükséges-e, hogy az absolut tökélynek meg-
bántásához clZclZ cl bíínhez arányosított legyen a 
büntetés is? Miután pedig a megbántás végtelen, a 
büntetésnek is végtelennek vagyis öröknek kell lenni. 
Ennek tagadása annál feltűnőbb reformerunkban, 
mert az embert fentebb végtelen lénynek lenni állítot-
ta, tehát annál inkább képesnek végtelen jutalomra 
és büntetésre. 

Az ötödik ágazatban az emberi cselekvények 
erkölcsi becsét és becstelenségét nem az Isten tör-
vényéveli megegyezés- és meg nem egyezéstől té-
telezi fel, miben minden erkölcsiség lényege rejlik, 
miután maga Isten az erkölcsi jóság és szentség, 
propria natura et essentia: hanem ehelyett az erköl-
csiséget az emberi egyenlőség és haladás ingová-
nyára építi ! Igen természetes, hogy az önistenített 
ember öntörvényhozói tisztet is teljesítsen. Ennek 
főelve Fichte szerint: Liebe dich selbst über Alles. 
Gyönyörűséges morális, minden jogtalanságnak pan-
dora szelenczéje. Unum et totum ego, ez a pantheis-
mus erkölcstanának alapelve.1) 

De eltekintve ezen inconvenientiáktól, azt kérd-
jük uj apostolunktól : ha az ember nem egyéb, mint 
a világszellem szükségszerű kifejlődése, hol lesz 
akkor az öntudat s az önelhatározási jog, az emberi 
cselekvények ezen két lényeges alkateleme? hiszen a 
logika főtörvénye szerint (princípium rationis suffi-
cientis) a szükséges és öntudatlan, minő a pantheis-
mus istensége, t. i. a végnélküli egység,szabadakaratú 
és öntudatos lényt, (persona) minő az ember, soha 
elő nem teremthet.2) 

1) L. Fichte Encyclopädie §. 50. 
2) Aquinói sz. Tamás ide vonatkozólag így nyilatko-

z ik : Quidquid perfectionis est in effeetu, oportet inveniri in 
causa effectivr.. Manifestum est enim, quod effectus praeexi-

47 * 
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Miképen beszélhet még a „Botschaft" hazug hír-
nöke a hetedik ágazatban tízparancsolatról, midőn 
ugyanazon lélekzéssel a természeti állapotra fektetett 
egyenlőséget jogosultnak, sőt az erkölcsi szabályok 
egyedüli mérvadójának, vallja, az ismét uj evangéli-
stánk többi agyrémei közé számítandó, purer Unsinn4 

De vonjuk immár be magasra felemelkedett vi-
torláinkat s evezzünk be sietve az oly közel igazság 
örökzöld szigetjeibe. 

A minden istenelviségi fatum,bár „feltétlenén-" 
vagy „világszellem"-nek nevezzük azt, nem magya-
rázza meg a lények individuátióját, ellenmond ön-
tudatunk kétségbevonhatlan tényeinek, tagadja a 
személyes szabadságot, az érdemet és bűnt, szóval, 
a jó és rosz közti külömbséget, a történelmet.3) 

A pantheismusban gyökerező uj vallás tehát 
mind feltevéseiben, mind bizonyítékaiban, alapnélküli 
és téves; mint ilyen az erkölcsiségnek, a szellemi hala-
dásnak és tökélyesbülésnek termékeny virágkertje 
nem fog lenni soha , mivel az erények szerény 
ibolyái csak az igazság verőfényénél nyitják meg 
szeplőtelen kelyhüket, hogy a szeretet illatözöne 
hálaáldozatképeu ég felé szálljou. 

S az ilyen vallást merik aztán az igazság, a sza-
badság és szeretet üdviratának nevezni. 

Szabad életet negélyez ugyan, de olyant, minőt 
az egyenlőségben szeretett testvéreik, t. i. a gorillák 
és chimpansok, a szakállos Kuno s a maró Gebhard, 
élnek Amerika ősvadonaiban; de az ily életet vallá-
sosnak, erkölcsösnek, nevezni apage hypocrisis. 

Az oly kormány pedig, mely ily erkölcsrontó 
hitfelekezetet kebelében megtűr, önnönmaga felett 
mondotta ki a halálitéletet. 

Hiszen liberálisainknak is be kell látni s ha be 
nem látják, akkor a párisi commune véráldozatai 
utolsó halálhörgésükkel fogják leolvasni árva fejükre 
a rémséges leczkét, miszerint elveikkel a társadalmi 
rend soká fen nem állhat, mert mihelyt érvényre 
jutnak, azok az elszakadt szikladarabhoz hasonlóan 
feneketlen örvénybe rohannak, magukkal vészbe 

stit virtute in causa agente, praeexistere autem in virtute 
causae agentis non est praeexistere imperfectiori modo, sed 
perfectiori. Sum. Theol. I. qu. ÍV. art. 2. cf. Aristot. Meta-
phys. XII . 5. 

3) „Socrates non est humanitas," mondták azért a 
régiek. Ezen fogalom „emberiség" nem fejezi ki teljesen az 
egyes ember egész lényegét. „Id quod est homo, habet in se 
aliquid, quod non habet humanitas," jegyzi meg helyesen 
sz. Tamás Sum. Theol. I . qu. I I I . a. 6. -

sodorva boldogot, boldogtalant. Anarchia az egyedül 
jogosult kormányalak, a tulajdonjog rablás s ha a 
szenvedélyek tüzes furiáit csillapítani merészled, eo 
ipso halál fia vagy. 

Ám tűzzétek magasra a vörös zászlót, lengjen 
bár nyíltan, szabadon, de hátirata mindigeképen fog 
hangzani : Éljen a cannibalismus ! 

* 

Ha tehát valaha, úgy leginkább ez idő szerint, 
midőn mint egy második Aeol általa szabadon eresz-
tett indulatok magasra menő hullámtörései közepett 
az ész delejtűje már nem képes a modern társada-
lomnak a zajló világtengeren kétségbeesetten küzdő 
hajóját a békesség ölelő partjaiba bevezetni : kétsze-
res kötelességünk erős lélekkel azon kőszálhoz ra-
gaszkodni, melyre Krisztus anyaszentegyházát ala-
pítá; mert bármennyire is törjék fejüket tudósaink, 
igazán csak az a „bölcsek köve," melyet nem emberi, 
hanem isteni, kéz alkotott s a melyről a bölcsészeti 
rendszerek lármás concertátiói közepett visszhangzik 
a hatezeréves mondat: „Szóla Isten s lőn." E három 
szó fejti meg ama nagy sphinxet. melyet világnak 
nevezünk s azért minden igaz bölcsészeinek alphája 
s ómegája is fog lenni mindenkoron. 

A mennyei bölcseség ezen gyémántköve kilö-
vellé már egyes sugarait azon halhatatlan férfiak 
dicskoszorúzott homlokára, melyet az igazság ge-
niusa csókjával illetett, milyenek Socrates, Plato, 
Aristoteles; teljes fényét azonban csak akkor ra-
gyogtatá pompázó színvegyületben, miután a vilá-
gosság Atyja az igazság napjit, egyszülött Fiát, kül-
dé a földre, kinek szentséges szive, „az isteni szeretet 
trónja,"4) hódolóinak sziveit is a szeretet tüzével 
megszentelte. Ignem veni mittere in terram et quid 
voluinisi ut accendatur? 

Mindezekután tántoríthatatlan abbeli meggyő-
ződésünk, miszerint csak az örök Ige által a szeretét 
oltárán eszközölt uj erkölcs-szellemi teremtés, t. i. a 
kereszténység, oldhatja meg egyedül a socialis világ-
problémát napjainkban, melyhez minden bölcseleti 
rendszerek kénytelenek lesznek ismét visszatérni. 

Azért mindenkinek, legyen bár jogbölcsész, 
államár, munkafőnök vagy bármi néven nevezendő 
hitujító, 18 százados küzdelmeken vett győzedelmek 
után be kell látnia s ha belátni nem akarja, uj, még 
fényesebb diadalok után tapasztalni fogja, hogy a 

4) In Brevi Beatif. Marg. Mar. Alacoque die 19 Aug. 
1864. 
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ker. kath. anyaszentegyházban letéteményezett val-
láskincsen kivül semmi nemű más vallásnak jövője 
nincsen, mert a kié az igazság, csak azé a jövő. 

„Drum edle Seele, entreiss Dich dem Wahn, 
Und den himmlischen Glauben bewahre! 

W a s kein Ohr vernahm, was die Augen nicht sahn, 
Es ist dennoch das Schöne, das Wahre !" 

(Schiller.) 
Dr. Surdnyi. 

A fin. herczegprimásnak a szentatya jubileumára vonat-
kozó íopásztori levele. 

S. Petrum Apostolum et Apostolorum Principem Sum-
mum Ecclesiae Pontificatum in cathedra, quam fundavit , 
Romana annis viginti quinque tenuisse asserit S. Hierony-
mus seribens1) : „Romám pergit (Petrus) ibique X X V . annis 
cathedram sacerdotaletn tenuit usque ad ultimum annum 
Neronis, i. e. decimum quartum, a quo et affixus cruci mar-
tyrio coronatus est, — — sepultus Romae in Vaticano j u x t a 
viam triumphalom, totius orbis veneratione celebratur." 
Idem testatur catalogus Romanorum Pontificum sub Liberio 
Papa circa annum 354. exaratus, in q;io haec leguntur : 
„Petrus annis viginti quinque, mense uno, diebus novem. 
Fu i t temporibus Tiberii Caesaris et Caii et Tiberi i Claudii 
et Neronis : a consulatu Vinicii et Longini usque Nervae et 
Vestini, passus autem cum Paulo die tertio Calendas Jul ias 
consulibus supradictis imperante Nerone." Consentit Anas-
tasius Ecclesiae Romanae Bibliotbecarius2) inquiens : „Bea-
tus Petrus Apostolus et Princeps Apostolorum, primus sedit 
cathedram episcopatus in Antiochia annos septem. Hie Petru3 
ingressus in urbem Romam sub Claudio — ibique sedit Ca-
thedram episcopatus annos viginti quinque, mensem unum, 
dies octo." Nec aliter habet catalogus Romanorum Pontificum 
sub Felice IV. aetate Justiniani Imperatoris contextus et 
circa annum Christi 530. vulgatus, ut innumera alia de hac 
re testimonia silentio premam. Invaluit opinio, nullum Papain 
in sublimi S. Pet r i cathedra attingere annos Pe t r i ; unde 
Joannes Palatinus3) morem dérivât acclamandi in inaugu-
ratione cuiuslibet novi Pontificis : „Beatissime Pater , annos 
S. Petr i non videbis !" cuius cetera acclamationis nulla plane 
sunt in Libro diurno Romanorum Pontificum, vestigia. Quid-
quid vero sit de hac acclamatione, id certum exploratumque 
est, nullum ex omnibus Romanis Pontificibus in S. Pe t r i 
Cathedra annis viginti quinque sedisse, immo in omni 257 
Romanorum Pontificum numero, qui in sic dicto annuario 
Pontificio recensentur, nonnisi viginti très reperiuntur, qui 
annos quindecim excesserunt, ex iisque soli novem annum 
vicesimum superaverunt, nimirum S. Silvester I., S. Leo 
M., Adrianus I., S. Leo III. , Alexander I I I . , Urbanus VI I I . 
Clemens XI., Pius VI. et Pius VII . Hanc in rem pridem 
jam auctor quidam anonymus vitae S. Monae Episcopi Me-
diolanensis a. 249. defuncti observavit4) : „Si quis mirum 

l) De viris illustr. c. 1. 
s) Hist, de vitis Roman. Pontif. I . 
') Gesta Eomanor. Pontif. torn. 1. pag. 3. 
*) V. Acta SS. Obtobr. edit. nov. Paris. VI. pg. 16. 

ducat, aut credibile putandum dissuadeat, quinque t an tum 
ea usque tempóra Mediolanensi Ecclesiae Antisti tes prae-
fuisse, cum in Romana Sade vigesimus post Apostolos tunc 
temporibus degerit vir Deo fidelissimus Papa et Mar ty r 
Fabianus, perpenset, quicunque ille est, occultum et investi-
gabile d ispensants Dei judicium, cur istis prolixiora vitae 
curricula contulerit, illis vero breviora. Istos ad suorum 
profectum fidelium licet inferioris gradus diutius reservatos, 
longo conflictu adsuescens ad t r iumphum victorum agmini 
socians, ad ultimum, ut emeritorum laborum senes multis 
postmodum essent norma vitae exemplarque militibus, illos 
autem, summos videlicet primates et duces spirituális certa-
minis, quanto fortius in procinctu Christianae fidei dimi-
cantes, tanto ad coeli palatium ocyus properantes, victrici 
laurea redimitos secum perenniter regnare concesserit. Ne-
que enim aliter decuit, quam ut in praecellentis pontificalis 
cathedrade throno vicissim, continuatimque sibi succedentes 
Ecclesiae totius Rectores universum suis orbem monumentis 
replerent, a quibus et certandi audaciam et praedicandi 
constantiam, tr iumphi quoque reportandi fiduciam ceteri 
sumerent ecclesiarum principes et magistri. E t cum quis 
ad liquidum humani lance judicii causam tanti examinis 
t rut inare nequierit, exclamet necesse est cum Apostolo et 
dicat : „O altitudo divitiarum sapiantiae et scientiae Dei, 
quam incomprehensibilia sunt judicia eius et investigabiles 

viae ejus" ! Non solum vero istiusmodi miranda su-
perni arbitrii dispensatio apud antiquos quoscunque ac pri-
mae Christianitatis cultores, verum etiam apud modernos 
pari libra frequentius accidisse patenter agnoscitur ; dum et 
in Romanae Arcis Pontificibus brevioris vitae cursus et vix 
dum ad primi Pastoris mensuram pertingere decernitur et 
Mediolanensibus Praesulibus perrari adscripti sunt, quibus 
non usque ad grandaevi tatem terminus vitae praesentis 
deeurrerit ." J a m igitur anonymi auctoris tempore hominum 
mentes ea exereuit divinae providentiae dispositio, qua fac-
tum est, ut nullus S. Petr i successorum ad Petr i in sacro 
Ecclesiae prineipatu annos pervenerit . Nostris diebus reser-
vatum est videre Papam s. Petro in diuturni ta te etiam 
Summi Pontificatus similem. Nimirum Sanctissimus Domi-
nus Noster Pius IX. die 16. Junii h. a. vicesimum quintum 
summi Pontificatus sui annum complebit. Consilium fuit 
Altissimi, cuius judicia abyssus multa, quod die 16 Juni i 
1846. in Pium IX. mox in altero scrutinio electorum vota 
ingenti Urbis ac Orbis plausu c mvenirent. A Domino perinde 
factum est, ut idem Summus Pontifex, quo nullus graviores 
pro Ecclesia Dei labores exantlando3, nullus majores in 
Ecclesia gubernanda difficultates exsorbendas habuit, inter 
tot curas et sollicitudines, corporis vires mirum quantum 
atterentes, inter tot discrimina rerum et vicissitudines tem-
porum octogenario licet major, quam aetatem ipsae s. Scrip-
turae5) laborem ac dolorem esse asserunt, pleno mentis ac 
corporis vigore per f rua tur , atque in illo haec Psaltis regii 
vota impleri videantur : „Redimit de interitu vitam tuam 

renovabitur ut aquilae juventus tua."6) In S. Sedem 

et huic Petrae a Christo ipso superaedificatam Ecclesiam 
nunquam atrocius bellum motum est ac nostro tempore, 

») Psal. 89,10. 
«) V. Psal. 102, 4. 5. 
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haec, quam celebraturi sumus festiva solemnitas opportunam 
praebebit occasionem, suam erga Sanctissimum Dominum 
Nostrum efficacem et actuosam caritatem contestandi vel e 
proprio largiendo, quod possit vel aliorum scopo hoc opem 
implorando. Conferendae aut colligendae symbolae ad can-
cellariam Officii mei Dioecesani t ransponantur . 

Datum Strigonii, die 30. Maii, 1871. 
Joannes m. p. Archi-Episcopus. 

nunquam Sedes illa ab insolentioribus potentioribusque 
impetita fuit inimicis, qui licet studiis ac erroribus sint dis-
pares, in unum tamen unius s. Petr i cathedrae et Ecclesiae 
exterminium omnes conspirant. Nunquam Sedes illa, si pr i -
ma tria Ecclesiae secula demas, humanis omnibus praesidiis 
sic destituta fuit, prout illám hodie iis carere videmus, nem-
pe non suae solum derelictam sorti, sed insuper spoliatam, 
omnibus omnium catholici nominis hostium telis in ipso 
plane Ecclesiae centro objectam, ipsa libertate privatam, 
nisi liberam illam dicere vel is, quod iiberrime et impune 
impetere, lacessire conviciis earn possit, qu'scunque velit. 
Qui j u x t a temporum et Ecclesiae suae indigentias Summo 
Sacerdotio semper aptare consuevit homines, Ecclesiae suae 
vindex ac protector Deus, in haec difficillima et innumera-
bilium plane molestiarum tempóra Pium IX. reservavit, qui 
inconcussa in Daum locata fiducia nunquam animum in 
adversis rebus dimittere, nunquam in secundis extollere, 
nunquam in implemento gravissimorum officiorum tepescere, 
visus es t ; qui Ecclesiam Dei afflante Spiritu Sancto, non 
irruentibus in illam tempestatum fluctibus obsequendo, non 
ad sic dictum genium aevi consilia aptando, sed secundum 
legem Dei claves et clavum fortiter tenendo ac dirigendo 
gubernavit . Qui Ecclesiae universae atque orbi Christiano 
ita prout Pius IX . totus vixi t , is nunquam diu, nunquam 
satis, vixisse censendus est. Agamus proinde Regi seculorum 
immortali ac invisibili grat ias , quod Sanctissimum Dominum 
Nostrum, cui ante annos viginti quinque aditum ad solium 
pontificium grat ia sua reseravit, tot annorum decursu Ec-
clesiae suae sanum ac incolumem conservaverit. Communibus 
dein Ecclesiae universae votis nostra quoque adjungamus, 
a tque a Deo enixissime petamus, ut quam Illi adhuc in reli-
gionis praesidium, rei Christianae incrementum et catholici 
nominis gloriam, concessurus est vitam, earn in longum 
deinceps tempus protrahere, tueri, meliorumque denique 
temporum felicitati servare velit. Videamus porro et ad con-
firmationem nostram in fide ultro experiamur in tanto Pon-
tifice petram illam, super qua aedificatam Ecclesiam scimus, 
tota conspirantium hostium potentia tentari posse ad exer-
citium, convelli aut superari non posse ad exterminium. 
Miremur in inermi octogenario senecione crucis Christi, cui 
soli innititur, virtutem ac vim, quae in infirmitate perficitur, 
inter adversa invalescit, undique vexata non cedit, pugnam 
non deserit, pugnare non desinit, gloriosius t r iumphatura . 
Praesentibus itaque dispono, ut Dominica diem 16-tam futuri 
mensis Juni i insequente, sive post Pentecosten tertia, in Ca -
thedrali ac collegiatis nec non omnibus Archi-Dioecesis 
huius parochialibus, Regularium item Ecclesiis, sed et in 
illis filialibus templis, in quibus cultus divinus ordinarie 
peragi solet, Missa solemniori, quo fieri potuerit, ritu cum 
collecta „pro Papa" et hymno Ambrosiano „Te Deum" 
decantetur ; post meridiem vero huius diei Litaniae sub 
expositione Ssmi Altaris Sacramenti absolvantur additis 
precibus, quae alioquin praescriptae sunt, pro Summo Pon-
tifice, eo suapte intellecto, quod fidelis populus circa hanc 
solemnitatem praevie ex ambone edocendus, atque ut eidem 
copiosus adstet, provocandus veniat. Qui indigentiis Beatis-
simi Patris, cui plene jam nunc expilato, nihilominus solli-
citudo incumbit omnium Ecclesiarum, succurrere voluerit, 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
RÓMA, május 24. Talán nem veszik rosz néven becses 

lapja t. olvasói, ha ez alkalommal a minap röviden említet-
tem Mérő József bácsmegyei bajavárosi veterán magyar 
zarándoknak Rómában 18 nap alatti tartózkodásáról egyet-
mást kissé terjedelmesb leírásban elmondandó vagyok. — 
O ugyanis nejével együtt májushó 1 -ső napján délutáni 
órákban épen akkor köszönt be hozzám sz. Péter templomá-
ban, midőn Szoldatics Ferencz úrral, a kitűnő müvészszel, 
derék hazánkfiával s testestül-lelkestül buzgó kath. férf iú-
val, gyóntató székem mellett egy gyönyörűen festett ol tár-
képről hangzatos magyar nyelvünkön beszélgeténk. 

Nem kis meglepetés, de egyszersmind teljes örömérzet, 
fogott el mindkettőnket ez üdvös szók hallattára : „dicsér-
tessék a Jézus Krisztus." „Mindörökké amen" válaszunkra 
a 70-éves fiatal-öreg úr szemei könyekbe lábadtak. Ki bán-
totta meg bácsi, hogy úgy s í r ? kérdésemre megszóla l t : 
„ah ! hogy ne sírnék tisztelendő atyára, mikor Krisztus 
Urunk helytar tóját , szentséges a tyánkat , nem oly helyzet-
ben találom , mint annakelőtte háromszori ittlétem alatt . 
Az istentelenek mindenétől megfosztották !" H j a ! lássa lel-
kem, — szólok közbe, — most oly világot élünk, hogy ha 
az ön úti ba tyu já ra valakinek kedve szottyanna csak azért , 
mert nagylelkű adakozóktól kapott t á rgyak léteznek benne, 
azt könnyen eldisputálná magától és ha amúgy lelkes haza-
fiúság szine alatt végkép megfosztatnék adományozott 
jószágocskájától, maga nem kapna elégtételt, bár mennyire 
hivatkoznék is az igazságra, a törvényre. Megrablója mindig 
avval állna elő, hisz az nem volt azelőtt magáé , magának 
nincs a r ra szüksége, megélhet anélkül is ; szóval, többek 
aka ra t j a szerint nem tulajdonosa annak többé, amihez igaz-
ságos úton jutott . I lyenkor, tudom, eszébe ju tna , mint m a -
gyar embernek, az ismert közmondás : „meghalt Mátyás 
király, oda az igazság!" No de azért ne csüggedjen el hi té-
ben kedves bátyám ! hogy ő szentségének nincs most sem-
mije ; csak imádkozzék és másokat is a r ra buzdítson, hogy 
buzgó imáikkal állhatatosan ostromolják Azt, ki míg e föl-
dön j á r t , elleneinek kárörömére még ruhájából is kivetkőz-
tettetett, de utóvégre mégis győzedelmeskedett. Az majd 
maga helytartóját is győzelemre fogja segíteni, mert előre 
megmondotta: „akik igazán és jámborul aka rnak é l n i e 
világon, üldöztetést szenvedendnek", de azért „ne zava-
rodjék meg szivetek, mert szomorúságtok örömre fog 
fordulni." 

Ilyképeni szóváltás után ez napra elváltunk egymás-
tól. Hármadnap lejárván szállási idejük a „Szentháromság"-
hoz czimzett közös zarándokházban, ismét meglátogattak s 
buzgón végzett a j ta tosságuk után azon kéréssel fordultak 
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hozzám, eszközölnék Bzámukra valahol lakhelyet, míg szo-
kásos zarándoki teendőiket itt elvégzendik. — "Nem levén 
Rómában egyedül magyar katholikusok számára külön 
hospitium, a némethoniak „Campo santo" nevü szállodájá-
ban, a vatikáni sekrestye tőszomszédságában, kaptak kétheti 
szállást, ott, hol jelenleg kies kis temetőben Jézus kereszt-
út ja egy orosz herczeg, a templom belseje pedig ő felsége 
urunk s királyunk és felséges nagybátyja Ferdinand bő s 
kegyes adakozásaik által újítás alatt áll. — Az itt töltött 
időt a két zarándok hivatásukhoz képest a legüdvösebben 
használták fel. — Megjelentek majd minden nap a vatikáni 
bazilikában rendesen 6 órakor mondott szent misémen. Be-
jár ták a római hét főtemplomot, melyek, mint magukat 
kifejezték, a mennyei dicsőségnek mindmegannyi előcsar-
nokai. Lát ták azon emlékszobrot, mely azon helyen áll, hol 
sz. Péter és Pál vértanúságra hurczoltatván, egymástól ölel-
getések közt elbúcsúztak, továbbá, hol sz. Péter fejével lefelé 
keresztre feszíttetett, szent Pál pedig most nevezett társától 
jótávol lefejeztetett. Lá t t ák azon tömlöczöt, hol sz. Péter 
zárva tartatott és azon nyomokat, melyeket Jézus egy kö-
vön állva örök emlékül hagyott hátra szent Péternek meg-
jelenése alkalmával. Voltak ezsken kivül Flavius amphi-
theatrumában, máskép a Kolosseum nagy terén, hol annyi 
ezer vértanú hitéért vérét ontotta, m d y hely mindig nagy 
tiszteletben tartatott, kivált mióta raj ta Jézus szenvedését 
ábrázoló kálváriái státiók épí tvék, de most szabad gondol-
kodók, értsd semmihitüek, által legfertelmesebb módon meg-
becsteleníttetik. — Guardia nazionalét képviselő katonák, 
kiknek mai szabadságidőben hadjárati gyakorlatul szolgál, 
ordítozva futkároznak benne, mint a hajdan itt játszó dühös 
vadállatok, azon csudálatos külömbséggel, hogy míg régen-
ten a négylábú vadak ragadozó természetük daczára a vér-
tanúk lábaihoz simultak : a mostani kétlábú vadak láb alól 
akarnák eltenni azokat, kik a vértanúk által vallott hithez 
erősen ragaszkodnak. 

Kereszt feltalálása napján részesült a magyar két 
zarándok azon áldásban, mely évenkint ezen és még több 
nevezetes ünnepnapokon a hivőkre adatik Jézus valóságos 
keresztjéből készített sz. kereszttel, sz. oldalát felnyitott 
lándzsával és sz. Veronika kendőjével azaz Jézus arczát 
valóságosan ábrázoló képpel, mely sz. tárgyak sz. Péter 
templomában legdrágább ereklyék gyanánt őriztetnek. Ami 
pedig mindezek után itteni létüket, — maguk s embertár-
saik üdvösségeért tett fáradozásukat, koronázta, az volt, 
hogy ő szentségéhez lábcsókra be ju tha t tak , oly időben, 
midőn csak különös ajánlat mellett biztos, gyanútlan, sze-
mélyek részesülhetnek e ritka szerencsében. — A mi őket 
ezen forró óhajtásuk végrehajtására ösztönzé, hogy magukat 
szegényes létükre Krisztus helytartójához felvezettessék, 
nem volt egyéb, mint azon gondolat, miszerint édes Üdvö-
zitőnk is magához a szegényeket, ügyefogyottakat és bár-
minemű szükségben szenvedőket, örömest engedte közeledni, 
sőt ezek iránt feltűnő előszeretettel viseltetett. És nem is 
csalatkoztak emez egyszerűen egyenes gondolkodásmódban 
az én vándoraim; mert IX Pius ő szentsége ha valamiben, 
valóban e tekintetben igazi képmása annak, kit e földön 
képvisel; szivében hordja ő mindig Jézusnak eme szavait,: 
discite a me, quia mitis sum et humilis corde. Math. X I . 23. 

— tanuljatok tőlem, mert szelid vagyok és alázatos szivű. 
— Erről bizonyságot tesz mindenki, ki szentséges személye 
előtt valaha megjelenni szerencsés lehetett. Hát még a szó-
ban lévő Mérő József és felesége mit fog róla otthon ismerő-
seinek és egyebeknek elmondani ? — Egyébiránt még ők 
az igen hosszú útról Isten segedelmével honfiaikhoz vissza-
térendnek, előre megirhatom én majdani elmondandójukat. 
Körülbelül ebből fog az állani : Amint a szentséges atya 
máj. 9-én délelőtt 11 és fél után rendes sétájára gyönyörű 
nagy képekkel felékesített szobáiból több cardinalis és 
alsóbb méltóságú pap kiséretében jött és bennünket az elő-
szobában megpillantott, tüstént felénk fordult és így szólt 
olaszul: oh poveri peilegrini, come vi trovate qui in questi 
luttuosi tempi? Szegény zarándokok, hel veszitek itt maga-
tokat e gyászos időben? mire mi térden állva hozzá köze-
ledvén lábaira borultunk és Mérő J . olaszul felelt neki : „si, 
si, santé Pater, paregrini Ungaresi", a nő pedig kezeit és az 
ujján levő gyűrűt összevissza csókolta. O szentsége erre, 
mintha legnagyobb kedve telt volna bennünk, látszott vala-
mit mondani, de azt már nem értettük, hacsak azt nem, 
mit egykor Jézus a chananai asszonynak mondott : „ 0 mu-
lier, magna est fides tua." Math. XV. 28. Ó asszony, nagy a 
te hited ! — Azután secretariusa által hozatott medaillonok-
kal mindkettőnket, meg egy németet, ki hozzánk csatlako-
zott, kegyesen megajándékozott. Mily boldogoknak éreztük 
magunkat akkor ez örökre nevezetes jelenet alatt, Isten a 
megmondhatója. Dicsértessék azért az ő sz. neve. 

Ily lelki öröm, szellemi élvezet és sok nevezetesség 
látásából eredő mámorral megtelvén Mérő József és Király 
Éva neje, áldozó csütörtök utáni napon, miután magukat 
imáimba és mindazon ismerőseik és honfiak, kik e sorokat 
olvasni fogják, ajtatos emlékébe ajánlot ták volna, ú t jukat 
Jeruzsálem felé folytatandók, tőlem zokogás közt elbú-
csúztak. 

Továbbá, szomorú újság gyanánt tudatom, hogy itt a 
gaz csőcselék által a gyilokkali mesterség napi renden van. 
— A többi közt f. hó 22-én egy franczia papot esteli 7 óra-
kor 7 gazember nyilvánosan megtámadott és vérig össze-
pofozott. Ugyanakkor az árvák intézetében nevelt i f jak 
egyházi praefectusát, ki növendékeit sétára vezaté, úgy meg-
stilétezték, hogy a gyilok a vállapaczkán keresztül hatolt. 
Egy augusztinianusi szerzetes májusi beszédeiben, mint most 
átalános szokás, a szentatyáért imádkozván, végén hallga-
tóit ez imára is buzdította. És több anonym levélre sem 
hallgatván, folytatta kötelessége teljesítését, minek követ-
keztében az utczán barátságosan egy olasz által megállíttat-
ván, figyelmeztettetett, hogy ha izgató imádságával fel nem 
hagy, halál fia. 0 ! áldott szabadság, mire nem viszed némely 
emberek gonoszságát ! Mindezek daczára azonban a köze-
ledő jubileum ünnepéhez nagy készületek tétetnek a főtem-
plomokban, a Vatikánban és a szentszékhez hü idevaló 
római katholikusok körében. Kegyeskedjék akkorára né-
hány magyar katholikust is ide küldeni. Véghetetlen örö-
mem telnék, ha csak hallanám is, hogy Rómában vannak. 

Gmitter Alfonz m. r. áld., pápai 
gyóntatóatya. 
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VEG-YESEK. 
— S z e m é l y z e t i . Ő felsége a Szentlélekről nevezett 

monostori czimzetes apátságot Panthy Endre, — a sztrásai 
czimzetes prépostságot pedig Szele Gábor, egri kanonoknak 
adományozta. 

— 0 felsége a cultusminiszteriumhoz osztálytanácsos-
nak Rónay Jáczint szentbenedekrendü áldozárt, ország-
gyűlési képviselőt, nevezte ki. 

— Beküldetett. Der Neue Gott von Conrad von Bol-
landen. Sartori. Ára 20 kr. 

— Beküldetett : Weckstimmen II Jhgg 5 Heft. Fort-
schritt und Auchfortechritt v. J . M. Hägel. 

— A szentatya Paris nyomorainak enyhítésére 30 
ezer frankot küldött, ezenkívül a kirablott templomok szá-
mára saját legszebb templomi készleteit. 

— Páris ég, hangzott a mult héten mindenfelé s alig 
volt ember, ki ezen borzasztó vandalismuson meg nem indult 
volna. Azt irják, hogy Párisnak ötödrésze hamuban hever, 
íme, a 19-ik század felvilágosultsága, haladása, testvérisége, 
egyenlősége, szabadsága, szóval a liberalismus gyümölcse. 
Addig izgatják a sajtóban, parlamentekben, színpadokon, 
mulató helyeken, tanszékeken, a népet , míg ily tettekre 
vetemedik. Ez mind a ti művetek liberális urak. S ezen bot-
rányok bo fognak köszönteni másutt is, in specie nálunk 
Magyarországban. Nincs szent dolog, mit sárba nem tapod-
nának, mit ki nem gúnyolnának s ez eljárás meg fogja 
teremni gyümölcsét. S mégis azt akarjátok, hogy ily hala-
dással, felvilágosodottsággal, liberalismussal, az egyház 
kibéküljön ? Soha. 

— Pauler miniszter úr felelt Simonyi interpellátiójára. 
Először constatálja, hogy a zsinati decretumok ki vannak 
hirdetve. Ezt úgy is tudta mindenki; azután tudatja a ház-
zal, hogy a korona jogait a kormány védeni fogja s a tör-
vényszegést megbüntetni. — Szép lesz. íme a zsákutcza a 
vallásszabadsággal s a placetumal. 0 felsége nevében a ma-
gyar kormány egy püspököt büntetni fog , mert a zsinati 
határozatokat kihirdette ; ugyan ő felsége nevében nem 
bántalmaztatnak azok, kik ugyanazon határozatokat kihir-
dették Ausztriában. íme, egy birodalom két felében kétféle 
katholicismus puszta vallásszabadságból. De erről máskor 
többet. 

— A bajor püspökök egy közös felterjesztést intéztek 
a királyhoz, melyben határozottan tiltakoznak a placetum-
nak a hitbeli decretumokra való kiterjesztése ellen. — 

És 
ez természetes, mert ha a placetum által a hitágazatok hir-
detése megtiltatik, ez által az egyház hitbeli egysége veszé-
lyeztettetik. Ezt pedig egy püspök sem vállalhatja magára, 
hogy oly törvénynek engedelmeskedjék, mely az egyház 
megdöntésére hozatik. 

— Olaszországban, mely az egyház s a pápa számára 
biztosítékokat csinál, amelyeket megtartani soha szándéká-
ban nincs, legújabban az oktatásügyi miniszter egy törvény-
javaslatot terjesztett elő, mely az egyetemeken s államin-
tézeteken a theologiát kiküszöböli. Hiszen vannak már 
ugyanott egyes városok, melyek a katekizmust az elemi 
iskolákból is kizárták. Csak ra j ta olasz liberálisok, amilyen 
a jónap, olyan lesz a fogadj Isten. Az olasz állam azon taní-
tókat , kik az embert Isten képére teremtettnek taní t ják s 
arra, ami ezen hasonlatossággal összefüggésben van, elbo-
csátja, a fizetést tőlük megvonja ; azokat pedig, kik az em-

bert majomtól származtat ják stb. dúsan javadalmazza. Éa 
hogy hova vezet mindezen eljárás, nem látják a szegények! 

— Münchenben a circuinspectus tanács megvonta a 
fizetést s az iskolából kitiltott egy hittanárt, mert tanítvá-
nyainak a pápai csalatkozhatlanságról szóló tant merte 
előadni. Maga a bajor kormány is felfüggesztett már egy 
tanárt ezen okból. Az izgatás az egyház, a püspökök s hithű 
papok, ellen roppant mérvben űzetik a kormány hallgatag 
beleegyezése mellett. Ezen liberális uraknak nemzeti egyház 
kell. Comme chez nous. Egyébi rán t nevezetes jelenség, hogy 
Magyarországban a kormány a bajorral egy úton halad. 
A placetumot egyidőben, gondoljuk aug. 10-én 1870-ben, 
hozta be mindakettő. Az izgatás ott is, itt is a sajtóban 
egyformán űzetik az egyház ellen. Amott a Poroszországbai 
bekebelezés előmozdítására ; itt — az orosz és porosz üzel-
mek gyámolítására. 

— K i m u t a t á s azon hetven intentióról (dantis), 
melyeknek f t . Habaz úr szívessége által egy rajnavidéki 
minorita zárdából szerzett 35.4 kros stipendiumát (24 f r t . 
78 k r . ) szentatyánk számára a „Rel." nt. szerkesztőségének 
á tad tam. Pellet József eszt. m. áld., képezdei igazgató Budán 
10 int. — Boros Aurel, olaszi káplány a pécsi e. m. 25 int. 
— Döbrőssy Alajos, zombai k. a pécsi e. m. 20 int. — 
Haffner Ignácz , esp. és jolsvai pleb. a rozsnyói e. m. 6 int. 
— Horváth József, murányaljai pl. a rozsnyói e. m. 5 int. — 
Szepessy Józs ef, nagy rőczei pl. a rozsnyói e. m. 4 int. 

Eszter gom, 1871. jun. 7. Káplár Mihály, 
érsekvárosi káplány. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubi láns pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 1872 frt . 16 kr., 1160 f rank 
aranyban, 6 frank ezüstben, 20 cs. k. arany, 15 u j ezüst 
forintos, 36 db régi húszas, 8 db régi tízes, 5 db régi 5 kros, 
12 db régi 3 kros, 2 régi koronás tallér, 1 db régi kétfrtos, 
9 osztrák % forintos, 8 db porosz tallér, 1 db u j két forintos, 
2 régi tallér, i y 2 pápai arany scudo. 

A nagyváradi 1. sz. egyházmegyéből : Winterhal-
ter Antal papnöveldei hit tanár . . 10 forint. 

Kucsovszky Lajos papnöv. hittanár . 6 
Andrásy János papnöv. hittanár . . 6 „ 
Fejér Nándor egyházmegyei t i tkár. . 6 „ 
Kalocsáról egyvalaki 1 cs. k. a., 2 db szász tallér 

és 30 régi húszas. 
Intentiókból 24 ft. 78 kr . 
Néhány nagyszombati tanár . 10 ft . és 3 cs. k. a. 
Akna-Sugatagról : Michly Antal czípész m. 1 forint. 
Zachovánszky György . . . . 1 B 
Malczovszky Zsuzsanna . . . 30 kra jczár . 
Bittner Mária . . . . 50 „ 
N. N 1 frt . 20 kr . 
Pestről Lipthay Ilka . . . . 2 forint. 
Lipthay Kornél . . . . . 2 s 
Bihari Rozália. . . . . . 1 „ 
Bóna Rozália . . . . . . 1 „ 
Sozer F 1 „ 
Mán János . . . . . . 1 „ 
F . A. 1 » 
Schlick Rozália . . . . . 1 s 
R. G 10 „ 
Esztergomból : Papa jubiláris benedic Hungá-

riám . . . . . . . 5 frt . 
Ide Welfek 1 régi tallér. 
Findura István söreghi plébános . . 5 frt . 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Ny omatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor sa já t nyomdájában. Ha l t é r és aldunasor sarkán 9. sz. 



Megjelenik o lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
kiildéssel 5 ft. 

I RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. V 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz.) 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, junius 17-én. 48. I. Félév. 1871. 

ODE 
1 i ; B I I , A . K U M 
SANCTISSIMI PATRIS 

• ECCLESIAM SANGT AM DEI 
V I G I X T I Q U I N Q U E A N N I 8 

GLORIOSE REGENTIS 
SEXTODECIMO CALENDAS IIJLIAS MDCCCLXXI 

IN REGNO HUNGÁRIÁÉ 
M A G N A E M A T B I M A R I A E SA C R O 

INCONCÜSSA FIDE ET A VITA PIETATE 
SCRIPTA. 

JMkuid moliatur Christiadum chorus, 
Quid Sponsa tantis usque periculis 

Puncto, quid in captivitate 
Mente agitet lacrimante Sponso? 

Ergo P i o, quem grande fidei decus, 
Quern dixit Auson delicium suum, 

Inter procellas derelicto, 
Rapta neget dare Roma sedem? 

Ergo P i u s , quem Sponsaque petraque 
Tantis triumphis viderat inclytum, 

Lares ut exsul quaeret urbe 
5 In propria peregrinus hospes? 

Ingrata tanto terra patri, caput 
In quo reclinet, non dabit angulum? 

O Urbs ! probrosi te orbis almam 
Praecipitant dominam triumphi. 

Mortalium quo pectora duxerat 
Mens caeca; fraus, vis, quo rapuit dolus ! 

Sic ergo libertás in omne 
Iura sacrum sibi vindicabit? 

At petra, prudens in caput anguli 
Quam collocavit consilio Deus, 

In se récusa hostes in ipsos 
Visa fuit retudisse tela. , 



Mirumne, si grex Christiadum P io 
Semper fidelis, qui didicit P i o \ 

Gaudere cum gaudente, maestus 
Cumque dolente P i o dolere, 

Mirumne, si post nubila praevidet 
Et auguratur Candida tempóra ? 

Aetas P i i longaeva, longum 
Usque P i i regimen, supernae 

Est grande munus, crédité, gratiae. 
Ventos furentes, crédité, Pontifex 

Fractos videbit: mens superba 
Namque cadet graviore lapsu. 

O mira nostri cura ! Deus P i u m 
Yix ante visis in solio Petri \ 

Iam quinque lustris servat orbi, 
Incolumem vegetumque servat. 

Servat regentem navigium Petri, 
Servat tuentem Christiadum gregem A j 

Inter rapaces invidosque; 
Servat in insidiis dolosis. 

* 
Et iam diei lumine percitos 
Greges ab Indis conspicor ultimis 

Ad derelictum proditumque 
Pontificem cupide volantes. 

Et nos fideles transvehit e pio 
Regno Mariae, sub patriis quidem 

Signis Mariae ad Te reductos, 
Sancte Pater, pietas avorum. 

Salve refulgens Christiadum decus, 
Salve ruentis gloria seculi, 

Salve gregis spes, veritatis 
Lux, fidei caput et columna! 

Salve renidens sidus in aethere 
Portusque tutus per mare naufragis, 

Salve dolosa sorte pressis 
Praesidium, miseris levamen ! 

Te totus orbis, quae mala sors tulit, 
Miratur inter saeva pericula; 

Miratur et pro te fatigat 
Sollicita prece quisque Divos. 

Caelum penetrant vota pii gregis. 
O quot triumphis iam decoraverat 

Te Roma! Quid maius sub astris 
Sors poterat tibi blanda ferre? 

Maiora semper gaudia vénérant 
Rebus probato scilicet asperis 

Mercedis instar, namque virtus 
Nexuit impavido coronas. 

Est alma testis Roma, fatebitur, 
Sint orta tecum quae sibi gaudia 

Nou ante visis convolante 
A populo celebrata festis. 

Tecum fideli, Magne Pater, gregi 
Post quinque navem lustra quibus regis, 

Exuberans offertur ultro 
Materies nova gaudiorum. 

Quid ? gratulemur plurima te Petri 
In sede sancta vivere tempóra, 

An lacrimis captivitatem 
Fataque tristia lugeamus? 

Ut magna fulsit laus tibi liberó, 
Sic magna capto gloria promicat: 

Ut magnus es claris triumphis, 
Non minor es tumida in procella. 

Te quisque grandem Pontificem canet, 
Quin ipse Mavors devenerabitur; 

Tu gloriosus vi vis exsul, 
Terra tuo viduata vultu 

Ut umbra noctis luce caret sua. 
At certa culpam poena premet comes: 

Cessante vento petra fluctu 
Fortior altius emicabit. 



Sanctam benignus qui posuit super 
Petra Sionem, non sinet invidum 

Impune grassari ferumque 
Hostem in opus manuum suarum. 

Frangetur hostis vana superbia. 
Qui roboravit pectus abeneum, 

Tantum virum in captivitate 
Eripiet manibus dolosis ; 

Pacemque, mundus quam dare non potest, 
Lauro nitentem restituet gregi, 

Mentesque aberrantes reducet 
Ad decus et caput unionis. 

Et Roma, quos nunc non meruit, novos 
Ducet triumphos, atque merebitur 

Mater vocari, Christianus 
Cuius ad ubera currat orbis. 

* * 

Eheu cicatricum et sceleris pudet 
Captique fidos Christiadas Patris. 

Emtus quid intactum reliquit 
Miles in aedibus usque raptis ? 

Eversa summi Numinis atria 
Sacrisque fractas virginibus domos, 

Et pauperum captos penates 
Aspiciet Themis otiosa? 

I Heroe forti nil opus est, manu 
Qui iura Sponsae sancta revindicet: 

Est dextra, quae iustos tuetur 
Cuncta supercilio moventis. 

í 
Caeli coronam praeparat haec bono, 
At certa duris opprobria hostibus: 

Ilium in tropaeis laus perennis, 
Dedecus hos manet in ruinis. 

Haec scire cunctos Christiadas, Deum 
Audire certam spem refero domum. 

O mira mens, quae quinque lustris 

Í
Navigium regit usque Petri ! 

O Sponsa i'austo nata sub aethere, 
Fovere tantum quae meruit! Deo 

Aeterna sit laus, tantum in atris 
Qui dedit esse P i u m procellis. 

Iosephus Budavár y, 

e Scholis Piis. 



S a n c t i s s i m e P a t e r ! 

Fanstissimus eventus, quo, gubernationi universae Ecclesiae appositus, cursu regiminis omnes a 
sancto Petro pontifices longe post Te reliqueras, et adhuc, ut mysteriosum annorum pontificatus sancti 
Petri in urbe Roma numerum attingas et superes, a Deo et oramus et impetrare speramus, extorres quo-
que fidei attonitos perceilit, fideles autem per universum orbem cupioso consolationis imbre perfundit, — 
ut Deo pro tali ac tanto dono, quod saecula fidei necdum viderunt, ferventissimi gratias agant, provocat, 
— in fiducia, quia facilius est solem exstingui, quam Ecclesiam deleri, constabilit, — denique, ut acci-
pientes armaturam Dei, resistendo in die malo, in omnibus perfecti stemus, coaptat et confirmât. 

Singularem hunc favorem, orbi catholico ad primam vicem collatum, intercessioni potentissimae 
Dei Grenitricis, cujus gloriae in terris gloriam conceptus immaculati, cum salute fidei credendi, doctor, qui 
non errat a vero, addideras, praesidio sancti Josephi, patris nutricii Jesu Christi, quem patronum univer-
sae Ecclesiae proclamaveras, nec non frequentium beatorum et sanctorum, quos honoribus cultus divini 
publici consignaveras, una Tecum grati attribuimus. 

Referimus in accepta Deo, cede beûignus ! etiam propter mérita Tuorum operum, quia, coordi-
natis in melius missionibus, terminos fidei late provexeras, hierarchiae sacrae ordinem in regnis a fide 
abjuris instauraveras, pacem, nequissimis quidem semper exosam, quia fructus boni feracem, documentis 
concordiae cum principibus mutua ope compositae, oris fidelium obtuleras, spectaculum factus mundo et 
angelis, omni adversitate superior, omni-astu et fallacia, quae continenter insidians Te circumveniebat, 
sapientior, fidei veritatem, juris severitatem, justitiae regulám, jurisjurandi, inter tanta perjuria, inviola-
tam religionem, Deo obediens, iniquis non cedens, infractus adstruxeras, sinceram fidei unitatem, coacto 
concilio, pulso in gallicanis et josephinis erroribus catholicae mentis adulterio, revocaveras, derelictus ab 
omnibus, qui altum, quo tenebantur, sacra et profana jura defendendi officium sacrilego silentio aut turpi 
proditione mutaverunt, Tu solus, crucem universi orbis bajulans, negotium [omnium saeculorum solus 
meditans, continuis quinque lustris errores pestiferos proteris, hostes sacri et civilis ordinis signas et pro-
sternis. in collabente, quem nefarii jam exsecraverunt, mundo futurae prosperitatis fundamenta componis, 
ut, dum plaudent Tibi, qui boni sunt, plaudeant etiam, qui sero sapient, quia inter falsos duces, quorum 
nomen legio, Tu solus, tamquam Moses, populum Dei e mancipatu erroris ad libertatem veritatis, e vio-
lentia ad justitiam, e vilitate ad animi nobilitatem, e barbarie ad civilitatem, e blasphemiae criminibus 
ad cultum veri Dei eduxisti, progressionem cultarum et colendarum mentium in recto tramite constituisti, 
societatem in partes inter se adversas scissam in fundamento fidei et consociationis christianae recom-
posuisti. 

Intercessio coelitum, Tua in supremo apostolico munere mérita, Tuae angustiae, Tui dolores, 
Tuus continuus luctus, haec Tibi et nobis a Patre Misericordiarum solatia tulerunt. 

Quibus commoti nos omnes, qui nutrimentum fidei et contutandorum Ecclesiae jurium gaudia 
in pagellis hungarici idiomatis a religione compellatis quaerimus, obolo inopiae Petri adjecto, gestientis 
in laetitia animi vota, cum orbe catholico conjuncti, Tibi ferimus, in sacrificiis missarum pie oblatis, in 
sacramentis devote susceptis, in jejuniis et elemosinis consecramus, suffragiis precum perseveranter coelum 
petendo, ut, qui Te pro nobis ad durissimam quaestionem misit, simul gloriam ejusdem contemplari inter 
nos et justus et misericors concédât. 

In Tuis decretis, Beatissime Pater, inter fluctus pravarum opinionum, habemus scutum fidei, 
loricam caritatis, in quo possimus omnia tela nequissimi ignea exstinguere, Tuam cathedram, cum La-
ctantio, fontem veritatis, domicilium fidei, templum Dei, Te vero caput, fundamentum, petrain fidei cre-
dentes compellamus, edicta Tua, cum Tertulliano, peremptoria esse clamantes, a quibus nulla sit appel-
latio, quia episcopus episcoporum dicit, et cum praelatis nostris vinculo canonicae disciplinae coadunati, 
sine Te, aut contra Te, nullum magistrum recipimus, quia nisi Tecum stetisset, nullus in veritate stetit, 
beatos nos, cum Eusebio pio dicimus, in petra, in qua sumus positi. 



Non est vere salus homini, clamamus, nec ordini sociali aut politico, nisi in doctrina ore Tuo 
annunciata, a qua siquis foras exiverit, cum Origene asserimus, mortis suae ipse fit reus. 

Ingemuit profecto mundus, ingemimus nos Tecum, dum stragem principali per Gralliam urbi, 
quo fonte derivata clades in patriam populumsque fluxit, tam feroci animo illatam tristes intuemur. 

En fructum lugubrem doctrinarum a beatis Tuis praecessoribus, singulariter autem a Te, jaculo 
reprobationis confixarum, quae si in aliis regnis tam atra cum facie non compareant, in se tamen pravae 
esse non cessant, quia dum providentis astus moderatione temperantur, electas quoque mentes corrumpen-
do, lento et securo gressu atrociori stragi vias parant, ut non sit opus, barbari populi e longinquo ad cae-
des inter nos convolent, quum naturali feritate atrociores barbari doctrinis a Te rejectis, a saeculari au-
tem potestate caece aut maligne fotis ac fultis, in domo nostra ad ferociora quaeque conformentur. Libe-
ralismus, quemadmodum bas doctrinas signant, vias parat, arma coaptat, revolutio bruta vi opus prae-
paratum rapida conficit. 

Sine dubio, impugnare Christum in sua doctrina, irridere in suis sacramentis, opprimere Eccle-
siam Dei in calcatis ejus libertatibus ac juribus, prostituere in suis ministris, ad mancipatum ligare ini-
quissimis, quae legis nomine compellant, sancitis, foras mittere Deum e scholis, e coetibus, e status con-
ciliis, nec nisi ad blasphemiam adducere, horrorem peccati, venerationem cujuslibet potestatis animis de-
mere, domesticam, socialis civilisque vitae conditionem in matrimonio, utaiunt, civili, nos, in concubinatu, 
cui venia datur, vere dicimus, profanando est unumquemque ignominiae passionum suarum tradere, truces 
conspirationes jure civitatis vestiendo, si vero successerint, laudibus cumulando est homines in feras be-
stias conformare, qui cuncta, quae ipsis adversantur, conterent, nobilitate animi, quam Ecclesia catholica 
genuit et aluit, exuta, omnia, quae cruda vi valent aut valere se autumant, attentabunt, quae culta mens 
celsitudinis monumenta posteris reliquit, ad suas faeces detrahent, quae tenere, ferocibusque suis passio-
nibus litai-e nequeunt, livore vindictae acti, igne consument, societatem humanam, pulsa pridem tranquil-
litate et soliditate, frementium bestiarum baratrum et turbulentissimae profunditatis oceanum facientes. 

Iudicia Tua, Beatissime Pater, semper vera et justificata in semetipsa veneramur; sed quando 
tam luctuoso tamque eeleri eventu eadem coram oculis mundi justificari cernimus, cum sancto Augustino 
clamamus : necdum apparuit judicium et jam factum est judicium, tanto patentius, quod acies saevien-
tium in urbe Grallorum eodem die inclinare coeperit, quo publicae preces a coetu nationali indictae 
fuerunt. 

In hac tempestate furentium errorum et pravorunx affectuum nos, magistro sancto Hieronymo, 
Beatitudini Tuae, idest cathedrae Petri, communione consociamur, super illam petram aedificatam Eccle-
siam scimus; quicumque extra hanc domum agnum comedit, profanum esse tenemus, quicumque Tecum 
non colligit, spargit, siquis autem cathedrae Petri jungitur, noster est. 

Et hoc tanto promptiores, tantoque severius facimus, quanto suprema Pontificum judicia in re-
bus fidei ceu talia, quae reformari numquam possint, suscipere, inter Hungaros semper animi usus et con-
suetudo fuerat. Unica natio, cujus episcopi gallicanos errores primi respuerunt et seminare disciplina ca-
nonica proliibuerunt : ut adeo veritatem in concilio Vaticano ad soliditatem dogmatis evectam credere, 
profiteri, docere, tamquam ecclesiastica et socialis vita lionorque gentis inter Hungaros ad hos usque dies 
perduraverit ; in qua siquis difficilis esset, ceu degener honorem nationis temeraret. 

Damnamus violentiam Tibi et principatui Tuo civili illatam et hucdum protractam ; sed ne-
queuntes justitiam e corde generis humani prorsus exsulem aut triumphum sceleris perpetuum credere, 
instaurationem principatus hujus proximam a Deo orantes exspectamus. Immunitatem ministerii Tui cel-
sissimi ab omni judicio et jurisdictione saeculari juris divini esse sciendo, Te nec subditum cuipiam, nec 
hospitem cujusquam, nec incolam in Urbe sancta cum ullo principulo aut regulo dominari volente. quasi 
rectum rerum ordinem, admittimus ; ideo etiam oblatae Tibi et mundo a sacrilegis raptoribus securitatis 
simulacrum, ceu insultibus adjectam novam et insolentem insultationem, una Tecum indignantes rejici-
mus, respuimus, contemnimus. Nulla pax, nulla securitas est cum latronibus, quousque praedam sacrilege 
tenendo, latrones esse non cessaverint. 

Immunitás ministerii Tui a quacumque saeculari potestate cum a Deo sit d a t a et constituta, non 



dari, non offerri, sed in veneratione suscipi et custodiri debet ab hominibus, nec, quod juri divino inniti-
tur, super arbitrii humani sanctionibus, quae etiam revocari possent, umquam construi aut componi potest. 

Dolemus scelera, non timemus quae instant. Ecclesiae Dei proprium est, ut tune vincat, cum 
laeditur, tune obtineat, cum deseritur : instaurationem rerum eventuram fide quoque humana tenemus. — 
Eversus est iste principatus saepius et tarnen continuo fuit repositus. Triginta pontifices e sede exturbati, 
quatuor ad squallorem carcerum conjecti, quatuor nec Urbem viderunt, septem Avenioni sederunt, vix 
fuerat saeculum, quo principatus iste ab hostili cohorte non invaderetur, post yarios casus, post tot discri-
mina rerum, semper gloriosus revixit. 

Credimus itaque de illo, folium ejus non defluet, regnum ejus numquam destruetur, nec dabitur 
populo alteri, et regnabit Petrus in domo Jacob usque in sempiternum. Sedes Tua aeterna est, quidquid 
providente Deo attinet, in aeternum tenet. 

Ilodie, licet dura iniquorum cervix percussionibus attrita needum flecti videatur, attamen pro-
pter lacrimas Tuas, magis clamantes quam Abel, manum omnipotentis Dei cuncta coordinaturam fidei in 
lumine contemplamur. Et si principatus iste redditus fuit suo domino ab ipsis seditiosis vel a schismaticis 
et paganis, a quibus taie opus minime exspectabatur : armare potest Deus omnem creaturam ad ulciscendam 
invasionem, ad reconstructionem ejusdem nostro quoque tempore. 

Firmi credimus, fortes speramus, securi exspectamus, inconcussi duramus. 
Tristior conditio rerum fuerat sub Grregorio I., et tarnen ad fidem adduxit nationes ; luctuosa magis 

sub Leone I., et tamen construxit Christiana imperia; gravior sub Gregorio VII., et tamen tersit sordes 
domus Israel, libertatemque sacerdotii communivit. Magni isti pontifices, non a longa pace, sed a duris-
sima colluctatione magni dicti sunt. 

Dura est, longa est colluctatio Tua, fortior tamen fides, operosa est spes nostra, ut, quemadmo-
dum unus inter praecessores Tuos mundum christianum a barbaria lunae crescentis eripuit, ita Tu ab 
atrociore barbarie revolutionis cum liberalismo progenitae eripias populum sanctum Dei. 

Donum favoris divini, inter omnes post sanctum Petrum pontifices, Tibi uni collatum, pignus 
est hujus miserationis divinae. 

Suscipe benignus liaec vota ad altare Dei pro Te oblata, quibus Tibi et cathedrae Tuae prote-
ctionem dimiitus promissam, quanto propius conferendam, a Deo flagitamus. 

Benedic Sancte Pater filiis, ut auspice benedictionis divinae laete confortati, infracti et alacres 
stemus officiis nostris. 

Ante pedes Tuos genua flectentes 
Beatitudinis Tuae 
Pestini in Hungaria 1871. Jun. 16. 

filiornm obedientissimorum nomine 
Ferdinandus Cselka, 

Redactor pagellarum „Religio." 



I X . P i u s p á p a 

rövid életrajza. 

Mastai-Ferretti János Mária gróf, a most dicsőn 
uralkodó IX. Pius pápa, született a pápai államok 
Sinigaglia neví£ városában 1792-ik év május 13-án. 
Ifjiikora szentatyánknak azon időbe esik. midőn a 
franczia forradalom a világot megrendíté s Vl-ik 
Pius pápa fogságba liurczoltatott. A katholikus vi-
lág akkor épúgy imádkozott a pápa megszabadulá-
sáért, miként most s említtetik, hogy a fiatal Mastai 
gróf nagy áhítattal imádkozott VI. Piusért. 

1*2 éves korában a volterrai collegiumba küld-
ték szülei, hol 6 évet töltött, mint minden tekintet-
ben példányképe a tanuló ifjúságnak. 1810-ben 
Rómába ment tanulmányait befejezendő. 

Tanulmányai bevégezte után a katonai pályára 
akart lépni, hogy családja kívánságát teljesítse. 
Azonban nehéz betegséget kapván, mely őtet több 
évig kínozta s VII. Pius pápa tanácsát követvén, e 
pályát mellőzve, a papi pályát választotta annál 
inkább, minthogy meggyógyulását a lorettói bol-
dogságos Szűzhez intézett zarándoklásának s foga-
dalmának tulajdonította. 

Lorettóban tett fogadalmához hűen, 21 éves 
korában a papi pályára lépett s 3 évig ernyedetlen 
szorgalommal végezte az előtanulmányokat. A római 
egyetemnek kitűnő tanítványáról egykor egy tanára 
azt mondotta : Mastainak szive olyan mint egy pá-
páé. Már ezidőben bejárós volt a Tata-Giovanni 
nevű árvaházba s az intézetbeli növendékekkel sok 
jót tett. 

1817 január 5-én felvette a kisebb rendeket, 
1818 advent 4-ik vasárnapján a subdiaconátust, 
1819 marczius 6-án a diaconátust s ugyanazon év 
április 10-én presbyterré szenteltetett. Epilepticus 
betegsége ezen időtől fogva végkép elhagyta. 

April 11-én tartotta Mastai-Ferretti János gróf 
zsenge miséjét nem Róma egyik bazilikájában, 
hanem a Tata-Giovanni-árvaház szei'ény kápol-
nájában. 

Felszenteltetése után körülbelül 5 évig volt ez 
árvaház igazgatója, atyja. 

Ez állomásáról VII. Pius elvitte s Muzi bibor-
nok mellé adta őt uditoreul Chilibe, Délamerikába. 

Itt három évig működött mindenkinek teljes 
megelégedésére. Ez idő eltelte után XII. Leo pápa 
őt visszahívta s a Sta Maria in via Lata egyház ka-
nonokjává nevezte. Ekkor rábízatott a római Szent-
Mihály-hospitiumnak igazgatása. 

1827-ben megürülvén a spoletói érsekség, XII. 
Leo ez állomásra Mastai-Ferretti kanonokot nevezte 
ki. Mint érsek első miséjét ismét Tata-Griovanni 
árvaházban mondotta. 5 évig volt spoletói érsek. 
Mint ilyen egy árvaházat alapított s 1831-ben egy 
lázadást személyesen lecsillapított, mely alkalommal 
egy négyezer főből álló s az osztrákok elől futó fel-
kelő csapatot önmaga lefegyverzett, a foglyok közt 
feltalált Bonaparte Lajost, későbbi hires III. Napo-
leont, saját házában rejtegette, míg szabad menetet 
sikerült számára kieszközölnie; a földrengés által 
okozott bajokat igen sokban enyliítette. 

XVI. Gergely 1832-ben áttette Mastai érseket 
az imolai püspöki székre. Itt fi- s leányárvaházat 
alapított, tébolydát^s a papok számára egy házat 
nyitott, melyben lelki gyakorlatokat tartottak. 

1840-ben decz. 14-én bibornokká nevezte őtet 
XVI-ik Gergely. 

Gergely halála után 1846-ban június 16-án 
Mastai bibornok választatott pápává, IX. Pius ne-
vet vett fel s június 21-én megkoronáztatott. 

Mint pápa átalános amnestiát adott minden 
politikai bűnösnek. A józan szabadságot szerette s 
abban alattvalóit részesíteni is óhajtotta. A nyilvá-
nos hivatalokat, intézeteket, iskolákat, folyton, vé-
letlenül, meglátogatta, hidakat, vasutakat építtetett 
stb. Szóval, hivatalának, az emberiségnek, élt, amiért 
is egész Olaszország visszhangzott dicsőíttetésétől. 

De ez nem tartott soká. Az 1848-iki forradalom 
Rómát is meglátogatta s a lázangók IX. Piust min-
dig több engedményekre szorították. Engedett, amíg 
csak lehetett ; de midőn a titkos társulatok működése 
által felizgatott csőcselék nov. 15-ikén miniszterét, 
Rossit, leszúrta s a pápai palotát ostrom alá vette, nov. 
25-én Harcourt herczeg franczia s Spaur grófbajor 
követ s Antonelli bibornok kíséretében Rómát titkon 
elhagyta s Gaetába vonult Nápolyba. 

Gaetában a nápolyi király egész családjával a 
legszivélyesebben fogadta. Innen 1849 február 2-án 
egy levelet intézett a világ összes püspökeihez, 
melyben őket felhívja, hogy a szeplőtelen fogantatás 
tana ügyében nyilatkozzanak. Innen kormányozta 
az egyházat 18 hónapon át. 

A franczia köztársaság Oudinot tábornokot 
küldötte 1849-ben Róma ellen, ki julius 5-én a várost 
bevette s a rendet helyreállította, Garibaldit, Mazzi-
nit s a többi forradalmárokat kiűzvén. 

Pius pápa 1850 april 12-kén a nép örömére 
visszatért Rómába. 

1850-ben visszaállította az angol hierarchiát 
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egy érsekkel s 12 megyés püspökkel. Hasonlót mű-
velt Hollandiában, hol az utrechti püspökséget ér-
sekségre emelte s 4 püspökséget alapított. 

1854 deczember 8-án a szeplőtelen fogantatás 
dogmáját kihirdette az egész kath. egyházban. 

1855-ben Ausztriával concordatumot kötött. 
1857-ben körutat tett a pápai tartományokban 

s mindenütt a legőszintébb lelkesedéssel fogadtatott 
alattvalói által. 

1859-ben volt az olasz-franczia-osztrák háború, 
melynek következtében 1860-ban a September 18-i 
castelfidardói ütközet után, melyben Napoleon két-
szintísége következtében a pápai hadsereg megve-
retett, Victor-Emmanuel elfoglalta a Legátiókat, 
Umbriát, Markát s Aemiliát. 3 

1860 óta kezdődött a péterfillér-gyüjtés, vala-
mint a piemonti kormánynak örökös fondorkodása 
Róma birtoka ellen. A szentatya minden Ígéretre 
non possumussal felelt. 

1862 június 8-án a 26 japáni vértanút avatta 
szentté, mely alkalommal az egész világ püspökei, 
számra 300-an, Rómába siettek s a pápához intézett 
feliratukban kimondták, miszerint a világi birtok 
Isten rendelkezése folytán az egyház kormányzására 
szükséges. 

1863 april 22-én sajátkezű levelet intézett az 
orosz czárhoz a szerencsétlen lengyel nemzet ügyé-
ben. Mindhasztalan. 

1864 September 15-én kötötte Napoleon Victor 
Emmanuellei a hires septemberi conventiót, melynek 
értelmében a kecske tétetett a káposztáskert őrévé. 

1864 deczember 8-án kiadta Pius Quanta Cura 
encyclicáját a hozzá csatolt Syllabus errorunimal, 
mely ellen a világ oly lármát indított. 

1867 június 29-én volt szent Péter és Pál apos-
toloknak 1800-ados emlékünnepe, mely alkalom-
mal 500 püspök, 15 ezer pap s 100 ezer idegen volt 
Rómában. A püsp »kök ez alkalomboli feliratukban 
a pápai csalatkozhatlanságot a legvilágosabban ki-
mondják. 

1867 nov. 3-án a pápai hadsereg, támogatva a 
a franczia őrség egy részétől, Mentananál Garibaldit 
megszalasztotta. 

1868 jun. 29-én az egyetemes zsinatot hirdette 
ki 1869 decz. 8-ára. 

1869 apr. 11-én 50 éves áldozárságát ünnepelte. 

1869 deczember 8-án az egyetemes vatikáni 
zsinatot Rómában megnyitotta. 

1870 april 24-én és julius 18-án az eddig hozott 
zsinati határozatok általa kihirdettettek. 

1870 September 20-án Victor-Emmanuel Rómát 
erőhatalommal elfoglalta, mire az egyetemes zsinat 
elnapoltatott. 

1870 deczemberben a kifosztogatók kilcözösít-
tettek. 

1871 máj. 15-én az olasz garantiák elvettettek. 
1871 junius 16-án üli meg a szentatya pápasága 

25-ik évét. V i d e t a n n o s P e t r i . 
E nagy pápa alatt a katholika egyház egysége 

a legfeltűnőbben nyilatkozott. 1854-ben200, 1862-
ben 300, 1867-ben 500 s 1869-ben 800 püspök gyűlt 
körébe Rómába. A világegyházért hallatlan sokat 
tett, a fejedelmekkel concordatumokat kötött, missió-
kat rendelt, 12 püspökséget érsekségre emelt, 4 
érsekséget s 94 püspökséget alapított, a szakadárok 
közül többeket visszavezetett, figyelmét a keleti egy-
házakra kitűnően irányozta s roppant sok allocutiói-
ban az egyház helyzetét folyton feltárta, fájdalmát 
kiöntötte, tévelyeket kárhoztatott. Árvaházakat, 
gymnáziumokat, kórodákat, ápoldákat, menhelyeket, 
részint nyitott, részint nagyobbított, műkiállításo-
kat rendezett, az ipart jutalmak kitűzésével emelni 
iparkodott, gyűjteményeket szervezett, csillagdát 
alapított, a művészeket az egész világból maga köré 
csődítette; Jézus szent szive tiszteletét emelte, az 
egyházi társulatokat búcsúk engedélyezése által vi-
rágzásba hozni iparkodott, 8-szor jubileumi teljes 
búcsút hirdetett stb., stb. — s végre eltemette a kath. 
egyház testén rágódó gallicanismust, josefinisniust, 
liberalismust. Nyugodjanak békében. Mi pedig kér-
jük Istent, hogy szentatyánk még soká kormányoz-
hassa az egyházat ! Fiat. Fiat. 

S z c r e f e t a d o i n á n y o k n s z o r o n g a t o t t szentatya , a . jubi láns 
pápa. számára . 

Összeg az előbbi számDól : 1968 frt. 94 kr., 1160 frank aranyban, 
6 frank ezüstben, 24 cs. k. arany, 15 uj ezüst forintos, 66 régi húszas, 8 
db régi tizes, 5 db régi 5 kros, 12 db régi 3 kros, 2 régi koronás tallér. 1 
db régi kétfrtos, 9 osztrák % frtos, 8 db porosz tallér, 2 szász tallér, 1 db 
uj kétfrtos, 3 régi tallér, l 1 / 2 pápai arany scudo. 

Khál József bozsoki plébános : Annos Petri videnti Papae Pio 
IX., ut piis Ejus precibus juvemur . . . 2 5 forint. 

Hippich István ó-kanizsai kápl. in tesseram filialis amoris Vi-
(jurio Christi infallibili, Pontifici jubilanti . 1 cs. k. arany. 

Horváth József martyanczi plébános . . . 1 frt. 75 kr. 
A muraszombati plébániai hivek . . . 8 frt. 25 kr. 
Bagáry József muraszombati káplány infallibili Papae 

1 db uj kétfrtos. 
Egy névtelen 1 régi húszas. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9 szám. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz.) 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, jnnius 21-én. 4». I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Szentséges atyánk jubileuma alkalmá-
ból .— A katholika egyház és a parlament Magyarhonban. 
— Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Szentséges atyánk jubileuma alkalmából. 
Rendkívüli események úgy tekinthetők, mint 

az isteni gondviselés titkos betűjegyei, melyeket Ó, 
ki az „alpha és omega" — vagy azért szokott időn-
kint ujjával a történelem lapjára jegyezni, hogy 
törvényeire tanítsa a tudatlan tömeget, mint Mózes 
korában a kőtáblával; vagy azért, hogy zavarba 
hozza a kevély, Írástudó, bölcseket, mint ez akkor 
történt, midőn „Jézus — a pharizeusokkal szemben 
— lehajolván, ujjával ir vala a földön." (Ján. B, 6.) 

A hivő lélek meditáló figyelme ily rendkívüli 
eseményből, minőnek szentatyánk, IX. P iu s , hu-
szonötéves jubileumát bátran nevezheti a legvakabb 
scepticismus is, többet olvas ki, mintegy búvárkodó 
Champollion vagy Young az u. n. Rosetta-kőnek, 
denderai és esnehi állatkörnek demoticus Írásje-
gyeiből. 

Ha oknyomozó reflexióval futunk végig e pilla-
natban majd kétezredév során, lehetetlen azt nem 
kérdeznünk: mi oka, hogy 256 pápa közül egy sem 
láthatta sz. Péter uralkodási éveit, csak IX. P i u s ? ! 
Vagy mikép történhetett, hogy épen csak a római 
sz. egyház alapitója, sz. Péter, uralkodott legtovább 
egy Tiberius, Caligula, Nero mellett ? Váljon pusztán 
valami véletlen hozta ezt így ? 

De miért nem fordult elő e véletlen azóta egy-
szer sem? Miért nem jutott osztályrészül 25 éves 
uralkodás pl. egy I. Sylvesternek, ki az első keresz-
tény császárral, Constantinnal, csaknem egy évben 
lépett trónra és szállt sirba 23 év és 8 hó után? Ki 
élhetett volna tovább, mint I. Adorján, kit az egy-
házzal együtt Nagy-Károly hatalma védelmezett s 
ki szintén csak 23 évig és 8 hóig uralkodott ? 

„Non videbis annos Petri." így szokták az 
újonnan megválasztott pápát századokon figyelmez-
tetni a mulandóságra és ezen intelpaet vagy inkább 
közhiedelmet, a tapasztalat már-már inspirálteredetű 
hagyomány értékére látszott emelni egész napjainkig, 
midőn e közhiedelem kénytelen magát osalatkozva 
látni — felix fallibilitas ! — az első ünnepélyesen 
csalatkozhatlannak nyilvánított pápa élete miatt, 
kinek pedig aggasztó végelgyengüléséről a távsür-
gönyök számtalanszor repülték már be a világot . . . 
és ki annyi viszontagságot, üldözést, fájdalmat, szen-
vedett és szenved, mint akár egy sz. Péter ! És miért 
részesül épen IX. Pius e rendkívüli kegyelemben a 
gondviseléstől? Miért? 0, ki tudná? Inconprehensi-
bilia judicia ejus et investigabiles viae ejus ! 

Képzeljen kiki, ami neki tetszik, e ritka ese-
ményről s egyeztesse, ha tudja, az ünnepelt aggastyán 
életkorát össze a hideg biologia mértani, természetes 
lehozásaival, mi nem bánjuk : ámde a vélemények 
kölcsönös tiszteletének divatos princípiuma szerint 
szabad legyen nekünk is azon sejtelmünket kifejez-
nünk ma, hogy: „hátha e jubileum néma szózata 
akar lenni az Istennek a hittani csalatkozhatlanság 
dicsfényével övezett főpap felett." Hic est dilectus 
meus, ipsum audite! 

Ha pedig e sejtelmünk nyilvánítása talán bűnös 
vagy nevetséges visionnairei túlkapás jellegét árulná 
el a szabadabb (?) elvűek szemében, mentse ki e 
hibánkat azon fiúi tisztelet, melyet mindig büszkén 
vallunk be az öregségnek oly eszményi mintaképe 
irányában, minőnek mi IX. Piust leginkább prote-
stáns szemtanúk hirlapi leveleiből ismerjük, kik el-
ragadtatással szokták leírni a fenséges jelenetet, mi-
dőn az „angelico" férfiú, ezen élő szent, a sz. Péter-
dómban, az utczán vagy a Vatikán termeiben, a 
lábát csókoló tisztelgők közt áldásra emeli jobbját. 

De ki merné elvitatni, hogy oly férfiú, mint 
szentséges atyánk, nem érdemli a jelen és utókor 
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példátlan kegyeletét azon hosszú, kínos kormány-
zásért, melylyel az egyház, hajóját ezer veszélyek 
közt csudálatos tapintattal vezette ; a fájdalmakért, 
melyekkel a rábizott nyáj üdve felett aggódott, — 
vere dolores nostros ipse port' vit, — az imákért, 
melyeknek köszönheti talán még az uj pogányság, 
hogy rá nem szakadt a titán-sziklákkal meghajigált 
égbolt. 

A providentialis nagy embereket az örök Atya 
is et clarificavit et elarificabit. Hogy egyebet mellőz-
zünk, 1854, 1867, 1869, 1870 és 1871 fényesen iga-
zolják ezt Pius életében. 

Ezeket meggondolva, igazán nem lenne csuda, 
ha szentatyánk személye iránt felhevült szeretetre 
gyuladva, hitünk és kath. meggyőződésünk nyilvá-
nos jeléül, csupa költői áradozással töltenők be e 
hasábokat s Magyarország 8 millió katholikusainak 
elmaradt bizalmi feliratait fájlalva sóhajtoznánk : 
„Heu pietas ! heu prisca fides — invictaque bello 
dextera! 

Azonban ne zavarjuk e nap örömét a legkisebb 
indiscretió gáncsaival se; ne sujtsunk ma a mulasz-
tás és hitgyengeség vádjával senkit, hiszen helyet-
tünk is jubilât omnis terra. 

Mily plebiscitum Krisztus helytartója számára. 
Csak néhány észrevételt legyen szabad tennünk, 

melyek a kath. hazafiúi álláspont horizonáról pillan-
tanak a messze jövő függönye mögé. 

Tény az, hogy hazai parlamentaris politikánk 
corypheusai rettegnek Róma centralizáló (!) túlkapá-
saitól s gondos iuterpellatiók által hivogatják ki a 
kormány erélyét, hogy idejekorán igyekezzék e ve-
szélyes (!) hatalom ellenében az ország függetlensé-
gét, boldogságát és felvilágosultságát valami párisi 
falövezettel körülsánczolni. Tény, hogy e merész 
basáskodás terrorizálva tartja a paidament kath. 
többségét, birtokába vevé a sajtó közegeit, sőt el-
zsibbasztá annak idejében a kath. congressus hit. 
buzgalmát sz. Péter megrablott utódjának szomorú 
ügyében. Tény, hogy minden kath. állam közt Ma-
gyarország tanúsít a krisztusi hitegység gyúpontja 
iránt a közel múltban legnagyobb hidegséget ; tény 
ezeken kivül még sok egyéb. 

Váljon mindezt mivel tudnók menteni? Tapin-
tat, gyöngédség, szerepel itt ? Inkább gyengeség ! 
Hie sunt, qui trepidant et ad omnia fulgura pollent. 

Félni, ovatosnak lenni jobb, mint meglepetni, 
— tartjuk mi a közmondással. Ámde, ha már csak-
ugyan félni akarunk, féljünk a forradalomtól, hiszen 
épen most lobogott a rémes fáklya, melynek anya-

gát a communisták a civilisatió fővárosából készítet-
ték; de ne féljünk Rómától, mint a phreneticusok 
az orvostól, hanem ellenkezőleg Róma legyen a mi 
kincsünk, szerelmünk, büszkeségünk. „Adhaereat 
lingua mea faucibus meis, si oblitus fuero tibi Je-
rusalem." 

Az 1441-ki flórenczi zsinaton egyik királyi kö-
vet tette azon megjegyzést: „Deus sit nobis miseri-
cors ! . . . mundo palam est factum : omnes qui te 
(a pápához intézte szavait) deseruntet tuam ecclesiam 
Romanam — penitus corruisse."*) 

Valamely nemzet hanyatlásának nincs bizto-
sabb ismérve, mint a Rómától való elpártolás vagy 
a tőle való rettegés. A történelem, a többi közt Olasz-
és Francziaország legújabb sorsa, — igazolja állí-
tásunkat. 

Ime, ha egyebet nem, legalább e tanulságot ol-
vassuk ki IX. Pius 25 éves jubileumának, az isteni 
gondviselés által talán a történelem uj fejezetéhez 
irt, mysticus betűjegyéből. 

Bépássy János. 

A katholika egyház és a parlament Magyarhonban. 
( F o l y t a t á s . ) 

Vagy mit mond szerző például ahhoz, hogy a „Ma-
gyar Al lam"-nak 1870 april 15-iki 86 számában, a lap-
szemlében csak a hang, de nem a tar talomra nézve van kifo-
gása a „Refo rm"-nak zsinati tudósítása ellen. Olvassa el a 
„Reform"-nak ott idézett ama tudósítását s meg vagyunk 
győződve, hogy ama végszavaknál : „Tandem valahára mél-
tóztatnak tisztelt collégáink, a pesti napilapok, abbanhagyni 
a magyar püspöki kar elleni izgatást" — nem azon meg-
győződéssel teendi félre a lapot, hogy itten a majoritás elvei 
védelmeztetnek. 

Vagy nézze valaki ugyanez évi april 17-i 88-ik szá-
mát , melyben a „M. Á." a „Csanád" nyomán minden erővel 
azon van, hogy Gra t ry eljárását excusál ja , ugyanazon 
„Csanád" nyomán, melynek római levelezőjét két nappal 
későbben jól értesültnek mondja, egyúttal , a következőket 
idézvén : . . . arról is i r tak s i rnak a lapok, hogy többeknek 
átpártolása folytán megkevesbedett volna azon püspököknek 
száma, kik a csalatkozhatlansági kérdés tárgyalását ellen-
zik (— s innen aztán szétvont betűkkel) ne higyék ezt, 
inkább azt kell mondanunk, hogy erősbödött, mert soha 
sem volt e pár t tömörebb s elhatározottabb, mint azon pil-
lanat óta, melyben Dupanloup legújabb müve „Réponse stb." 
megjelent ;" — no lám, minő jó reményekkel kecsegtette 

r 
*) Érdekes e zsinatról a hires Bessariont olvasni, k i 

1453-ban Byzancz elestét és a várnai csata gyászos kime-
netelét is annak tulajdonít ja, hogy az akkor i görög császár 
a zsinaton nagyon opponált és „descivit a pristino ardore 
pio, tepuitque." 
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magát akkor a „M. Á." ; do biz ugyan nem a majoritás 
érdekében. 

Ugyanez évi 92 számában az egyátalán egyik föforrá-
sát képezett „Augsb. Alig. Ztg." nyomán ezeket ir ja a , M . 
Állam" : 

„Nagy feltűnést idézett elő Rómában egy röpirat, me-
lyet Hefele püspök de causa Honorii papae czim alatt irt s 
mely Nápolyban jelent meg (mert mint a 88 számban a 
„Csanád" nyomán minden megjegyzés nélkül jelenti : Rómá-
ban som nyomatni sem árulni nem szabad az infallibilitás 
ellen irányzott i ra tokat : 1. m. 110) — A „Civilta Catt." 
már hónapok óta ügyekezett a történelemből sopbisticus 
okoskodásokkal kitörölni a tényt, hogy Honoriust a zsinat 
eretnekség miatt kárhoztatta. Hefele most bebizonyította, 
hogy ezen pápa nem volt csalatkozhatlan s a püspökök zsi-
nata akkoron mindenesetre hatalmat gyakorolt a pápa felett." 

A 93. számban dicsérvén Rauscher bibornok röpiratát, a 
conciliumtól mintegy megtagadván e nevet ezeket mondja: 
„az irat . . . bizonyítja, mily homlokegyenest ellenkeznek 
a Rómában ülésező gyűlés ellentétes nézetei. 

S alább : 
„Bárki legyen is ezen röpirat szerzője mindenesetre 

sem az egyház ellenségeinek kétértelmű dicséretét, som az 
egyházi túlzók megrovásait nem érdemli, mely utóbbiakat 
nagyobb buzgóság mint belátás vezérli." — vájjon kik 
ezek ? . . . . s a 112 számban egy „bécsi lap" után : A csa-
latkozhatlanság elleni röpiratözön inkább növekedőben van, 
mint apadóban. Oly jelek s körülmények ezek, melyek 
méltán gondolkodóba ejtik a csalatkozhatlanságnak legha-
tározottabb hiveit is. 

Avagy kikerülte szerzőnek figyelmét az 1870-iki 140 
számban megjelent, akkor nagy feltűnést okozott czikk, 
melyben többi közt ezeket olvassuk: 

„A homály mely eddig a vatikáni zsinat felett boron-
gott s a nagy dráma lefolyását a távol országok katholiku-
sainak tisztán látni nem engedé, mindinkább oszlik és a 
komoly arczú való mindegyre élesebb színezetben lép sze-
meink elé. A kegyelet, melylyel Róma, a bizalom, melylyel 
a szentszék hagyományos bölcsasége s a szeretet, melylyel 
a mostani pápa iránt viseltetünk, sok-sok dolgot hihetlen-
nek tartatott velünk, amit fájdalom az idő mégis igaznak 
bizonyított." 

Hogy ezen „sok-sokdolog," mely körül czikkező Róma 
a szentszék és a pápában csalatkozott semmi egyéb mint 
az infallibilitás, mutatja ugyané czikknek következő foly-
tatása, melyet figyelemmel elolvasni kérünk : 

„Amint a dolgok jelenleg Rómában állanak, nem titok 
többé, hogy püspökeink (kettőnek kivételével) határozottan 
a kisebbség álláspontját tar t ják . Bizonyosan nem csak azért, 
mert a definiálásból tömérdek bajt, veszélyt s zaklatást 
várnak az egyházra, hanem azért is, mert magát a kérdést 
nem tar t ják a többség értelmében megoldhatónak. Ám ha a 
csalhatatlanság azon értelemben, mint azt a zsinati többség 
e r ő l t e t i , oly kétségtelenül kinyilatkoztatott isteni igazság 
lenne, mint a többi hitigazságok, annak kimondását nem-
csak ellenezni nem lehetne, hanem sürgetni kellene még 
akkor is, ha üldözést hozna püspökeinkre. DJ hiszen, mint 
ez az átalános viták folytában kiderült, épen ott vau a 

főnehézség, hogy a kisebbség tagjai, magát a kérdés benső 
lényegét nem ismerhetik el, oly kétségtelen isteni igazság-
nak, melyet a szentirás és hagyomány istápolna s mutatn.i 
fel kinyilatkoztatott tanitásnak, mely hitágazati méltóságra 
emelendő lenne. Nem egyedül az opportunitás választja, el 
tehát a zsinati a tyákat egymástól, hanem maga a kérdés 
lényege is" ; — ez már aztán aligha a majoritás álláspontja ; 
de hogy megmutassuk azt is, minő irályban nyilatkozik 
ugyan e czikk magáról a zsinatról, ime az eddigiek után 
nyomban következő sorok . . • ezért vette a kisebbség oly 
nagy indignatioval s elkeseredéssel az erőszak azon tényét, 
melyet a jun. 3-ki ülésben tapasztaltak midőn Marét clas-
sicus beszédje után (melyet Bilio bibornok indulatosan fél-
beszakítani akar t , de a szónok, mint mondá, becsülete iránti 
kötelosségből mégis bevégzett, daczára annak, hogy a magát 
találva érző többség a bibornok megrovását zajos tapsvi-
harral kisérte) az elnökség mint Deus ex machina kivette 
fiókjából a postulatumot, mely a vita befejezését sürgeté s 
a többség rögtön meg is szavazta." 

Megjegyzendő, hogy ez már akkor Íratott így a „M. 
Á."-ban midőn e lapnak, mint szerző is említi már csak egy 
szerkesztője volt, mely változás okát a röpirat 115 lapján 
feszegeti, hozzátévén : „egyébiránt bármi volt légyen is e 
változást előidéző ok, a Lonkay Antal szerkesztő keze alatt 
maradt „M. Á." ezentúl is hü maradt elveihez, de már nem 
harczolt oly nagyon az ellenvélemény ellen." 

No már bizony nagyon is : „nem oly nagyon" ; sőt mi 
több, egy gyenge pillanatban a „Religio"-t is megtámadta, 
melyről 126 számában elismerte, hogy infallibilista s mely 
több számában egy hosszabb czikloorozatot hozott, mely-
ben számos hazai okmányok alapján s ugyanazoknak idé-
zésével bebizonyítá, hogy a magyar katholikus egyház ere-
detétől fogva mindig hitte, vallotta s tanította a pápai csa-
latkozhatlanságot. 

E czikksorozat boszanthntá az érdemes lapot, mert 
141 számában elég furcsán a „Külföld" rovatában egy szé-
kes fehérvári levelet hozott, melyben egy szerencsétlen 
flautás, aki mesterségére nézve minden lehet, csak nem 
theologus, abban vesződött, hogy bebizonyítsa, miszerint 
nem a pápa, hanem a római szék a csalatkozhatlanságnak 
alanya. 

E czikket a „M. Á." a következő bevezető sorok 
kíséretében adta : „A csalatkozhatlanság kérdése tárgyában 
a magyarországi példák s okmányokra való nem mindig 
exact és elég logikai hivatkozásokat kellő értékre szállító 
következő becses czikket ve t tük" ; — mennyiben becses e 
czikk, azt itélje meg a szives olvasó maga, főképen azt, 
váljon meg van-e benne az exactság s logika ama mértéke, 
mely az említett lapot arra jogosítaná, ily bevezetéssel lépni 
fel. Midőn ezt olvastuk, mi, akik mindakét lapot tar t juk, 
legott egy nagyszerű polémiától kezdtünk félni; de a „Reli-
gio" okosabb volt mint mi s nem tőn egyebet, minthogy több 
számában egy „Sedes et Sedens" czimű czikksorozatot 
hozott, melyben a fenforgó kérdést egész objectivitással s 
azon testvéri szeretet sugallta kivánattal tá rgyal ta , hogy 
ama bizonyos külföldi fehérvári tanulja meg belőle azt, 
miről néhány héttel előbb oly hangzatos czikket irt. 

(Folyt, köv.) 
45 * 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T junius 16. I X . P i u s p á p a s á g á n a k 25 

é v e s j u b i l e u m a . H a volt valaha idő, melyről el lehet 
mondani, hogy az emberiség mintegy varázserővel lebilin-
cselve feszült figyelemmel tekintett valamely nagyszerű 
esemény színhelye felé ; ha volt idő midőn az elmék gondo-
lata, a szivek érzelme mintegy titkos érintésre egy szemé-
lyiségben központosul t , hogy összeforrva egysége által 
tanúskodjék annak nagyságáról, ki a gondolat és érzelem 
központ ja lett, úgy e dicsőség mai nap Rómát, per eminen-
tiam IX- ik Piust illeti. I X - i k Pius a kereszténység feje, 
az örömben oly szegény, a szenvedésben oly gazdag, a jog 
és igazság védelmében oly rendíthetlen pápa, mai nap üli 
Rómában pápaságának 25-éves jubileumát. Ma minden szem 
Róma, a szellemi mozgalom központja és rugója, a keresz-
tény civilisatio gyupont ja felé irányul, honnan az értelmi és 
erkölcsi regeneratio sugarai áldásdúsan terjedtek a földre 
és azt u j jászül ték; ma minden gondolat IX-ik Piusban 
központosul, ki mint a kereszténység feje, 25 éven keresztül, 
hordnoka és irányadója volt a ker . műveltségnek. Szeretet 
és gyűlölet, öröm és elfojtott titkos boszú, külömböző i rány-
ban, de ott ta lálkoznak ma I X . Pius trónjánál , az egyik 
hogy hódolatát, ragaszkodását fejezze ki, a másik, hogy a 
csodaszerü esemény felett legalább álmélkodjék ; az egyik, 
hogy az isteni gondviselés t i tkos utai t magasztalva hitében 
m e g e r ő s ö d j é k , a másik, hogy hitetlenségében megszégye-
nüljön. Nem mindennapi esemény ez, mely megszokottsága 
miatt figyelmen kivül szokott maradni és ha lesznek is, k ik 
ha tására nézve kic3Ínyleni fogják e 19-század alatt az egy-
ház életében másodszor felmerült tüneményt, annyi mégis 
kétségtelen marad, hogy rendkivüliségét mindenki kény-
telen elismerni, ha pedig hivő lélekkel tek in t jük az isteni 
gondviselés sokszor kézzel fogható müveit, úgy ez ese-
ményben oly jel t látunk, mely napjainkra nem minden 
czél nélkül tar ta tot t fel ; vall juk meg hogy mi ez eseményt, 
az isteni irgalom müvének tek in t jük az emberiség iránt, 
i rgalmában jelt akar t felmutatni kézzelfoghatót, hogy a 
tévedéseiben már végkövetkezményeihez eljutott elmének 
legyen egy fénypont ja mely szokatlansága miatt előtte ön-
kénytelenül is feltűnjék és a lejtő végén hová eljutott, hig-
gadt , komoly gondolkozásra intse. Legyen bár valaki hivő 
vagy hitetlen, IX. Pius 25 éves jubileuma önkénytelenül 
azon istsni intézmény vizsgálatára hivja fel, melyet pápa-
ságnak nevezünk, visszavezeti az alapítás azon korszakába 
midőn az Isten egyszülött fia sz. Péter t az egyház fejévé 
rendelte, 19 százados időköz ez és 19 század multával o 
csudálatos eseményben az egyház első feje szemmel látható-
lag kezet nyúj t I X Piusnak az egyház 257-ik fejének, ketten 
á tkaro l ják az emberiség 19-százados életét, visszavezetnek 
azon forráshoz honnan a valódi műveltség áldásai á rad tak 
és figyelmeztetnek, hogy ma is csak a pápaság, a római 
székről hirdetett elvek, tanok, menthetik meg a társadal-
mat a teljes elsülyedéstől ; a sok tekintetben meghamisított, 
az u j abb időkben felmerült pogány eszmék által eredeti 
alakjából kivetkőztetett civilisatio, mivé az t a dölyfös elme 
tette, csak rombolólag képes hatni, üditő, u j já alkotó erejét 
C3ak akkor nyerheti vissza, ha keresztény jellegét is vissza-

) yeri, mi máskép nem történhetik, mintha visszavezettetik 
természetes forrásához a kere3ztéayse'g központjához,, ha a 
műveltség irányadójául az emberiség ismét a legfőbb, mert 
Isten által behelyezett szellemi hatalmat a földön, a p á p a -
ságot ismeri el. Nem idézzük e tekintetben vissza azon 
hallhatatlan érdemeket, melyekot a multszázadok lefolyása 
alatt a pápaság szerzett, melyek örök időkre biztosít ják 
részére az igazi műveltség, megalapítója, terjesztője szóval 
az erkölcsi regenerator nevet, mer t azok szemünk előtt le-
begnek és daczára a megfeszített ellenirányú mozgalmak 
és törekvéseknek ma is visszfénylik a társadalomban és 
túlsúlyai bir azon ker . műveltség, mely általa ter jedt el ; 
ez a pápaság természetében rejlik, mert egyedül ő van bi r -
tokában azon tanoknak melyek szülőanyjakent tekinthetők 
a ker. műveltségnek ; csak a jelenre tekintünk. Mit a mult 
századok pápái eszközöltek, azt eszközölte IX . Pius mind-
annyiszor a társadalom érdekében, valahányszor mint a 
kereszténység feje szavát a nemzetekhez intézve a kinyi-
latkoztatástól eltért emberi elme tévelyeit, a társadalom ker . 
jellege ellen intézett merényletnek, az Isten és az emberiség 
legmagasztosabb, legszentebb czélja e lkn elkövetett bűnnek 
bélyegezte ; nem említünk egyebet, csak az örökké neveze-
tes syllabust, ha I X Piu3 25 éves egyház kormányzása alat t , 
ez egyetlen okmányon kivül egyebet nem létesített volna is, 
amint létesített ; ez önmagában elegendő lenne, hogy neve 
hallhatatlan legyen és az emberiség örök hálával emlegesse 
nevé t ; a végletekig haj tot t emberi elme kevélységének, az 
önistenitésnek, az Isten által rendelt erkölcsi és társadalmi 
renddel ellentétes tévelyeknek, a természetfeletti rend taga-
dásának elitélése és nem más a syllabus ; van-e érdekében 
a társadalomnak, az egyénnek a természetfeletti hit, az er-
kölcsi törvény, a jog és igazság? ki tagadhatná ezt? sze-
rez e tehát a pápaság érdemet a társadalom körű ' , ha a hit, 
jog, igazság stb. mellett szavát felemeli ; ha a ker. térről 
távozott vagy távozni készülő emberiséget, a tévelyek elité-
lése, a ker. elvek kijelölése által, az egyedül helyes ú t r a 
figyelmezteti ? ki vonhat ja ezt kétségbe ! E z t tette I X Pius, 
ezt elődei fel egész az apostolok fejedelmeig sz. Péterig, úgy 
hogy a pápákról bá t ran elmondhatjuk, miszerint ők voltak : 
a sülyedt emberiség erkölcsi emelkedésének 19 századon 
keresztül utmutatói, emeltyűi. Ne vonjuk kétségbe, hogy 
napjainkban a társadalom mélyen van minden i rányban 
sülyedve, IX . Pius pápaságának 25 éves jubileuma, mint 
korunk legrendkivülibb eseménye által Isten a világot 
figyelmezteti, bogy lia menekülni akar , oda forduljon, hon-
nan eddig is fakadt , ezentúl is fakad áldás az emberiségre, 
mert nem emberi, hanem isteni in tézmény; Isten irgalmában 
megadta a jelt az emberiségnek, tőle függ hogy megismerje 
és kövesse azt. Vigilius. 

S Z O M B A T H E L Y I E G Y H Á Z M E G Y E . I X . P i u s 
25 é v i j u b i l e u m a. Nem csekély örömünkre szolgált a 
következő főpásztori körlevél. „Figyelmeztet jük a megyénk-
beli t. lelkész u raka t , hogy folyó hó 16-án lesz most már 
25-ik évfordulója azon napnak, melyen egyházunk látható 
feje IX . Pius ő szentsége sz. Péter székébe ültettetett . 

Szent Péter óta párat lan esemény egyházunk történe-
tében, hogy pápa ennyi ideig uralkodott volna. Es mennyi 
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dicsőség, de mennyi megaláztatás is, mennyi lelki öröm, de 
mennyi szenvedés is szövődik át ezen 25 éves kormányzat 
történetén, melynek végkifejlését épen úgy, mint teljes meg-
világítását csak Az tudja , ki egyházának megígérte, hogy a 
világ végéig vele marad. 

Imád juk bölcsosségét, bizzunk Ígéretében rendületlenül 
s imádkozzunk. 

Ezennel rendeljük, hogy folyó hó 18-án minden ple-
bánia-templomban báladó isteni tisztelet tar tassék egyhá-
zunk látható fejeért a római pápáért , k i t az élet ura ol tal-
mazzon." „Kelt Szombathelyen, Szent-Iván hava 3-án 1871." 

Mint tudjuk, Péterfillért is fog egynémely lelkész 
gyűj ten i ; sőt arról is tudósí that juk kedves Religiónkat, hogy 
sz. Péter és Pá l ünnepén még oly plébánosok is fognak a 
pápai tévmentességről szónokolni, kik az ul t ramontán Reli-
giót nem hordat ják . Azonban nem szándékunk álmatlan 
é jszakát okozni t. Schw. Gy. urnák, a derék denuncians-
nak, ezen ár tat lan hirünkkel . Egy plébános. 

F R A N C Z I A O R S Z Á G . V a l l á s o s f o g a d a l o m a 
p á p a s F r a n c z i a o r s z á g m e g m e n t é s é n e k e z é 1-
j á b ó 1. I ly czím alatt több franczia lap a következő fe lh í -
vást hozza az ország katholikusaihoz : 

Tekintet tel azon bajokra , melyekben Francz iaország 
sinlődik s azon talán még nagyobbakra, melyeket még csak 
a közel jövő hozand reánk ; 

Tekintettel azon szentségtörő merényletekre, melyek 
Rómában a szentszék, az egyház jogai s Jézus Krisz tus 
helytartójának sérthetetlen személye ellen e lkövet tek; 

Megalázzuk magunkat Isten előtt s az egyház s hazánk 
iránti szeretetben egyesülve elismerjük, hogy vétkesek vol-
tunk s hogy ép ezért igazság szerint bünhödtünk. 

Es, hogy ennél fogva vétkeinkért becsületesen eleget 
tegyünk s Krisztus Urunk szentséges szivének kegyelme 
által bocsánatot nye r jünk bűneinkért , hogy továbbá kiesd-
j ü k azon rendkívüli segélyt, mely egyedül képes ő szentségét 
fogságából, Francziaországot jelenlegi számtalan bajából 
kiszabadítani ; fogadjuk, hogy mihelyt ezen itt említett 
kegyelmekben részesültünk, tehetségünkhöz képest adako-
zásokat fogunk indí tani oly czélból, hogy Pár isban egy 
Krisztus szent szivének szentelt egyház emeltessék. 

A szentatya ezen kegyeletes szándékra á ldását adta, 
a bordeauxi és bourgesi érsek nemkülömben mint a poitiersi, 
valenci ésneversi püspök urak hozzá já ru lásuka t fejezték ki. 

Az eszmének hazája Poitiers városa. Első meginditói 
ezt egy hosszabb levélben tevék, melyből a következőkben 
néhány részletet köz lünk. 

Azon legujabbi rázkódtatás , mely véres romjai alá 
már is eltemetni készült bennünket, oly borzasztó volt, 
hogy első pillanatra úgy látszhatott , mintha számunkra 
nem léteznék többé mentség, sem újjászületés. Ére t tebb 
megfontolás után azonban azon meggyőződésre ju to t tunk , 
hogy igenis van még, mert a régi alapok még rendületlenül 
állanak s nem kell semmi egyéb, csakhogy az azokat födő 
romhalmaz eltávolíttassák, mire aztán, gondosan kerülve 
apáink hibáit, az Isten segítségével u j fényre emelhetjük 
tá rsada lmunk épületét, mely félig máris az enyészet mar-
taléka volt. 

Tér jen meg Francziaország s ú j ra fogja az őt megil-
lető helyt e világnak nemzetei közt elfoglalhatni. Fordul jon 
Francziaország Istenhez, ké r j e segítségét s malaszt já t s e 
virág, melyet most lábbal taposnak, ismét meg fog nyilni s 
ismét felvirágozni. Nemzeti bűneink helyébe hadd tegyük 
a nemzeti elégtételt s a Mindenható, ha előtte megalázzuk 
magunkat , oly férf iakat támasztand közöttünk, minőkre 
szükségünk vagyon, hogy hazánk az ő segítségével meg-
mentessék. 

Az átalános megtérés magva már el van hintve kö-
zöt tünk. De az átalános megtérés az, mire szükségünk van. 
Müvünk valóban nemzeti s hazafias s épen mivel hazafias, 
a z é r t úgy véltük, hogy fogadalmunknak Rómára is kell vo-
natkoznia, melytől ha zánk bár soha sem fordult volna el. 

Végül még azt jegyezhet jük meg, hogy az e kegyele-
tes műben résztvevőknek száma már jóval meghaladja a 
százezret s hogy valamennyi franczia s olasz kath . lap kész-
nek nyilatkozott netáni kegyes adományoknak gyűj tésére . 

P O R O S Z O R S Z Á G . A n é p i s k o l a P o r o s z o r -
s z á g b a n . A porosz-westphaliai helytartóság a mult évi 
nyár közepén a félig protestáns kerületében lévő k a t h . 
iskolák számára egy iskolai szabályzatot bocsátott ki, mely 
megérdemli, hogy a nagy közönség részéről behatóbb figye-
lembe részesítteseék ; czime ezen szabályzat, illetőleg utasí-
tásnak : „Unterrichtsplan dreiklassiger katholischer Elemen-
tarschulen," kiadatása padig a királyi közoktatási minisz-
té r iumnak jóváhagyása mellett történt . 

E könyvnek első vagy átalános részében többi közt 
ezeket olvassuk : „A katholikus elemi iskolának mint nép-
iskolának azon feladata vagyon, hogy a rá bizott i f júságot 
egyházi szellemben, vallásosan s erkölcsöjen nevelje, hogy 
abban a haza s az uralkodó iránti szeretetot keltse s azon 
ismeretekre oktassa őket, melyekre a polgári életben átalá-
ban szüksége van . . . kötelessége tehát, vállvetve a család-
dal s az egyházzal a gyermeket a valódi egyházi s vallási 
gondolkodásmodra s életre nevelni; hogy a kath. egyház 
élő tagja inak érezzék maguka t s hogy még későbbi koruk-
ban is kész akarat ta l , teljes meggyőződéssel s hiven annak 
bitét va l l j ák , kegyszereit használják s törvényeit t a r t -
sák meg. 

Ezen az alapon az iskola nemcsak a r ra n e v e l i a 
gyermekeket , hogy a társadalmi és állami életre képes í t e s -
senek, hogy meglett korukban a k i rá lynak engedelmesked-
jenek, a törvény, rend s jog iránt tisztelettel viseltessenek, 
erejüket a közjónak szenteljék és a jó erkölcsöket kedvel -
jék s gyakorol ják ; hanem azon ismeretekkel is ruházza 
fel őket , melyek a népműveltség átalános magaslatának s a 
gyormekek legnagyobb része társadalmi szükségletének 
felölnek meg s a r r a szükséges, hogy azok midőn majd em-
berekké lettek, a társadalom hasznos tagjaivá vállhassanak. 

Nevelészeti feladatának a kath. népiskola mindenek 
előtt az által felel meg, hogy a gyermekeket a Krisztussal 
való mindig szorosabb egyesülésre vezeti, ki az egyháznak, 
a hitnek, a keresztény erkölcsi érzet- és életnek alapja 
s kivel a gyermekek, mint az egyháznak t ag ja i , benső 
összefüggésben vannak. Ez pedig azáltal történik, hogy a 
gyermekek vallásuk tanaiban való kellő okta tás t nyernek, 
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hogy az imádságra, a nyilvános isteni tiszteletre, a szent 
ünnepek kellő megünneplésére, az egyházi szokásoknak 
gyakorlására s szentségeknek használatára illő útmutatás-
ban s vezetésben re'szesíttetnek; továbbá pedig azáltal is, 
hogy az iskola minden körülmények közt azon van, hogy 
mindezen nevelészeti iránypontok az egész tanitás, a tani 
tónak a gyermekekkel való egész együttléte, szóval, az 
egész iskolai tanfolyam alatt, minden előforduló alkalommal 
következetosen szem e'őtt tar tassanak. 

Míg az iskola okként feladata legmagasztosabb s leg-
nemesebb részeinek felel meg s egyúttal minden hasznos 
tanításnak alapjait r ak ja le, addig ugyanezen tanítási czél-
jai t azáltal éri el, hogy az oktatási anyagot a gyermek 
leendő pályájának szükségleteihez amennyiben ezek vallási, 
állami s községi állásából folynak, másrészt pedig korához, 
értelméhez s tehetségeihez alkalmazza ; s ez anyagot nem-
csak külsőleg, nemcsak a merő emlékező tehetségre hatva 
közli vele, hanem akként, bogy a gyermekek egy természet-
szerű s valóiban műveltséget terjesztő tanitási modornak 
segítségével a hallottakat valóban át is értsék, magukévá 
togyék s oly biztosan sajá ' í tsák el, hogy a tanultaknak ön-
álló alkalmazása s érvényesítése lehetővé tétessék. 

Mindezek közt a fősúly a jó példára fektetendő s arra, 
hogy a tanitás, illetőleg tanulás, a gyakorlat s a szokás oly 
összhangzatba hozassanak, hogy a szükséges alapismeretek-
nek megszerzése s a gyakorlásszülte ügyesség egyformán 
mozdíttassék elő s a gyermek szellemileg s erkölcsileg egy-
formán erősíttessék meg. 

Ennélfogva a kath. népiskola azt követeli a tanítótól, 
hogy összes személyisége e feladat megoldására képes le-
gyen, hogy a mindent átkaroló erőt azon szeretettel egye-
sítse, mely a leggyengébb iránt is kímélettel van, hogy fel-
adata s pályája iránt szeretetet s hivatást érezzen, hogy a 
magán- s közéletben mind:g azt érezze, gondolja s tegye, 
mit tanítványainak érezniök, gondolniok s h inniökkel l ; 
főképen hogy a keresztény szellem által áthatva, őszintén 
keresztény, szigorúan erkölcsi élet s valódi egyházi érzülete 
által, továbbá a király iránti rendithetlen hűségben s igazi 
hazaszeretetben a gyermekeknek élő például szolgáljon s e 
szellemben napi teendőit kezdje mindig s fejezze be. Köve-
teli továbbá, hogy az okszerű keresztény paedagogia szel-
lemét ismerje és gyakorolja, hogy a tanítandó tárgyakat 
alakilag s anyagilag tökéletesen birja s hogy az imát, mint 
a jó tanitá3- és tanulásnak okvetlenül szükséges alapfelté-
telét soha el ne hanyagolja ; ezért a tanitás előtt és után 
mindig ajtatos közös ima mondassék." 

A paedagogiai ismereteknek főforrása azonban az isteni 
kinyilatkoztatásban rejlik. Ebben találjuk ama legfőbb 
tanítót, ki a sziveket és veséket vizsgálja ; ama jó pásztort 
kitől a minden rangú, korú s állapotú egyénekkel való 
bánásmódot tanulhatjuk el ; ott tanuljuk a nem csalárd 
emberi elméleteken, hanem a változhatlan isteni igazságon 
nyugvó alapelveket ismerni, melyek a lélektani szabályok-
nak s a paedagogiai ügyességnek egész összletét magukban 
foglalják ; ott oly tényekkel találkozunk, melyek saját bel-
sőnk ti tkait fejtik meg s így mások íelkülete- s jellemének 
felismerésére s megítélésére tanítanak bennünket ; ott végül 
oly példákat látunk, melyek mint az isteni tanítónak mind-

annyi intései a földi tanítóra csak buzditólag s utbaigazitó-
lag hathatnak. 

Elkerülhetlenül szükséges továbbá keresztény paeda-
gogusoknak, úgymint Overberg, Kellner, Ohler s mások 
munkáinak szorgalmas és értelmes tanulmányozása, továbbá 
a saját s idegen tapasztalatoknak gyűjtése és érvényesí-
tése." 

Az egész iskolai fegyelemnek központját a tanitónak 
saját személyisége képezi. Ennélfogva szükséges, hogy a 
tanitó maga is, az engedelmesség iskolájában taníttatva, 
erős akaratot, jellemszilárdságot s határozott következetes-
séget sajátítson el s annak érvényesítésére képessíttessék ; 
szükséges, hogy erkölcsi valamint szellemi képessége, hogy 
példájának fénye és ereje tiszteletet s szeretetet mintegy 
erőszakoljon ki számára, hogy ő ekként oly tekintélylyé 
váljék a gyermekek előtt, mely a szó s tett példája által 
hasson, a tanitónak restségét, makacsságát s erkölcstelen-
ségét megtörje s beléje erkölcsi erőt, figyelmetességet, szor-
galmat, engedelmességet, tisztaságot, illemet s művelt, csen-
des magaviseletet, békés szellemet igazságszeretetet s isteni 
félelmet öntsön, de aztán benne mindezeket nevelje is. A 
keresztény szellemtől áthatott tanítótól azt követeli a 
katholikus iskola, hogy hivatása, az iskola s a gyermekek 
iránt elolthatlan szent szeretetet érezzen keblében, mi által 
ar ra képesíttetik, hogy a gyermeki szivben mindent a mi 
nemo3 és szent azon szeretettel és méltányossággal, azon 
türelemmel és nyugalommal azon szolgálatkészséggel s jó-
akaratú részvéttel éleszhessen s ápolhasson, mely számára 
a taní tványoknak ragaszkodását s szeretetét megszerezni s 
épen megtartani képes." 

„A vallástanbeli tantervnek megállapítása, ideértve a 
bibliai történelmet is, az illető egyházi hatóságoknak jog-
körébe tartozik. A tanitónak kötelessége, a mennyiben a 
vallásnak tanitásával bizatik meg, oda hatni, hogy az isteni 
félelem s az egyház iránti igazi ragaszkodás a gyermekek 
sziveiben minél erősebb gyökeret verjen, hogy ezek ekként 
a vallási öntudatn ak s kötelességérzetnek egy oly kincsét 
gyűjtsék, melyben minden körülmények közt vigaszt és erőt 
meríthetnek." 

„Miután pedig végül az ifjúságnak vallási neveléséhez 
az ajtatossági gyakor la toknak rendes elvégzése a templom-
látogatás s a szentségeknek használata is ta r tozik; elhatá-
rozzuk, mindamellett, hogy az idevonatkozó tüzetesb ren-
delkezés az egyházi hatóság jogköréhez tar tozik; hogy a 
tanitó, a mennyiben a templomi szolgálattól ment, mindenütt 
az egyházi hatóság rendeletei szerint együtt a gyermekkel 
látogassa a templomot, vegyen részt azoknak ájtatos gyakor-
latiban s logyen mindenüt t a rend és illemnek példája és őre. 

SVAJCZ. A k a t h . e g y h á z n a k á l l a p o t a a 
mi országunkban valóban szomorú, hogy ne mondjuk bor-
zasztó, mióta a Sonderbundskrieg következtében a protes-
tantismus s az ezzel mindenütt karonfogva, j á ró szabadkő-
művesség a hatalmat kezébe kerítette. így lett lehetségessé, 
hogy a katholikus egyház még a katholikus kantonokban 
is üldöztetik, mert a protestantismus a kantoni autonómiá-
nak elnyomását s a kormányzásnak lehetőség szerinti köz-
pontosítását csak azért tűzte volt ki régóta politikai törek-
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véseinek czéljául, hogy ekként alkalmat szerezzen magának 
a szövetségi tanácsnak többsége által, szabadelvű modorban 
s törvényes eszközökkel a kath. egyházat agyonfojtogatni. 
Ez volt a fenemlített, a protestantismus által szított polgár-
háborúnak czélja, ez éretett el s azóta a katholicismus Svajcz-
ban csak tengődik s sínylődik, mint ezt a következő sorok 
mindjárt bizonyítandják. 

Nézzük például Tessin kantont. Ott hajdanta négy 
egyházi tanintézet létezett, Ascona, Lugano, Mendrisio és 
Bellinzonában, ezek eltörültettek, hasonlólag a polleggioi 
papnövelde is, úgy hogy néhány évtized múlva nem lesz 
pap a kantonban. Oly község, mely a megérkező püspököt 
ünnepélyesen fogadja pénzbirsággal büntettetik meg, papok, 
kik a püspökhöz bepecsételt levelet visznek szintén pénz-
bírságot fizetnek, t. i. a kantonnak, oly községi tanács mely 
bármelyik egyházi ünnepélyességnek megtartását nem tudja 
vagy nem akar ja rendőrségileg megakadályozni szintén 
exequáltatik. A májusi ájtatosságnak magánházakban való 
megtartásáért az illető háziúr 100, minden résztvevő 4 f rank 
bireágot fizetett ; más alkalommal pedig egy özvegyasszony, 
ki saját szobájában Mária énekeket énekelt 4 frankig bün-
tetetett meg. Bármely pápai vagy püspöki rendeletnek pia-
cet nélküli kihirdetése 5 — 5000 frankba kerül ; sőt a püspök-
nek nem is szabad semmiféle ügyben híveinek bármelyiké-
vel közvetlenül levelezni ; ha ezt mégis tennie kell, péld. 
gyónási lelkiismeretbeli dolgokban akkor kénytelen ebbeli 
tudósításait vagy rendeleteit titkos utakon, meghitt emberei 
által juttatni az illetőhöz. — Nemde gyönyörű állapotok ezek, 
utánzásra késztök minden keleti s nyugati cultusministerro 
nézve; de azért még sem mondhatjuk, hogy a tessinikatho-
likusokat sa jnál juk; mert a kanton alkotmányának egyik 
szakasza így szól: „az államnak vall katholikus" — 

ha tehát a katholikusok oly túlnyomó többségben lévén, hogy 
ezen szakasz belejuthatott az alkotmányba és mégsem tudnak 
maguknak külömb kantoni kormányt teremteni,akkor tűr jék 
ennek a mostaninak nyomását, mert minden népnek csak 
oly kormánya van, a minőt érdemel. 

Nem jobb a kath. egyháznak állása más kantonokban 
sem; ime egyes példák : Baselban a piacetnek elhanyagolása, 
mely egyébiránt még a házassági peres Ítéletek hozatalára 
is szükséges, tetemes pénzbirsággal, Aargauban criminalis 
actióval büntettetik meg. Thurgau a péterfillérek gyűjtését 
hivatkozással a rendőri szabályzatnak 20 §-ára tiltotta meg, 
mely szakasz a hontalan koldusok és csavargókról szól ; a 
püspök pedig azon rendelete számára, mely a papságnak 
a Collecta pro pápának a misében való elmondását meg-
hagyta, nem tudta a placetumot megnyerni, mert a tekinte-
tes s tudós tanács a Collecta alatt valami pénzgyüjtést értett. 
Argau a katholikus kátét „erkölcsi s köznevelészeti indo-
kokból" tiltotta meg s mást a kantoni kormány által jóvá-
hagyottat hozott be; ugyanott a vasárnapi prédikácziónak 
nem szabad egy félóránál tovább ta r tan ia ; a kormány hatá-
rozza meg, hogy kinek szabad a papnöveldébe felvétetnie; 
sőt még azt is, kinek szabad pappá szenteltetnie fel. Basel 
Solothurn és Bernel , hol igen sok katholikus van kö-
rülbelül úgy jár tak el, mint például nálunk Magyarországon 
részint már is j á r t ak el velünk részint még szándékoznak 
eljárni. A kath. alapítványok „megvizsgáltatván" kiderült, 

hogy azoknak birtoklása igen kellemes dolog volna a pro-
testánsokra nézve, minél fogva azok elconfiscáltattak ; az-
után következtek a katholikus iskolák, melyek rendre kö-
zösökké tétettek vagy hitfelekezeti jellegük oly feltételektől 
tétetett függővé, melyeket lehetetlen volt teljesíteni, például 
attól, hogy ezekben a kath. vallás ne ka th . káté, hanem egy 
„átalánosan keresztyén" tankönyv szerint taníttassék s így 
történt, hogy már most ott ninc3 kath . iskola, mert a meg-
levő mind „törvényesen" nyomatott el. 

Ez mindannyi, számos tekintélyes tanú által bebizo-
nyítható t ény ; mely tények amily fájdalmasak époly tanul-
ságosak is mindazokra nézve kik tanulni akarnak. A libo-
ralismus mindenütt ugyanaz s mindenütt ugyanazon eszkö-
zökkel ugyanazon czélokat hajhászsza s némi összehasonlító 
vizsgálat után vajmi könnyű dolog észrevenni azt, hogy 
saját állapotaink csak annyiban külömböznek amazoktól, 
hogy ottan az egyház elnyomásában már tovább „haladtak" 
mint nálunk, de hogy nálunk korántsem hiányzik a jóaka-
rat hasonló állapotoknak előidézésére. Míg azonban a katho-
likusok nem szervezkednek, míg le nem teszik ama helytelen 
türelmet, mely abban áll, hogy mindig tür s soha sem vé-
delmezi, soha sem érvényesíti magát, azon birkatürelmot, 
mely a gyávasághoz hasonlít, mint tojás a tojáshoz, addig 
hiába lamentálunk, mert utóvégre csak oly sorsban része-
sülünk, a minőt érdemeltünk. 

IE0DAL0I. 
„Geschichte der Vulgata." — Von Dr. Franz Kaulen. -

Mainz. Vorlag von Franz Kirchheim. 1868. 501. pagg. 8. 
2 thaler. 10 sgr. 

(Vége.) 

Ha már ezek utáu egybefoglaljuk Ítéletünket a fárad-
hatlau szerző e dolgozata felett, az oda mogy ki, miszerint, 
noha e tnunka is, mint minden hasonszerü, még tökélyesít -
hető, de már ezen, dús tárházat nyújtó, a vallásos érzülettel 
testvérült tudomány érdekeit oly nagyban kielégítő, mert 
a hiteles adatoknak nem kis fáradságot és elmeélt igénylő 
ritka fénybe helyezése által a Vulgata eredete, közhaszná-
lata felöli kellő tájékozást szolgáltató, alakjában is a német 
kath. tudományosságnak tiszteletet és a theologicus közön-
ségnek örömet hozand. . . . Bátran és minden tétovázás 
nélkül állíthatni, annyi, csak hangyaszorgalommal gyűjtö-
gethetett, (tekintve az évek hosszú folyásán át előkészült 
és bőségesen szaporodott anyagot) eszmét átölelő és azok 
mélyéig ható tartalommal nem mindennap jelenik meg mü, 
mint dr. Kaulené és, hogy minden későbbi, e szakú rend-
szeres dolgozatokhoz nagy mértékben üdvös hatással lesz, 
valamint tárgygazdag alapul szolgáland, mi által a t. szer-
zőnek az előszóban tett nyilatkozata és óhaja „So schien es 
nich unangemessen, die vorhandene Lücke in der theologi-
schen Littoratur schon jetzt auszufüllen und nach den dar-
gebotenen Hülfsmitteln einstweilen eine Grundlage für spä-
tere Arbeiten zu liefern" toljesedik. — Mindezeknél fogva a 
„Geschichte der Vulgata" megjelenését minden utógondolat 
nélkül igaz lelki gyönyörrel üdvözöljük, részint azért, mert 
a rokontárgyú munkálatokban már jó régen szükség volt 
érezhető, részint mort a t. szerzőnek alapos szaktanulmá-
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nyairól és irodalmi készültségéről eddigi tapasztalatunk 
imit t is bebízonyodott. Huzamos foglalkozása és a felvett 
tárgyon uralkodni tudó logicus elmeéle képesité őt, hogy az 
irott forrásokban kellőképen tá jékozva fogjon ezen munká-
lathoz, avval tiszta, kimeritő, történeti előállítást kapcsolva 
egybe. A mind tar talomra, mind formára nézve jeles sza-
kaszokban bővelkedő és átalán czélirányosan szerkesztett 
müvet tehát, különösen melegen és bizvást a ján l juk mind-
azoknak, kik a szentirástannal olykor foglalkozva, a Vul-
gatáról rendezett ismeretekre és azoknak indokolt tudására 
törekednek, a mik annak egyetemes használatát s diadalra-
ju t á sá t megelőzték. — Mert tapasztalásból tudhatni, hogy 
egynémelyek még az ilyenek között is mily ferde nézetekkel 
vagy épen semmi helyes ismerettel sem birván, a Vulgatát 
illetőleg némán kénytelenek hallgatni ama nevetséges, ok-
talan, mert minden biztos alapot nélkülöző dühöt, melylyel 
a kérlelhetJen és gonoszszándékú lá rmájukban maguknak 
megtetsző, ellenesek annak becsét, megérdemlett hitelét, 
megsemmisíteni, legalább kisebbíteni iparkodnak. — E 
könyvből pedig nem csekély időtákarí tással ismerkedhet-
nek meg az annyira emlegettetni szokott fordítás történeté-
vel és a nélkül, hogy jobban meg kellene valahol erőltetni 
eszüket, meggyőződhetnek arról, miszerint a tanulásban, a 
számtalan részre elágazó ismeretek szerzésében, előhaladás-
ban az egyedül helyes irányhoz, mely a keresztényi vallá-
sos és a kinyilatkoztatás iránt ápolt hitet határozottan és 
örömmel bevalló, erősen és mindenek felett ragaszkodjanak. 
Mert csak a kath. kereszténység vezércsillaga az, mely 
szédelgő, gögpöffesztette korunkban, mely sehol sem dühöng 
pusztí tóbban, mint a hit birodalmában, megóv az eltéve-
déstől. E biztos kalauz és vezércsillag nélkül szirtekbe üt -
közik hajónk, valamint sok megbánás és elszégyenülés kö-
vetheti a tévesztett haladást ! — Mi végül a teljes és hasz-
nálás tekintetéből igen előnyös tar talomjegyzék, név- és 
tárgysorozat ta l bíró munkának külsejét illeti, a papir és 
nyomás is oly tiszta, oly öregbetűs, miszerint e tekintetben 
sem igen hagy valami kivánni valót. Egyéb i rán t a mainzi 

Kirchheira k iadványai szabatosság és csinosság dolgában 
átalánosan magasztal ta tnak úgy, hogy fölöslegesnek is lát-
szik említeni. Dr. Csöss. 

VEGYESEK. 
tf 

— O szentsége IX. Pius jubiláris ünnepélye a lkalmá-
ból a pesti egyetem hit tani kara hódolati feliratot küldött a 
szentatyának ; nem külömben fiúi hódolatát az összes ma-
gyar és erdélyi növendékpapság is egy csinosan kiállított 
album és a hozzá mellékelt feliratban fejezte ki a szentatya 
iránt. Bővebben közelebb emlékezünk meg felőle. 

— Az egri érsek ő exja a rozsnyói irgalmas szüzek-
nek 4000 frtot küldött alapítványul ; a kalocsai érsek ő 
exja jó tékony czélokra 6400 fr tot adományozott . 

— Az autonomicus elaboratumot a megbízott 12-e^s 
küldöttség f. hó 12-én nyú j to t t a át ő felségének Bécsben. O 
felsége, a primás ő herczegsége által kifejezett óhaj szerint, 
az elaboratumot a lkotmányos tárgyalás végett a miniszté-
r iumnak küldi, át . 

— Megrendelési felhivás ily czimű imádságos könyv-
re : „Jézus az én kívánságom" minden korú, rangú és 
nemű kath. hivek számára. Kiad ja Meiszermann Ignácz 
bátorkeszi plébános. Megrendelhetni szerzőnél Bátorkeszin 
(Köbölkút mellett, Esztergom / megye) valamint Egerben az 
érseki lyceumi nyomdában. Ara a 20—24 ivre terjedő ima-
könyvnek 1 ft. 50. kr . 8 egyszerre rendelt példány után egy 
ingyen példány adat ik . Szives olvasóink figyelmébe és párt-
fogásába a ján l juk . 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláns pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból: 2004 fr t . 1160 f rank arany-
ban, 6 f rank ezüstben, 25 cs. kir . arany, 15 u j ezüst 
forintos, 73 db régi húszas, 8 db régi tízes, 5 db régi 5 kros, 
12 db régi 3 kros, 2 régi koronás tallér, 1 db régi kétfr tos, 
9 osztrák ' / 4 forintos, 8 db porosz tallér, 2 szász tallér, 2 db 
u j kétforintos, 3 régi tallér, l'/2 pápai arany scudo. 

Ez összeg arany f rankokba beváltva tesz 5740 f rankot . 
Ebből június 22-én 5700 f rkot a „Religio" 48 ik szá-

mában közölt felirattal a szentatya lábaihoz hódolatteljesen 
letettünk. A megmaradt 40 f r anko t aranyban az u j gyűjtés-
hez csatoljuk. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Egy félévet Isten kegyelmével ismét átéltünk, átéltünk nem minden küzdelem nélkül, de rendít-

hetlenül ragaszkodva azon sziklához, melyet Isten egyszülött Fia egyházának alapjául letett, ingatlanul 
követve az irányt, melyet Róma kijelelt, bizalommal tekintve a jövőbe, hogy az egyház elvei, melyekért 
küzdöttünk, győzelemre fognak jutni ; e benső meggyőződés nyújtott eddig erőt, kitartást munkálkodá-
sainkban ; kétszeresen fokozza azonban reményünket azon csudás esemény, melynek, szentséges atyánk 
25 éves jubileuma által, a napokban tanúi voltunk; hiszszük, hogy a szenvedés napjai elmúltak és a fel-
támadás örömnapjai következnek. Ezt elősegíteni, az eddig követett irányban, mindnyájunk közös érdeke, 
szent kötelessége, ezért munkálkodásunkat a jövő félévben is folytatjuk, testvéreinket pedig és mindazokat, 
kik az egyház elveinek győzelmét velünk együtt óhajtják, szellemi és anyagi pártfogásra kérjük. 

Pesten, 1871. junius 18-án. 
Cselka Nándor. 

kiadó s felelős szerkesztő. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 
Ny omatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. s z . 



Megjelenik e lap heteii-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 í't. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz.) 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, jnnins 24-én. 50. I. Eélév. 1871. 

TARTALOM. Lelkipásztorkodási tárgyalások. — A 
magyarországi növendékpapság hódolati felirata ö szentsé-
géhez — A katholika egyház és a parlament Magyarhonban. 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
XYI. 

P a p i é l e t . Borgias szent Ferencz óhaja, hogy 
az ember naponta huszonnégyszer emlékezzék meg 
a halálról. Valóbán legüdvösebb emlék s legerőtel-
jesebb, legbiztosabb eszköz, a halálos bun, a halál 
félelme ellen. S ha a világ fiai megremegnek, ha 
halottas menettel találkoznak vagy koporsót lát-
nak elvitetni ablakuk alatt, valóban a lelki élet 
hévmérője igen alantfokon áll, ha még egy pap is 
irtózik e mementótól s Borgias szent Ferenczet túl-
csigázott pessimistának tartja. Én szent Ferenczczel 
tartok, s azt hiszem, egy paphoz igen illő, hogy 
lengővé tegye ez emlékezetet, mert életnézeteink 
soha tisztábbak, soha őszintébbek nem lehetnek, 
mint ha papi napi teendőinket halálos ágyunkról 
szemléljük. „A kezdetnél figyelj a végre is," valóban 
arany szabály. 

De mit akarok hát én e bevezetéssel ? azt aka-
rom megmondani: hogyha a szentélybe lépésünk 
első perczétől ez emlékezet lett volna szivünk min-
dennapi dobbanása, sem a világ, sem a gonosz nem 
nem lett volna képes elrabolni papi ruhánkat s a 
világ hivatalos öltönyét aggatni vállainkra; vagy 
ha úgy tetszik képlet nélkül, azt akarom mondani : 
a katholikus papi életet gyakran el akarták fojtani 
s mi sokszor engedtük azt. s halgatag néztük, mint 
akartak bennünket papi hivatalnokok s rendőr szol-
gákká aljasítani s nyugodtan tűrve azt, nem aka-
ránk belátni a gyalázathozó lealacsonyítást s meg-
hajtánk fejünket egész alázattal, ha az állam szolgája 
jó akaró mosolya vagy épen judáscsókjára méltatott. 

Fent és lent ezt Concordia Sacerdotii et Imperiinek 
nevezték s azt hivék, hogy e lealacsonyító bilincsek 
között a nép boldogságán munkálni lehet; — nem 
látták be, hogy a nép szemében is, mint síilyedt a 
papi méltóság, hogy a „tisztelendő" czirn puszta 
hanggá változott s a papot alig becsülik többre a 
hivatalnoknál kinek jó ruhája van. — A katholikus 
lelkipásztori méltóság enyészni indult. — Eltépték 
a népet sziveinkről, elszaggattak minket a nép szi-
véről. Volt idő, hogy alig volt szabad egyebütt pap-
nak lennünk, mint a templom falai között s itt sem 
az egyház akarata és rendelményei szerint. — Volt 
idő. hogy eltiltottak szent foglalkozásainktól, eltö-
rülték szerzetes-rendeinket, elvették kincseinket ; 
volt idő, hogy korlátozták ajtatosságainkat, meg-
szabták idejét, óráját isteni tiszteletünknek, a búcsúk 
s szent körmenetek tartása idővesztegetésnek mon-
datott, ki kötelmeit teljesité, elfogult rajongónak 
tartatott s ki eldobva papi küljellegét, meghajolt az 
állam önkénye előtt, ki levetve papi ruháját s sze-
rénységét, hangversenyek, színházak s nyilvános 
mulatságokban megjelent, azt mint szabadelvűt üd-
vözlé a tömeg s méltónak mondá a tiszteletre, mert 
felvilágosult, mert kibontakozott a szerzetesi szögle-
tességek, ki az álszenteskedés bilincseiből, ki élni 
akar, de mást is élni hagy s kit használni lehet. 

Ezek valának s ha az idők jelei nem csalnak, 
talán még most is ezek az aknák, melyek ásattak, 
hogy az egyház rendületlen szikláját szétrobbantsák 
s elszórt darabjaiból az államegyházat tákolják össze, 
mely mint alázatos szolgálója az államnak játsza el 
nyomorult szerepét. — S volt idő, hogy tetszett e 
silány helyzet s voltak, kik elősegiték e szakadási 
buzgalmat, nem volt a lealacsonyitás miatt fájdal-
munk, nem szegültünk határozottan ellene, sem 
hátra, sem előre nem néztünk, hanem eltelve a tömeg 
tömjénezése illatától, nyugalommal vagy legalább 
közönynyel fogadánk az eseményeket. De ime azok 
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megtennék már részben keserű gyümölcseiket. — 
Az egyház s főpásztorának, valamint papjainak ül-
dözése fennen hirdetik azt. Confiteor, igen egy közös 
confiteor, a bűnös és ártatlan ajkairól egyiránt, ráz-
kódtassa meg az égboltozatát, zúzza össze sziveinket 
s szent szekrénynyé alakítsa azokat, melybe a szent 
papságnak szánt kegyelmeket rejtse el az Ur! 

De talán keserű valék s szelidebberi kelle a 
fájó sebekre tapintanom? jobb ez igy ; a metsző kés-
nek a fekély mélyéig kell hatni. Előbb utóbb eljő 
végóránk s nem teljesítve kötelmeinket, meglehet 
nagyon is gazdag leend az feladatunk átismerésében, 
de üres pusztává váland az, boldogtalan csalódásaink 
által. Egy áldozár sirja mindig irtózatosan komoly 
oktatás nekem, szent Ferencz mementója felett. 

És mert tudjuk, hogy hosszan tűrő az Ur s ke-
gyelme kifogyhatatlan s e kifogyhatlan kegyelemmel 
a multakat megbocsátja, ha igaz bánat következik; 
igyekeznünk kell, hogy Isten és a hivők előtt, a ki-
zárólag papi élet utain járjunk, olyan legyen igye-
kezetünk, hogy azt, sem a hegyek magassága, sem 
a völgyek mélysége gátolni képes ne legyen. És ha 
az egyház régi ellenei ezer akadályokat gördítené-
nek is elébünk, ez legyen jelszavunk : „Utas, tért az 
egyháznak!" A katholikus papság a megfeszített 
szívvéréből fakad, azért szükséges, hogy a vértanu-
ságban is megpróbáltassák. Igaz s ezért áldott legyen 
Istennek nagy neve, kinek csudálatos vezérlete 
mellett az egyházhozi igaz szeretet, ezer és ezer pap 
szivében fellángolt, igaz, hogy manap ezer és ezer 
papi kebel belátta az örvényt, mely felé rohant és a 
pap ez által megtalálta igaz hazáját, fellelte valódi 
állását a földön ; de szükséges, hogy e szeretet jám-
bor élet által is nyilatkozzék. Külszin, egyházias 
szólamok, még nem segítenek. A hit cselekedet nél-
kül holt s ha a pap tudománya angyalokéhoz hason-
lít is, jámbor élet nélkül pengő érez az és zengő 
czimbalom. Barátainknak épen úgy mint ellensé-
geinknek, a jámbor papi életben kell bemutatnunk 
az áldozársággal nyert kegyelmeket s ez által ismét 
közbenjárókká lenni Isten és a katholikus nép között 
s bemutatni az ég áldott lakóinak a jámbor papságot. 

Melyek legyenek a valódi papi élet érvényesí-
tésére szükségelt eszközök, meghatározásuk nem 
nagy fej örésbe kerül. Az egyház akkor, midőn a 
papi életbe lépni akaránk lábainkhoz tevé azokat s 
váljon megdöbbenés nélkül átgázolhatnánk-e raj-
tuk? s mint a szent áldozatot bölcs s magasztosan 
szép szertartásokkal ékesité az egyház, épen úgy a 
papi életet, melynek napi áldozatnak kell lenni, 

bástyákkal lásá el, melyek által az minden elvilá-
giasodástól megerősíttetik ; ezek egyrészről : a breviá-
rium imádkozása, a papi öltöny parancsa s a nyil-
vánoshelyek látogatásának tilalma; másrészt: a napi 
rend meghatározásának tanácsa, elmélkedés, a leg-
felségesebb oltári szentség látogatása és lelki gya-
korlatok megtartása. 

1) Breviárium. — Mindannyiszor megdöbbenek, 
ha némely paptársamtól hallom, hogy az unalom 
miatt alig tudja elmorzsolni a napot. — Ennek nem 
igen kell bizonyítgatni, hogy a breviáriumot nem 
imázza, hogy kiválólag nem imázza, mert ha imád-
kozná, minden napnak meg volna kenete és áldása 
s egyik napról a másikra növekednék szent állása 
iránti szerelme s ez állásponthozi buzgó ragaszkodás 
és szeretet lelkesitené őt munka és imádságra s ha 
munka és imádság kedvencze lelkünknek, akkor 
unatkozásról szó sem lehet. Az imázás, melyet tőlünk 
az egyház kiván, megérdemli tiszteletünket; azt tu-
dom, hogy sok oldalról gúnynyal találkozom, rajon-
gással vádoltatom, ha határozottan állítom, hogy a 
bajok és szenvedések, melyek sujtolnak bennünket, 
egyik oka, a megvetett breviárium szent kötelmének 
nem teljesítése ; kiengesztelést kiván ez, mely nem 
lehet elegendő soha, miután annak megvetése, magá-
nak az egyháznak megvetése. — Meglehet túlszigorú 
vagyok, de éu ebben is az oly nagymértékben szük-
séges fegyelem lazulásátlátom. Azt meg tudom fogni, 
ha a világ bonyodalmai között, e szent kötelesség 
háttérbe szorult; de ma, midőn az Ur mindenható 
karja, oly irtózatosan megrázta a világot, midőn 
mindenfelől ellenségek emelkednek s tudnunk kell, 
hogy mi enyhet, vigaszt s nyugtot csak az egyház 
anyai kebelén találunk, melyet a világ zavarában 
világitó toronyul rendelt az Ur, hogy találkozzék 
pap, kinek szive érdektelen maradjon az Istennek 
az imádságban fellelhető kegyelmére s fülei siketek 
legyenek intő szavára, kik még ma sem akarják látni 
a veszélyt s nem akarják tudni, a fenyegető vészek 
között mily szükségünk van imára, azt már meg-
fogni nem tudom. Az ifjúkor boldog emlékei, az itjú 
áldozárság magasztos elhatározásainak felelevenítése 
már sokakat megtérítettek. Egyik emlék ifjúkori 
áldozárságunkból: „Dominus pars haereditatis meae 
et calicis mei, tu es, qui restitues haereditatem meam 
mihi." 

2) Papi öltöny. — Nem lesz talán senki pap-
társaim közül, hogy az egyháznak e pontra nézve 
hozott leghatározottabb szabályai ellenében a „vestis 
non facit monachum"-féle elcsépelt mondatot akarná 
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vetni a mérlegbe. Ama kérdés megfejtését, váljon 
ruha teszi-e az embert és szerzetest vagy nem? bát-
ran a kéjtermek hőseire bizhatjuk. Az égető kérdés: 
miért szeretjük nélkülözni a papi öltönyt? mert 
életünk napirendjével ellentétben állana vagy e rend-
szerről kellene talán lemondanunk, mi igen nagy 
nagy áldozatba kerülne. Ha majd egykor papi öltö-
nyünkben koporsónkban leendünk, tisztábbak leend-
nek ez érdemben nézeteink, de kétségünk az örökké-
valóságba megy által, váljon az egyház hitvallóinak 
mennyei ruhája ékesitend-e bennünket. 

3) Nyilvános helyek látogatása. — Ez ellen 
valóban nem lenne szükség, hogy az egyháznak 
tiltó parancsa legyen, mert ki a breviáriumot imázza 
s a canoni órákat elvégzi, bizonyára nincs ideje egyéb 
kötelmei teljesitése mellett, hogy nyilvános helyeken 
keressen társaságot, hogy unalmát elűzze. Tudom 
én azt, hogy szórakozásra papnak is van szüksége, 
miután a pap is ember és nem angyal. De a nyilvá-
nos helyeken e szórakozást alig találandja fel, is-
merve a kornak gyászos szellemét s mert azon ta-
pasztalásrajutánk, hogy sem a hely sem a személyek 
nem olyanok, hogy fáradalmaink s munkálkodásunk 
után illő enyhülést s felvidulást okoznának ; valóban 
nyilvános helyeinken többnyire oly bűn terhelt szel-
lemi légkör nehezül, hogy ebben becsületes érzelmű 
papnak alig leend kedve mozogni. S valóban felme-
rül akaratlanul is lelkemben a kérdés : meddig őr-
zendem magamat tiszta lakhelyként, napontai elfo-
gadására a mennyei vendégnek, ha naponkint nyil-
vános helyeken töltöm szabad perczeimet? Ismerem 
az önámitásokat. De ha e rosz szokásról, hogy ne 
mondjam illetlenségről, lemondani nem akarunk, 
legalább ne akarjuk alattvalóinkat meggyőzni, hogy 
éltünk minden pillanatáról számolnunk keilend az 
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örök birónak. Es bár mint kerüljük is, bár mint 
igyekezzünk is, hogy az igazság mardosó szava lel-
künkben fel ne ébredjen, egykor mégis feltünend az 
lelki szemeink előtt s borzadással ismerendjük be, 
hogy a sok hasztalanul, hogy ne mondjam őrülten, 
töltött órákért, egy örök életen által bünhödendünk. 
Nem lesz czéltalan ha Borgias szent Ferencz me-
mentóját szórakozásunkra is alkalmazzuk. 

4) Napi-rend. — Ez úgy mondván kezdete s 
legfőbb lényege a papi életnek. A boldogult Kugler. 
jézustársasági atya, a papi élet felett tartott minden 
elmélkedéseiben, mindig a napirend szükségességére 
tér vissza s ki csak kevéssé is ismeri önmagát, igazat 
adand e lelki tanitónak s beismerendi, hogy egy jól 
rendezett napirend megtörhetlen megtartásában (ha 

csak magasztosabb kötelmek kivételt nem követel-
nek) meg van téve az első nagy lépés a tökéletesség 
elérésére. Napi rend nélkül hasonlók vagyunk a 
meder nélküli folyóhoz; majd ide, majd oda vonnak 
érzelmeink majd ez, majd amaz foglalkozást vesszük 
elő; elkezdünk egy munkát, majd abba hagyjuk azt 
s ha este számolunk önmagunkkal, mindig veszteség-
ben vagyunk, pedig egy papnak mindig nyereségben 
kellene lenni az örök életre. — A napirend keret, 
melyben egyedül képes a papi élet, Isten és emberek 
előtt kedves képpé tömörülni. Ha a pénzfukarság 
csúf bűn egy papnál, annál dicsőbb s üdvhozóbb reá 
nézve az időveli fukarkodás. A pap kötelessége min-
denekelőtt, hogy önmagán érvényesítse a szentirás 
szavait: „Munkálkodjatok még nappal van." És hogy 
napi munkánknak a kellő irány mindjárt kora reg-
gel megadassák, szükséges 

5) a napi elmélkedés. — A breviárium napi 
imádságát külsőleg, felületesen még elvégezheti va-
laki, de azért súlyos bűnben fetrenghet, de naponta 
elmélkedni és nehéz halálos bűnben élni, az teljes 
lehetetlen ; egynek a kettő közül mulhatlanul el kell 
maradni, vagy az elmélkedésnek vagy a bűnnek, ez 
axióma — s azt hiszem, minden pap beláthatja, me-
lyiket kelljen a kettő közül választania. Elmélkedés 
né'ikül a mindent romboló, minden erőt, fensőbb ke-
netet s mélyebb lelkesedést nélkülöző mindennapiság 
ront be a szentélybe s a papi életet köznapi mester-
séggé aljasítja le. — Az elmélkedés vonatkozásaival 
és figyelmeztetéseivel örök világ a legszentségesebb-
nek oltára előtt sziveinkben; az elmélkedésben ön-
magunk napi feláldozásához tüzet gyujtunk; azért 
mondja Grerson : „Absque meditationis exercitio, 
nullus, secluso miraculo Dei speciali, ad rectissimam 
religionis christianae normám pertingit." Sz. Bernát 
pedig: „Meditatio est, quae mentem purificat, regit 
affectus, dirigit actus, dirigit excessus, componit mores, 
vitám honestat et ordinat." 

6) Az oltári szentség naponkinti látogatása. — 
Egy negyedóráig a szeretet tanítványával, Jézus 
legédesebb szivén nyugodni, — o quam bonum et 
jucundum habitare in corde hoc ! — Ad hoc enim 
perforatum est, ut nobis patescat introitus, így kiált 
fel szent Bernát. „Venite ad me omnes, qui laboratis 
et onerati estis." S lehet-e pap, ki a szeretet ily hi vá-
sára siket maradjon ? Hivatásunk kivált manap 
élet-halál harczra állít bennünket Krisztus és Béliái 
között! egyik kezünkkel az uj Jeruzsálemet kell 
épitenünk, a másikkal a világot s ördögöt magunktól 
távol tartani; saját s mások lelki szegénységével s 
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nyomorúságával kell küzdenünk s vívnunk s ki az, 
ki az örök nyugalom pitvara után nem vágyakoz-
nék ? s ily elö'csarnok a legszentebb lakása, a csudá-
latos oltári szentségben. Ha a legszentebb oltári 
szentség szivvére a katbolika egyháznak, bizonyára 
nincs kétség benne, hogy egy pap honnan merítsen 
életet. Napfény nélkül megdermed a föld, az oltári 
szentség szerelme nélkül dermedt, fagyos a papi élet. 
Az oltári szentség súlypontja a lelki életnek s ha az 
egész papi élet nem arra felé nehezül, akkor abban 
már a rothadás megkezdő'dött, mert a kegyelmek s 
irgalom köréből kiesett s a lelki élet e központjától 
folytonos eltérő igyekvésében, végczélját el nem 
érendi soha. 

Azt mondám: egy negyedóra a legszentebb ol-
tári szentség előtt ! — Ha az árnyak meghosszúlnak 
s a lenyugvó nap végsugarai rezegve s ma utoljára 
csókolják a kis templomka ablakain az oltár szenté-
lyét, ha bent s a templom körül mély csend uralg 
s az örök világ az oltár előtt oly áhítattal lobog ; ha 
szivünk mélyéből imádva az oltári szentséget, lebo-
rulunk a szent sátor előtt, hol Istennek angyalai lát-
hatatlanul őrt állanak és a „Benedicite omnia opera," 
a „Pange lingua," az „O sacrum convivium," az „O 
Salutaris hostia" a „Benedictus" és „Magnificat," 
szent magasztos éneke, szent s ihlett dallama, mint-
egy erőszakkal akar kitörni sziveinkből, oh akkor : 
quam bonum et jucundum habitare in corde hoc ! 
Esse cum Jesu dulcis paradisus ! — S ha e mennyei 
harmat nem engeszteli fel szivünknek fagyát, úgy 
csak akkor fog felengedni az, ha majd az örök gyöt-
relem tűzcseppei hullandnak reá. 

7) Gyakorlatok. — Hogy a világ ily lelkigya-
korlatokat megvet és kigúnyol, az világos és szük-
séges; de hogy egy pap miként nézheti azokat kö-
zömbösen, hogy ne mondjam megvetéssel, azt meg 
nem foghatom. — Annyira kisodortattunk az egy-
házi életfolyam rendes medréből, az egyházi hagyo-
mányok annyira megsemmisíttettek, hogy a gyakor-
latok előttünk mint uj találmányok tűnnek fel s bi-
zonyos bizalmatlansággal fogadjuk azokat s nem 
tudjuk vagy nem akarjuk megfogni, hogy e szent 
gyakorlatok tava a papságnak, a papi életnek. — 
Azt nem volna soha szabad felednünk, hogy gyak-
ran van lelki megujulásra szükségünk; a port és 
szennyt, mely világi utunkon reánk tapadt, le kell 
tisztogatnunk; eddig kell, hogy az önismeret min-
denkit vezéreljen. — A gyakorlatok úgy tűnnek fel 
nekem mindig, mint felszentelésem napjának meg-
újítása s ha tökéletesen siketek nem akarunk lenni 

szent Ferencz mementója iránt, akkor áldani fogjuk 
a napot, mely bennünket a papi gyakorlatok szent 
magányába vezérlett. 

Nem akartam én a papi élet eszközeit kimerí-
teni; nem lehet kimeríteni azokat; az isteni kegye-
lem eszközei ezek s e kegyelem kimeríthetlen. — 
Csak reá akartam azokra mutatni, mert érzem, mily 
szükségünk van manap, hogy papi életet éljünk. — 
A mit irtam, az mindenekelőtt engem illet. 

T.— 

A magyarországi növendékpapság hódolati felirata 
0 szentségéhez. 

Sauctissime Pater ! 
Divina providentia, quae iustos suos per procellas paa-

sionum ducit ad glóriá n suam, disponente factum est, ut T u 
Sanctissimo Pa te r ! assccutus sis id, quod hucusque soli divo 
Pet ro , qui multa e dilectione magna sustinuit, reservatum 
erat ; ita ut siraillimus Petro zelo apostolico et passione, par 
sis ei redditus etiain in exaltatione. 

Vere S. P. Tu multum portasti crucem Domini ; mag-
na est crux Tua de cruce Domini, sed et congrua gloria 
gratia Dei. 

Quemadmodum autem laus patris — honor et gaudium 
est filiorum, ita et exaltationi Tuae, qui omnium Pater, totius 
Ecclesiae Caput, Christi Vicarius Magisterque es Ecclesiae 
infallibils, congaudet agmen fidelium, carmine laeto conei-
nit Deo sacratorum Chorus ; ob gratiam Pastori concessam 
exultando exultât curis Tuis commissus grex, qui Talem ac 
Tantum meruit maximae tribulationis tempore accipere 
Ducem ! 

Exsultante orbe universo, quid igitur iustius, nisi ut 
laus ex ore infantium et lactentium perficiatur, ut nostrum 
quoque erumpat gaudium, qui in sortem Domini infinita 
Eius misericordia vocati.specialiter Tuis adnumeramur filiis. 
Ecce nos ergo novellas olivarum in horto Domini ad pedes 
Tuos prostratos, summám nostram erga Te, Sancte Pater 
devotionem, obedientiam, venerationem, adhaesionem, fidu-
ciam et affectum vehementis gaudii annunciantes ! 

Accipe, qui tantas a Deo singulares gratias recepisti, 
vota humilis nostrae filialisque pietatis ; accipe eadem cha-
ritate qua tanta a mundo contradicente et in maligno posito 
sustinuisti, devotionis nostrae affectus; et qua humilitate 
favorem a Deo concessun ut annos Petri videres excepisti, 
simili benignitate accipe sensus gaudii nostri et offer gau-
dium Tuum unacum nostro Domino, quem amas ; accipe 
benignus filiorum tuorum minimorum cleri iunioris regni 
Hungáriáé, regni Mariae, magnae Tuae Patronae affectus 
et vota, qui in schola Christi constitutus vocationi suae cer-
tae reddendae studet ; et dum cordis nostri desideria pater-
na recipis benignitate, benedic nobis, ut arduis his tempo-
ribus arenam certaminis ingredientes fortes stomus proelia-
turi proelia Domini ; benedic omnibus nobis, qui huic Albo 
inscripti erga Te filialis adhaesionis, gaudiique de tanta a 
Deo Tibi collata gratia festinantes festinamus reddere testi-
monia ; benedic nobis et accipe benigno charitatis affectu 
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nummulos cbaritatis de poplito humiliter oblatos; benedic 
nobis, qui gaudio immenso, exsultationique summae expri-
mendae baud pares, orationes sine intermissione una cum 
tota Ecclesia pro Te fundentes Sacratissimos Beatitudinis 
Tuao pedes exosculamur et Apostolicam benedictionem sup-
plices flagitamus. 

Signatum Pestini in aedibus Centralis Seminarii pri-
die idus Junias a. D. 1871. 

Sanctitatis Tuae humillimi, dovotissimi, obientissimi 
filii C l e r u s j u n i o r r e g n i 

H u n g á r i á é . 

A katholika egyház és a parlament Magyarhonban. 
(Folytatás.) 

De bagyjuk már ezeket. Többet hozhatnánk fel e 
nemből, de elég legyen ennyi, mit csakis azért hoztunk fel, 
hogy majd, ha a viszonyok megfordulnak, s rendes kerék-
vágásukba zökkenek vissza, s ha akkor azok, kik egykor 
fordultak, ismét vissza akarnának fordulni, mintha sohasem 
fordultak volna meg ; hogy akkor konstatálva legyen : ki 
minő helyen állott akkor, midőn a vallás ügye forgott ve-
szélyben, s midőn arról volt szó, hogy azt megvédelmezzük; 
nem személyeskedési vagy polémiái viszketegből, hanem a 
történelmi igazság érdekében tettük ezt, mi által egyszer-
smind, az egyébiránt igen becses röpiratot igen fontos pon-
tokban kiegészíthetni v é l t ü k , oly pontokban, melyekre 
nézve szerző maga bővebb adatokat gyűjthetett volna, ha-
hogy a „Religio"-1 nagyobb figyelemmel kiséri. 

„A z s i n a t u t á n i i d ő b e n " 

czimü szakaszt szerző a diplomatiánál kezdi, illetőleg a tavali 
vöröskönyvön, melyből a „Religio" is nem egy nevezetes s 
érdekes közleményt hozott, s melynek tanúbizonysága sze-
rint gr. Beust ő Excja már 1870. jul . 30-án kelt sürgönyé-
ben a csalhatlanság dogmájának kimondása ellen tiltakozott, 
mint olyan ellen, „mely magát minden ellenőrzés alul ki-
vonja s az államnak létalapját felforgatja." Ugyanott az is 
meg volt irva, hogy a birodalmi kanczellár „a"concordatu-
mot nem létezőnek nyilatkoztatja ki, minthogy csalhatatlan 
féllel szerződni nem lehet, s egyszersmind hivatkozván az 
állam ős jogaira az egyház iránt, a placetum regiumot ér-
vényesnek nyilvánitja, és kijelenti, hogy minden oly zsinati 
végzés végrehajtását, mely az állami törvényekbe ütközik, 
az államhatalom meg fogja gátolni." 

A szerzőnek efeletti elmélkedései a következők : 
„A vöröskönyv csak november hóban nyomatván ki, 

a delegatio számára, a közönség csak akkor tudta meg, 
hogy gróf Beust már 1870. febr. 10 én a római követhez 
irt levelében a zsinati végzések ellenében a p l a c e t u m - r a 
támaszkodott s ezt használta fegyverül a püspökök és a 
zsinat ellenében, azért, midőn a bécsi sugallmazott lapok 
augusztus elején hirét hozták annak, hogy a placetum-ért 
gr. Andrássy Gyula miniszterelnök s b. Eötvös József cul-
tusminister ur rajonganak, a „M. Állam" 4-dik számában 
tiltakozott e p r e s s i o-ra szánt koholmány ellen, azt je-
gyezvén meg, hogy ne higyjék az olvasók a bécsi lapoknak 

erre vonatkozó hamis telegrammjait, mintha bizony ilyes-
mivel lehetne most a hazát megmenteni. Az osztrák minisz-
terektől még ez is kitelik, de már magyar minisztereinket 
ilyen v a s t a g t a p i n t a t l a n s á g g a l senki se gyanú-
sítsa; és midőn ezen tudósitás ellenében a „Pester Lloyd" 
aug. 5. számában azt viszonzá, hogy a királyi placetum be 
van a magyar kormány által hozva, melyet ez nem a maga 
jószántából, hanem azért hozott be, m e r t a p ü s p ö k ö k 
s ü r g e t t é k e n n e k b e h o z a t a l á t R ó m a e l l e n é -
b e n ; akkor aug. 7-kén a fentebbi kath. lap szerkesztője 
azon észrevételt teszi, miszerint ahhoz, hogy valaki püspö-
keinkről egyházok irányában ily g y a l á z a t o s j u d á s i 
s z e r e p e t f e l t e g y e n , valóban fanatikus malitia kíván-
tatik." 

Mi van azonban az egészben, azt szerző nem tudja 
eldönteni, minthogy a placetumnak mikor s mikénti beho-
zatalára nézve eleddig igen kevés szivárgott át a nyilvá-
nosságba. A „M. Áll am" oktober 30 án egy kis tudósítást 
hozott, hogy a placetum aug. 10 én lőn a magyar minisz-
terelnök által a püspökökkel közölve; az ide vonatkozó 
rendelet azonban elvonatott a nyilvánosság elül, s tartalmát 
csakis az emiitett lap egy másik, zágrábi tudósításából 
gyaníthatjuk, mely arról értesit, hogy az ottani országos 
kormány a horvátországi püspöki karhoz köriratot intézett, 
melyben a placetum regium visszaállítását jelenti és hozzá 
teszi, hogy a conciliumi határozatok, valamint más kibo-
csátványok kir. jóváhagyás nélkül közé nem toendők. 

Valamivel alább szerző azon csudálkozik, hogy Eöt-
vös a „szabadelvű" államférfiú s iró, ily épenséggel nem 
szabadelvű eszközhöz nyúlhatott mint a placetum ; ő, ki 25 
évvel ezelőtt az alsó táblánál épen ellenkezőjét mondta, és 
még 15 év előtt „A XIX. Század Uralkodó Eszméi" czimü 
munkájában épen ellenkezőjét irta annak, a mit akkor tett, 
mikor a magyar püspökökre rá juk erőszakolta a place-
tumot. 

Mi ezen épen nom csudálkozunk. Azon szabadkőmü-
vesi liberalismus, melynek Eötvös rabja volt, s melynek 
korunk körülbelül minden „kul tuszminisztere vak eszkö-
ze szokott lenni, e liberalismus zsidó eredetét két kiváló 
tulajdona által igazolja folytonosan mindazoknak szemei 
előtt, a kik látni akarnak. 

Az első az, hogy igen jó számító, s míg a viszonyok 
arra kényszerítik, hogy csendes legyen és alázatos, tud an-
nak lenni és lapulni, hogy nem is veszed észre. Ilyenkor 
szövetségeseket keres, főlog olyanokat, kiket előre tolhat, 
s kik eléggé ügyetlenek a gesztenye kaparó majomnak sze-
repét játszani számára. Akkor arany korszaka van a ka -
tholikus papságnak, melylyet akkor senki és semmi sem 
múl felül tudomány, hazaszeretet és áldozatkészség dolgá-
ban ; addig t. i. míg arról van szó, hogy a kath. papság 
faltörőnek szolgáljon- Aki emlékszik, minő cultus-szerü 
tiszteletet tanúsítottak a hatvanas évek elején oly főpapok 
iránt, kik életükben soha politikusok nem voltak ugyan, 
hanem magas állásuknál fogva igen alkalmasak lehettek 
arra, hogy annak, mit akkor „nemzeti" követeléseknek 
hit tak, fellépésük által némi súlyt szerezzenek, hogy hasz-
nálták fel itt vagy ott való megjelenésüket rőfös beszédek 
elmondására, hogy tolták előre őket, egész odáig, hogy az 
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„audiendum verbum regium" ra h ivat tak; a ki emlékszik, 
mily roppant ünnepélyességgel tartatott meg sz. István 
napja addig, mig ezt demonstratióul lehetett felhasználni ; 
vagy hogy kisebbszerü dolgot említsünk; a ki emlékszik, 
mily szorgalmasan láttogatta sok most tulliberális s hatal-
mas, akkor pedig nagy bölcsen lapuló államférfi a szintén 
clericalis sz. István-társulatnak havi gyűléseit addig, míg 
ez az egyedüli hely vala, hol magyar szónoklatokat tartani 
s a „magyar nemzet" szót kiejteni lehetett ; aki mindezeket 
tudja, az meg fogja érteni, miért rajongott a nemes báró 
a k k o r az egyház szabadságáért, miért beszélt olyanokat, 
s miért irt ö, a magyar iró, a k k o r ilyeneket — németül. 

Második tulajdona ezen szabadkőmüvesi liberalismus-
nak, melylyel mint mondók, zsidó eredetét fényesen igazol-
ja az, hogy mihelyt a hatalomra vergődik rá tar tó lesz, 
szemtelen és erőszakoskodó ; elfeledi, hogy mi volt, kinek 
és minek segítségével sikerült odáig jutnia, a hol van ; s 
aztán a legnyomorultabb háladatlansággal fordul épen azok 
ellen, kiknek még tegnap hízelgett. Mindenek előtt pedig 
u j hatalmát a katholicismus ellen használja fel, mert hát : 
„a megfeszített Krisztus a zsidóknak botránykozás" volt 
és lesz mindenha ! 

így tekint jük mi bizonyos államférfiaknak eljárását, 
s akkor minden előforduló esetre régi elvünket alkalmaz-
hat juk : nil mirari ! 

A placetumra nézve szerző a 126 dik lapon e véle-
ményt mondja, hogy az „igen igen gyenge és elkopott fegy-
ver, melyre maga a kormány sem támaszkodhatik, de a 
püspököket aam védelmezheti az meg Róma ellenében ; le-
het vele ugyan némi halasztást, de nem a baj orvoslását 
eszközleni. Róma a történelem tanúsága szerint az ily 
ügyekben kérni s kérelmezni szokott, s ha ez út czélhoz 
nem vezet, allocutiojában hird«ti az egész világnak, hogy 
türelme ugyan fogy már, de még jobb napokat is vár , és 
ha mindez czélhoz nem vezet, a Capitolium hegyén nem 
sokára menydörgés hallatszik, melylyel a physikai világban 
is v i l l á m - c s a p á s szokott összekötve lenni ; — ez ellen 
pedig a szellemi téren is előre szereti magát mindenki biz-
tosítani még jobban, mint amaz ellen !" 

A könyvecske hátralévő részeiben nem épen kedvező 
képét lát juk honi vallási viszonyainknak. Ugyanazon kö-
zönség, mely a zsinat alatt, midőn más országok minden 
alkalmat felhasználtak arra, hogy rendíthetlen ragaszko-
dásukat Rómához minél hangosabban nyilvánítsák, — mint 
szerző hiszi, csupa méltányosságból, — semmit sem tőn j 
most a hazatérő főpásztorokat nagy oratiókkal fogadta, 
fáklyásmenetekkel tisztelte meg, mely alkalmakkor a ve-
tünk született szónoki ér is természetesen lázas ingerültség-
gel lüktetett. „Hogy mily szellem iengé át az ezen alkalom-
mal tartott beszédeket, — mondja szerző a 135. lapon, — 
könnyen gyaní that juk ama szavakból, melyeket az egyik 
tudósító az így megtisztelt püspök szájába ád : „„hogy a 
haza és vallás függetlenségeért mindenkor kész sikra szál-
lani."" Egy másik vármegye pedig a múltban elkövetett 
ama hibáját, hogy 30 év előtt a székhelyen lakó, de Rómá-
ban távol levő püspökét a vegyes házasságok ügyébe n ki-
adott körleveléért pörbe idézte, az által vélte mo3t jóvá 
tenni, hogy az onnét most hazatérő utódának a zsinaton 

„a civilisatió s haladás érdekében tanúsított loyalis maga-
tartásáért" hálafeliratot szavazott meg. Feltűnő volt, hogy 
a hatóságok, mintha csak összebeszéltek volna, egyöntetüleg 
j á r t ak el ez időben." 

De ne hogy valaki azt higyje, hogy csak a vármegye 
szájhősei cselekedtenek igy, következik nyomba az előbbi 
után egy másik idézet, bizonyos, a füzetben meg nem ne-
vezett püspöki megye székhelyén szerkesztett, s magát 
„Egyházmegyei Közlöny"-nek nevező f é l h a v i lapból. 
Ott ugyanis visszatérő főpásztorának megérkezése feletti 
örömét tolmácsolja az egyházmegyei papság (?) „mely fiúi 
hódolattal s büszke önérzettel kisérte főpásztorának zsinati 
k i v á l ó (?) működését, mely mint egy ember s o r a k o -
z o t t (?) főpásztora körül a k a t h . i g a z s á g é r t (?) d i-
c s ő s é g é s e n (?) vívott küzdelmében, mely e g y h a n g ú -
l a g (?) magáénak vallja azon s z e n t (?) e l v e t , melyért 
főpásztora holnapokon át dicsteljesen küzdött és — szenve-
dett^!)" S ugyanazon számban közölvén a jul. 13-ki szava-
zás eredményét, s a minoritásnak a harcztérrőli elvonulá-
sát, a feletti fá jdalmában, hogy nem a minoritás, hanem a 
majoritás győzött, ezt jegyzi meg az említett lap : „erős hi-
tünk, hogy Isten ezután sem fogja egyházát elhagyni, s 
meg fogja menteni a bajok legnagyobbikától, a szakadás-
tól. De ha Európa jelenlegi állapotában, midőn a közelgő 
zivatar dörgései már hangzanak a Rajna partjain, egyhá-
zunknak felidézett, zilált állapotában szenvednie kell, a suj-
toló bosszú mennykövei (!) először azokat fogják érni, kik 
a vihart egyházunk fejére zudíták" (!!!). 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , junius 20. O s z e n t s é g e j u b i l e u m á n a k 

m e g ü n n e p l é s e P e s t-B u d á n. Azon átalános örömben, 
mely szentatyánk jubileuma alkalmából a föld kerekségén 
visszhangzott, f. h. 18-án a testvérfőváros katholikus hivei 
is részt vettek, majd nagyobb és külső fénynyel, majd ismét 
egyszerűen Isten házába vonulva, hogy ott mondjanak 
hálát Istennek a nagy kegyelemért, melyben egyházát I X . 
Pius drága életének megtartása által részesítette és ismét, 
hogy lekönyörögjék buzgó fohászok között Isten áldását 
az egyház fejére, a nagy pápára, IX . Piusra. A belvárosi 
plébánia templomban 10 órakor gyűlt össze a hivő közön-
ség, hol meglepetve szemlélte a nagy naphoz méltóan feldí-
szített főoltárt, melyen a vérnélküli áldozat hálaima között 
mutattatott be azért, ki méltónak találtatott, hogy helyet-
tese legyen 25 éven keresztül Annak, ki egykor az emberi 
nem üdveért a véres áldozatot a kereszten bemutatta. 11 
órakor a hálaadó isteni tisztelet az egyetemi templomban 
tartatott, melyen jelen volt az egyetemi hittani kar ünnepé-
lyesen, az ünnep diszét különösen emelte a növendékpapság 
jeles énekével. Legünnepélyesebben tartatott meg azonban 
e fényes nap Pesten a terézvárosi plébánián, megjelent itt 
a pesti politikai kaszinó testületileg, élén a netneslelkü Czi-
ráky gróffal, jelen voltak az irgalmas szüzek növendékeik-
kel, m ntegy 300 fehér ruhába öltözött leány, több ezerre 
menő hivő köíönség, kik az ünnepélyes kömea í tbea 
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részt vettek, a templom tornya számos zászlóval hirdette a 
nagy napot, melyre Isten kegyelméből ébredtünk ; de meg 
kell még emlékeznünk a pesti vakok intézetének növendé-
keiről is, kik összhangzó énekükkel nagyban hozzájárultak, 
hogy az ünnepély oly meghatóan é j lélekemelőleg folyt le, 
valamint a ft. prépost-plébános úr találékony szeretetéről is, 
ki szentatyánk arczképét feldiszesítve, a hivek szemléletére 
kitette, kik azt a szeretet és gyermeki odaadás jelei között 
még az nap esti 6 órakor is folyton jöttek látogatni. Úgyis 
kell, ismerje meg a kath. hivő nép az egyház fejét, buzduljon 
szeretetre látásán iránta, ki viszont szeretetének oly szám-
talan tanújelét adta Krisztus hivő nyája iránt. 

Nem szabad végül megfeledkeznünk óbudai lelkes 
hittestvéreinkröl sem, kik az ünnepnap e'őestéjén népünne-
pélyt rendeztek volt, jó katholikus szellemben s modorban 
azaz úgy, hogy a papok és hivek egyaránt működtek közre 
az ünnepély fényének emelésére. A készülőben levő dolgok-
nak hire Pestre is át hatolván, a 8 órai helyi gőzössel in-
dultunk az ős Aquineum felé, mely 2000 esztendő múlva 
ismét egyszer régi anyavárosának örömében osztozkod-
ni készült. Ünnepélyes harangzúgás fogadta az érkezőket, 
mert a templom harangjai egy óra hosszat 8—9-ig hirdeték 
az akkor már az utczákat sűrűen ellepő néptömegnek a 
a jövő nap vallási, de történelmi fontos voltát is. Rövid al-
kalmi ájtatosság után, mely a templomban ment végbe, a 
„Téged Isten dicsérünk" magasztos ének zendült meg, a 
templomból kihatva a térre s ott ezer meg ezer buzgó hivő 
által végig elénekeltetve. Befejezése után a teljes diszben 
felvonult óbudai derék lövészcsapat hármas üdvlövés3el 
tisztelgett ő szentsége a templom aj taja felett levő fényesm 
kivilágított transparent képe előtt, mire a zenekar előlép-
tetése mellett a fáklyás menet indult meg, melyben több 
mint 5000 ember vett részt, kik az egész jó egy óráig tar tó 
menet alatt a legszebb rendben maradtak, míg végül % 1 1 
órakor, miután a lövészszázad még a plebániaház előtt egy 
utolsó diszlövést adott volna, „Éljen a pápa, éljen a király"-t 
kiáltva, szétoszoltunk, egy kedélyesen lefolyt ünnepnek em-
lékét vivén magunkkal, melynek főjelentősége az, hogy ki 
mertünk állani az utczákra mint, katholikusok s megünne-
pelni azon nagy férfiúnak jubileumát, ki a zsidók s újkori 
pogányok előtt a gyűlölet tárgya ugyan, kiben pedig mi 
szentegyházunknak látható fejét s szent vallásunknak ret-
tenthetlen isteni ihletű előharczosát tiszteljük, egyet kérvo 
az egek urától, tartsa meg őt addig, míg Krisztus hánykódó 
sa jká já t biztos partra is nét vezetnie sikerült. 

ECUADOR. A katholikus világnak figyelme legújab-
ban egy oly vidékre is kezdett irányulni, mely eddig meg-
lehetősen a számításon kivül esett, valahányszor a katholi-
cismusnak belerejéről s ennek érvényesítéséről szó volt. 
Ezen vidék az Ecuador nevü délamerikai köztársaság volt, 
melynek létéről ugyan tudomásuk volt azoknak, kik valaha 
bővebb tanulmányokat tettenek a földtan körül, söt tán 
arról is, hogy ott román fajú, katholikus nép lakik, azoknak 
kik az ilyennel foglalkoznak; de mely csak most, mintegy 
egyetlenegy ugrással feljutott azon magas polczra, hol jelen-
leg mint a legkitünöbbekn k egyikét tiszteljük azok közül, 
kik az Isten s az egyház ügyeért bátran s nyilt homlokkal 

küzdenek. E fiatal köztársaság a világ összes független 
államai közül az egyetlenegy mely a népjog azon borzasztó 
megsértése ellen tiltakozni mert, melynek színhelyévé az 
örök város nem kevésbbé az olasz szabadkőművesek fon-
dorlatai, mint az olaszhononkivülieknek hathatos közremű-
ködése által lett. 

Jutalmul ezen bátor fellépésért, melylyel a quitói kor-
mány Flórenczben a Rómába végbementek feletti nemtet-
szését kifejezni merte, Ecuador államának neve egy pillanat 
alatt a közérdekeltségnak de egyszersmind a közdicséretnek 
tárgya lett minden becsületes emberek közt, söt még a 
liberálisok sem tudták végképen magukba fojtani a feletti 
bámulatukat, hogy a 19 dik században valaki sőt mi több, 
egy egész állam katholikusnak merje magát vallani. 

Hogy ezen érdekesen feltűnő jelenségnek magyaráza-
tára némi adalékot nyujtsunk, de főleg azé r t , mert azt 
hisszük, hogy ezáltal számos olvasóinknak szives szolgá-
latot teendünk, kiknek figyelme épen most igen kellemes 
modorban lön a kis köztársaságra irányozva, sietünk a kö-
vetkezőben alkotmányának főbbvonásait röviden ismertetni. 

A polgári jogoknak gyakorlata a törvény szerint 
há rom feltételtől függ : az illetőnek 21 évesnek kell lennie, 
irni s olvasni tudnia s a katholikus hitet vallania. Minden 
polgárnak k e l l katholikusnak lennie, mert a kath. vallás, 
a római-katholikust ért jük, az államnak kizárólagos vallása. 
A kormányforma a képviseleti rendszeren nyugszik, demo-
kratikus és felelős, tökéletesen mint Magyarországban ; a 
végrehajtó hatalmat egy hat évre választott elnök gyako-
rolja, a törvényhozó testület egy kilencz évre választott 
felső s egy hatévre választott alsó házból áll, melyeknek 
egyegy harmada minden esztendőben u j választás alá esik. 
Az igazságszolgáltatásról különféle folyamodást bíróságuk 
gondoskodnak, míg a helyi közigazgatási ügyek tartomá-
nyi vidéki s plébániai bizottságok által intéztettek el. 

A köztársaság s a szentszék közt egy 1862-ben kötött 
concordatum létezik, melynek fenállását ugyan csak katho-
likus demokraták becsülete biztosítja, mely azonban az 
egyházat igen kedvező helyzetbe hozta, a mennyibe mind-
azon kötelékekből kiszabadította, melyeket még a spanyol 
uralom ideje óta viselt. Ennek következtében az egyház 
korlátlanul gondoskod hátik a hitnek tanításáról s annak a 
benszülöttek közötti terjesztéséről, míg az iskolák eddig is-
meretlen virágzásnak indultak ; az egyetemen a hittani, jogi 
s orvosi karon kivül legújabban egy bölcsészeti folyam is ala-
píttatott, míg festő-, szobrász- s zene-akademiák a szépmüvé-
szetek mindinkábbi haladását biztosítják. A csillagda páter 
Secchi egyik tanítványának vezetése alatt áll, — a bünlé-
nyi statistika pedig, mióta a katholicismus mint államvallás 
el van ismerve 75%-nyi apadást mutat. 

Ez az ecuadori köztársaság, 1871-ben az egyetlen 
katholikus állam a világon ; területe 10,300 négyszögmért-
föld lakosságának száma 1,500000. 

VEGYESEK. 
— Esztergomban f. h. 18-án ő szentsége pápaságának 

25 éves jubileumát nagy fényei ülték meg, a hálaadó i^toni-
tiszteletet és az egyházi sz. beszédet maga prímás ő hor-
czegsége tartotta. 
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— Rómából az olasz korona örökös nejével együt t 
eltávozot, miután tapasztalta, hogy minden a lkalmazkodás 
mellett sem sikerült, a pápához hü rómaiak szivét saját 
részükre megnyerni. Reméljük, hogy az első sikertelen kí-
sérlet után, nem igen lesz kedvők még egy ujabb kísérletet 
tenni. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláns pápa, szániára. 

Összeg az előbbi számból : 40 f rank aranyban. 
Brem József ráczpetrei segédlelkész : Pio IX. in 

rebus fidei et morum infallibili Pontifiei. 3 forint. 
Püspök-Lakról : Dr. Ulses Nándor pleb. . 5 „ 
Schvayer Karolina. . . , . 1 „ 
A püspöklaki hivek. . . . . 2 „ 
A püspöklaki sz. olvasó társulat . . 1 „ 
A püspöklaki tanonezok . . 59 krajezár . 
A geresdi tanonezok . . . 84 „ 
A felső bodai tanonezok . . . 1 f r t . 17 kr. 

J e l e n t é s 
a magyarországi növendékpapság albuma ügyében. 

Mire e sorok napvilágot látnak, Magyarország lelkes 
növendékpapságának diszalbuma már ott lesz Krisztus földi 
helytartója lábai előtt, tanúságot téve 25 éves pápasága j u -
bileumának alkalmából, Mária országa növendékpapjainak 
hü ka th . érzelmeiről és ragaszkodásáról az egyházhoz és 
dicső Fejedelméhez. Nem csalatkoztunk, nem is csalatkoz-
ha t tunk kedves testvéreink őszinte, az egyház és — mi el-
választhat lan — annak Isten letette alapja i ránt i hüségtek-
ben ; kérdezzétek meg ily érzelmekkel telt sziveteket s az 
meg fogja adni ju ta lmatokat . 

Mi magát az albumot illeti, gyönyörűen sikerült s 
mindannyiaknak, kik lá t ták megelégedését és örömét vívta 
ki. Fehér moire antique selyembe köttetett, dús aranyozással. 
A tábla czime elül : Album Cleri Junioris Hungáriáé, hátul : 
X V I . Kalendas Julias M D C C C L X X I . 

A czimlap első oldalán : Pio IX. Summo. Pontifiei. Vi-
sibili. Ecclesiae. Jesu. Capiti. Orbis. Doctori. Per . Assisten-
tiam. Divinam. Er ra re . Nescio. Christo. Domini. A másik 

lapon: Nullo. Nisi, Divo. Petro. Pari. Quinque. Lus t ra . I n -
Ecclesia. Gubernanda. Emenso. A harmadik lapon : Summa 
Reverentia. Promtissima. Obedientia. Amore. Filiali . A 
negyedik lapon a következő cbronosticon á l l : H V n g a r l a e . 
CLer l c I . Vota In t I M a. D I C Vnt . 

Aláirták 887-en. A beküldött adományok beérkezésük 
sorrendjében a következők : 

Székes-Fehérvár 15 f r t . — Szombathely. (Kevéssel 
előbb a Religióba küldtek 14 frtot.) Bécsből a pazmani ták 
53 f r t . 1 ezüst frtos. — A bécsi gör. ka th papnövelde ma-
gyarországi tagjai is a láir ták. — Váczról 10 frt. — Vesz-
prémből 1.8 fr t . ' 53 kr . — Nagy-Váradró l 8 frt. % ezüst 
f r t . 1 db arany é3 1 db húszas. — Győrből, aláirta mindkét 
papnövelde ; küld tek 26 f r t . — Temesvárról 7 frt . — Pécs-
ről 15 fr t . — Rozsnyóról 12 f r t . 20 kr. - Beszterczéről 12 
f r t . % ezüst for intos és 1 db húszas. — Kassáról 20 f r t . — 
Zirczról a cisterci növendékek 26 fr t . — Pannonhalmáról 
a benczés növendékek 44 f r t s 1 db ezüst f r t . — Szepes-
Várallyáról 31 frt . — A praemontrei növendékek Jászóról 
2 f r t . — Szatmáiról 26 f r t . 3 ezüst forintos. — Kalocsáról 
11 fr t . 40 kr . és 1 db húszas. — Egerből 22 f r t 64 k r . — 
Erdélyből 9 f r t 30 kr . és 1 db tallér. — Nyitráról 7 fr t -50 
kr . — Ungvárról 10 f r t . — A pest-központi növendékpap-
ság 62 fr t 2 db ezüst forint. 1 tallér. A pesti magyar egyh . 
irodalmi iskola részéről 4 db a r any ; a szláv iskola ugyanot t 
1 db arany. Összesen : 438 frt . 37 k r . 7 db ezüst f r t . 2 db 
% f r t 6 db a r any . 2 ezüst tallér és 3 húszas. 

Az album költségei : Az ivek nyomatása 12 f r t . — 
Szétküldési költség 9 f r t 93 k r . A bekötés 16 A czimlap 
nyomatása 8 f r t . Öjszeg 45 frt. 93 kr . 

E kiadás levonva a főnebbi összegből, a péterfillérül 
maradt összeg 392 fr t . 34 kr . s a főnebbi a rany és ezüst 
pénzek, melyek a ranyba beváltatván : a 896 f ranknyi össze-
get kegyes elüljáróink 1000-re egészíték ki. 

Az album az 1000 f ranknyi összeggel a pápai nuncius 
ő excjának, rendeltetése helyére való ju t ta tás végett átszol-
gál ta t ta to t t . 

És most nincs más hát ra kedves testvéreink, mint 
hogy egy szivvel és egy lélekkel, mely bennünket ez album 
létesítésénél összetömörített, az egyház e minden tekintetben 
2-ik Péteréér t , IX. Piusért, imádkozzunk és — reméljünk. 

A pest-központi növendékpapság. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Az idő halad, napok, hetek, hónapok múlnak el, a szabadelvűség nevével fedett keresztényellenes 

irány terjed, a kezdetben kis cseppekben nyújtott méreg ma már naponkint nagyobb adagban adatik ber 

hogy elnyomja az elmében a keresztény gondolkozást, elfojtsa a szivben a keresztény érzelmeket ; a keresz-
ténység ősi birtoka mindkettő elme és sziv, mindkettőhöz csak az egyháznak, mint az örök igazság Isten által 
rendelt letéteményesének van joga, elveszni hagyni nem szabad, mit eddig az ellenfél elfoglalt vissza sze-
rezni, hova a méreg behatott és mély üreget vájt ki, ott a ker. elvek egyedül üdvös, kétségtelenül sikeres 
ellengyógyszerével megjelenni kötelességünk. E czélből jelenik meg Isten segítségével jövő félévben is a 
„Religio," nem uj elveket fogunk hirdetni, nem uj eszméknek leszünk kész tolmácsa, hanem a régi és 
mégis mindig uj, mert örök elvekkel óhajtunk Isten sz. kegyelme mellett a régi keresztény szellem fel-
ébresztésére hatni. Szeretettel hivjuk meg ez irányban testvéreinket a szokott feltételek mellett közre-
működésre. 

Pesten, 1871. junius 21-én. 
Cselka Nándor, 

kiadó s felelős szerkesztő. 

Felelős szerkesztő CSELKA M N D 0 R , 

Ny omatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. s z . 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta, 
küldéssel 5 ft. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 1 

a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz.) 

Pesten, junius 28-án. 51. I. Félév. 1871. 

TARTALOM. Lelkipásztorkodási tárgyalások. — A 
katholika egyház és a parlament Magyarhonban. — Egyházi 
tudósítások. — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
XVII. 

Az ellen, mit az egész egyház elismer 
és megtart, okoskodni és harczolni akarni 
kevélység és páratlan képtelenség. 

Szent Ágoston. 

A B r e v i á r i u m i m á d s á g a . Talán nevet-
séges is, hogy a felvilágosodás e századában, a mo-
dern társadalom üzelmei s támadásai közepette, én 
a breviáriumról irok, azon imakönyvről, melyet oly 
sokan mint régi lomot dobnak el, azon kötelemről, 
melyről sokan hallani sem szeretnek. De épen azért, 
mert hitem, hogy a világ támadásai ellen egyik leg-
erősebb fegyverünk, ha a papi szellemet, mely, fáj-
dalom, sokaknál hanyatlóban van, újra élesztendjük, 
határozám el lelkemben, hogy azon kötelmekre 
mutatok, melyek napjainkban sokaktól elhanyagol-
tainak. De miért a sok szó, mondjuk el nyiltan, ha-
tározottan : minden pap, az alszerpapságtól kezdve, 
halálos bűn terhe alatt köteleztetik a breviárium 
imádkozására. — Ezt, azt hiszem, hosszasan bizonyít-
gatni fölösleges; kinek mégis bizonyítékokra szük-
sége van, üsse fel a kezénél levő bármely az egyház 
által helybenhagyott erkölcstant s az állítást igazolva 
találandja. — E kötelezettség meghatározásában az 
egyházat hármas nézet vezérlé: 1) hogy az áldozár 
önmagáért, 2) hogy a reá bizott egyházközségért s 
3) hogy az egész katholikus egyházért, még pedig 
az anyaszentegyház által megszabott rend szerint, 
imádkozzék." ') 

') Pro universo terrarum orbe legátus intercedit apud 
Deum Sacerdos. — S. Chrysostomus de sac. cap. 6. 

Presbyterorum officium in orando Deum pro totius 

1) Nem hiszem, hogy találkoznék pap, ki két-
ségbe vonná, hogy a papnak önmagáért imádkozni 
kell. Ha volna ilyen, az bizonyára szerencsétlen pap 
lenne. S ha így, nem tudok képzelni kath. papot, ki 
be nem látná, hogy a Szentlélek által vezérelt egy-
ház szándoka és rendelete szerinti imádság bizonyára 
a legjelesebb. Az ily áldozárra volnának alkalmaz-
hatók az Udvözitő szavai: „Si autem Ecclesiamnon 
audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus."2) — 
Valóban komoly megfontolásra méltó s átgondoltad-e 
tisztelt sorsosom e tétel iszonyuságát : áldozár, hasonló 
a pogány hoz s nyilvános bűnöshöz ? 

2) A katholikus áldozár közbenjáró Isten és a hivő 
nép között. A számára kiirt imádkozási rend a csa-
torna, melyen Istentől őáltala az isteni kegyelmek 
a népre átszármaznak. Ki ez imádságot elhagyja, 
szétrombolja e csatornát s a hívőket ezerszeres ke-
gyelmektől rabolja meg. Mit keres még az ily áldo-
zár az oltárnál? Elmegy az oltárhoz csak a kenyér, 
csak az élhetés, kedvéért. Megszedi a gyapjút, de ju-
hai éheznek. Mercenarius est et nonpertinet ad eum 
de ovibus.3) 

3) A katholikus áldozár Jézus Krisztus szent 
testében, az egyházban, van bekebelezve. Az egyhá-
zért kell élnie, küzdenie , harczolnia s mindenekelőtt 
imádkoznia. Imádkoznia kell az egész egyházért, a 
gyötrelmek és szükségek, a testi és lelki nyomorok, 
az eretnekségek és bűnök, a bántalmak és üldözések, 
a kisértetek s veszélyek, miatt, melyek az egész föld 
kerekségén elterjedt anyaszentegyházat látogatják 
s gyakorta majdnem egészen elnyomják. De az egy-
ház azon imádságot kívánja, melyet, mint az áldozá-
rok imáját, az egyházért előirt és rendelt, a bre-
viáriumot. Ennek imázása által minden áldozár 
nagyszerű katholikus imaegyletébe avattatik be 

Ecclesiae, populi christiani prosperitate situru e3t. — Synod. 
Colon. 

2) Maté 18. 17. 3) János 10. 13. 
51 
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mindazoknak, kik a breviárium elvégzésére kötelez-
tetnek. A Matutinumot, melyet nekem ma imádkoz-
nom kell, imádkozza Austrália rengetegeinek hitkül-
dére is, keletről és nyugotról, délről és éjszakról össz-
pontosul ugyanazon egy ima s egyesülten tör fel, ke-
resztül a felhőkön, Isten királyi trónjához, hol esedezé-
seiket minden szentek imáinkkal egyesítik. S vol-
nának katholikus papok, kiknek ehhez nem volna szi-
vük s azért nem volna szerelmük, nem volna akaratuk 
s azért nem éreznének engedelmességet? Grondolják 
meg: ki az egyházat nem hallgatja, nem gyermeke 
annak és kinek az egyház nem anyja, az Istent sem 
nevezheti atyjának, úgymond sz. Cyprián. 

A breviárium imázására minden katholikus 
áldozár halálos bűn terhe alatt köteleztetik. S ha 
nem teljesíti e kötelességet, mily iszonyú serege 
támad a halálos bűnöknek. És mily rettentő gondo-
lat ! katholikus áldozár halálos bűnben ! Halálos 
b ű n b e n osztja a szentségeket, halálos bűnben ünnepli 
s mutatja be a szent áldozatot, heteken, hónapokon, 
éveken, sőt egész áldozári életén keresztül szentség-
törések szentségtörések után, szentségtörések oly 
sokaságban, mint a tenger fövénye! De az ily bol-
dogtalan áldozárnak is üt egykor végórája s ezernyi 
szentségtöréssel lép át az örökkévalóságba annak 
itélő széke elé, kit szentségtörései által annyiszor 
megfeszített. 

A katholikus áldozár a breviárium imázására 
halálos bűn terhe alatt köteleztetik. — Adeas décréta 
et canones conciliorum, tum veterum, tum recen-
tium: nullum certe reperies, quod Clericis, in majore 
ordine constitutis, potestatem faciat breviárium pro 
libitu vei commoditate recitandi, certe nullum, quod 
recitationem solummodo consulat, non vero praeci-
piat. — (Deharbe.) 

Quodsi negari nullo modo potest omnes Cleri-
cos beneficiatos, aut majoribus ordinibus iusignitos, 
jam ab antiquissimo aevo per universam Ecclesiam 
horaruin canonicarum lege obstrictos esse, siquidem 
innumeri canones id invicte testantur: quis sine 
insigni temeritate eam legem contemnere, aut irritam 
dicere audeat ? Quam nobis legitimam citabunt 
auctoritatem, quae legem banc abrogavit? An con-
trariam forsitan consuetudinem? aliquorum praeva-
ricatio vim habebit convellendi legem? (Ugyanaz). 
Sértési szándok nélkül, de lelkünk egész fájdalmával, 
valljuk be, hogy ez insignis temeritas bűnében sor-
sosaink egy része is benne van, míg Olaszhon. Portu-
gallia, Spanyol-, Francziaország, Belgium stb. katholi-
kus papjainak eszük ágában sincs, hogy a breviarium-

imázás kötelezettségéről csak egy pillanatra is két-
kedjenek s az egyház ezen szabálya iránt annyi 
előszeretettel s oly mély engedelmességgel viseltetnek, 
hogy valóban megfoghatatlan előttünk, hogy lehes-
sen kath. pap, ki e kötelezettség felett kétkedhetik 
vagy épen magát attól felmenteni merészkedjék. Mi 
a világ katholikus áldozárai legnagyobb része, mi a 
legjámborabb, legtudósabb, papok előtt megfogha-
tatlan, azt megfoghatóvá tenni s a megfoghatatlant 
valósággá tenni papjaink egy valóban szánandó 
részének sikerült. E töredék nem átallotta, talán ma-
nap sem átalja, ez insignis temeritast napfényre hozni 
s szóval és tettel gyengéden szerető édes anyját, az 
egyházat, nem irtózik arczul csapni, felmondván az 
engedelmességet, követvén saját nézeteit s önalkotta 
törvényeit, melyek alapja a gyomor.4) 

S ha e feltűnő merészektől kérdezzük : quam 
nobis legitimam auctoritatem citabitis, quae legem 
hanc abrogavit? talán paptársaikra, szomszédjaikra, 
talán hajdani elöljáróik-, tanáraik- vagy épen kano-
nokokra utalnak, kik e kötelességeket bizonyára 
teljesitették volna, ha azok a „canones nunc vigen-
tes" szerint még érvényben lennének. Aliquorum 
ergo praevaricatio vim habebit convellendi legem ? 
Ez lenne nézetük. De hát nem eléggé sajnos-e, ha 
mégis úgy volt ? hát igy akarnók tovább is foly-
tatni ? tehát mások eléggé soha meg nem siratható 
hibái törvényekké válhatnak reánk nézve? S ha ők 
az elmúlt szomorú napokban mentségükre némi 
alapot találnának is, nekünk bizonyára nem lesz 
mentségünk. Az egyházat kell megkérdezned s ő 
canonaiban s határozmányaiban, melyek még most is 
„vigentes" s általa helyeselt erkölcstani műveiben 
megfelel neked. Egyedül az egyház törvényes te-
kintélyed. S határozata így szól: „Minden pap köte-
lezve van a breviárium imázására, miután az alszer-
papság kenetét, felvették, még ha felfüggesztve, ki-
közösítve s kizárva lennének is. Ugyanezen kötele-
zettség alá tartoznak mindkét nembeli szerzetesek, 
valamint a javadalmak birtokosai. E kötelezettség az 
egyház határozott törvényén s az egyházban divó 
átaláuos szokáson alapszik."6) — Szent Alfonz er-
kölcstana a római szentszék által helybenhagyva 
van s következő nyilvánítással ajánltatik: Illud 
imprimis notatu dignum est, quod licet copiosissime 
scripserit, ejusdem tamen opera inoffenso prorsus 
pede percurri a fidelibus posse post diligens institu-

4) ad Philipp. 3. 19. 
5) V. ö. Compend. Theol. morális S. Alphonsi M. de 

Liguori, auct. Neyraquet. ect. fasc. I I . tract. XVII . c .2. art 11. 
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tum examen perspeetum fuit. XVI. Gergely pápa a 
szentté avatási bullában, mely 1839. május 26-án 
kelt. — E kötelezettségtől a legtarthatatlanabb ürü-
gyek alatt igyekeztek magukat sokan felmenteni. 
Beszéltek s beszélnek sokan bizonyos „error invinci-
bilis"-ről, melyben neveltetésük s képeztetésük foly-
tán lélegzenek s mely által nézetük szerint a bre-
viárium el nem mondása legalább menthető. En e 
mentségi alapot részemről szegénységi bizonyítvány-
nak tartom, mert nem szabad lenni papnak, ki az 
egyház törvényeit annyira ne ismerné, hogy ne 
tudná, hogy az alszerpapságtól kezdve a breviárium 
imázására mindenki köteleztetik ; de még mit jelentsen 
a növeldék azon intézkedése, hogy az Ur szőilőjébe 
küldött papjainak breviáriumot ád kezébe, mintegy 
ez által is kötelmeire figyelmeztetvén őt — s bármit 
mondjatok is, az engedetlenség bűnét s a jóra való 
restséget érveitekkel el nem odázzátok s hanyag lel-
kiismereteteket meg nem nyugtathatjátok. 

A katholikus áldozár halálos bűn terhe alatt 
köteleztetik a breviárium imázására. E kötelezettség-
nek gyakorta a felvilágosult önhittség s az áldozár-
hoz nem illő kevélység szegült ellen, mely azt vitatja, 
hogy már maga a breviariumimázás külalakja csak 
a szerzeteseknek való, kiknél karimázás .dívik, de a 
magánosan álló áldozár által nem eszközölhető, azért 
a szerzetes s nem a világi papságra alkalmazható s 
ezekért is rendeltetett. Nem akarom ismételni azt, 
nem szándékom arra (í jból utalni, hogy a breviárium 
imázása nemcsak magány imádkozás a papra nézve, 
hanem hogy ez által ő a hivőkért, az egész egyházért 
s az által a katholikus egyetemes egyház hű áldozá-
rainak magasztos nagy karában imádkozik. „A jelen 
perczig életben van a katholika egyház ama szabá-
lya, hogy minden pap, ki magasabb felavatási fokon 
áll vagy javadalom birtokában van, halálos bűn ter-
he alatt köteles a breviariumimázásra" és sehol sem 
található ezen hozzáadás : Clericis saecularibus ex-
ceptis. Az ilyfajta önkény és birálat meg van bélye-
gezve Máténál, a 18. r. 17. versében. 

Mások, kik a birálat felsőbb regióiba hatoltak, 
elvonják e kötelezettségtől magukat, mert a szentek-
ről szóló második Nocturnum birálat alattiságában 
ütköznek meg. Ha lehetne is kifogást tenni e rész 
ellen, mi mellékesen megjegyezve igen parányi mér-
tékben áll, bizonyára ezek lelkiismerete nem igen 
állja ki a bírálatot, miután készek, hogy ily kicsinyke 
állitólagos rosszért az egészet elhanyagolják; való-
ban ezekre alkalmazható, mit az Ur Máténál 23. r. 
24. v. mond: „O duces coeci, excolantes culicetn, 

camelum autem deglutientes." — Ha nincs egyéb, 
mi terhelné öntudatotokat, csakis e Nocturnum, 
akkor könnyű lesz nektek a halál, az Ítélettől nem 
remeghettek ! 

A katholikus áldozár halálos bűn terhe alatt 
köteleztetik a breviárium imázására. — E kötelezett-
ség ellenében sokan a reájuk nehezülő munkaha!-
mazt, okiratcsomagokat, mutatják fel, melyek mel-
lett s a melyek által e kötelesség teljesítése lehetet-
lenné válik. Annyira lehet elveszteni a papi jelleg 
minden öntudatát, hogy mellékes kötelmek betöltése 
által a fókötelességek teljesitésétől felmentve érez-
hetjük magunkat s annyira megsemmisül a szemé-
rem érzete, hogy e mentségekkel nemcsak önmaga 
előtt csillapítgatja égetőleg vádoló lelkiismeretét, 
hanem az egyházhoz és szabványaihoz hű papok előtt 
is merészkednek boldogtalan engedetlenségük ez 
indokát igazolni?! — Ezeket azon kimélet sem illeti 
már, melyre Jézus az Írástudókat és pharizeusokat 
méltatá, midőn Máté 23 r. 3 v. így szólt: „Omnia ergo, 
quaecumque dixerint vobis,servate et facite."— Csakis 
ez illik reájuk : „Vae vobis scribae" ! — De majd 
a haláltusa perczében, mely az ilyféle Írástudókat 
is eléri, mi lesz reájuk nézve vigasztalóbb: akiadott 
s feldolgozott okiratcsomagok vagy a szentül vég-
zett zsolozsmázás? Természetesen, ha már egyszer 
az áldozár lelkiismérete elrongyollott, mint a feldol-
gozott papiros, akkor reá nézve az ily kérdések kevés 
hatással vannak. — Az egyház parancsol, köteles-
ségünk az engedelmesség; obedientiam vult et non 
sacrificium. 

A katholikus áldozár a breviariumimázásra 
halálos bűn terhe alatt köteleztetik. S ez nemcsak a 
lelkipásztorkodó papságot illeti , hanem kötelező 
minden papra nézve, ki magasabb egyházi rendek-
ben van, tehát a papi tanítókra, tudorokra s több ily-
neműekre. — Ezek többnyire felmentvényekről be-
szélnek. „Ha ezt igaz úton s törvényes elöljáróságtól 
nyerték, minden ellenvetés megszűnik; de ha ez 
nincs? akkor megmarad a halálos bűn, meg a kár-
hozat. Libanon büszke cédrusai is elhulltak. — Az 
egyház Ítélőszéke előtt áldozár vagy s mint ilyen 
halálos bűn terhe alatt köteles a breviárium imá-
zására. S ha a tudomány és bölcseség minden összege 
lenne osztályrészed, ha nincs benned szeretet és enge-
delmesség az egyház iránt, nem vagy egyéb, mint 
pengő érez és zengő czimbalom. Minden ismereted 
és tudományod, minden szó vagy Írásbeli tanításod, 
nem lenne egyéb, mint grandes passus extra viam. 
(Sz. Ágoston) Nemcsak egynémelyekre, hanem min-
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denkire alkalmazhatók Jézus szavai : „Beati pauperes 
spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum." — 
Máté 5. 3. 

Omne malum ex clero, — régi, de borzasztó 
kimondás. — Elleneinktől származott; -— de ha ez 
itélet, végitélet, lenne felettünk ! 

Quid sum miser tunc dictum«, 
Quem patronum rogaturus ? 

Omne malum ex clero, — egy egész áldozári 
életen keresztül méltó az elmélkedésre. — Omne 
malum ex clero — és én hozzá teszem : ex negligenti et 
respuenti breviárium omne malum, — minthogy a 
pap imádság nélkül megromlott, minthogy az 
áldozár az egyházilag szabályozott imázás nélkül az 
egyháztól elszakadttá válik. Omne malum a hivökre 
nézve, minthogy az elleuszegülő a hivökre imája 
által áradozó kegyelem forrását kiszárítja, közben-
járói tisztét megveti s a hivők ezreit a mennyei ke-
gyelmektől megfosztja. — Omne malum az egész 
egyházra, melyet a leghatalmasabb fegyvertől, mely 
az egyetemes katholikus papság breviárium imázá-
sában rejlik, megrabol s azon fájdalmas érzetre 
ébreszti, hogy ő, mint az egyház papja Jézus Krisz-
tus testének elesett tagja lett. 

A világesemények közepette mi hátráltatná 
a katholikus áldozárt, hogy e malum horrendumot 
magától elodázza s a zsolozsmázás kötelmét telje-
sítse? e kérdésre feleljünk halálos ágyunkról, átgon-
dolva a perczet, midőn a lélek a testtől elválik, hogy 
megjelenjék az örök itélő biró előtt ! S ne feledjük, hogy 
a katholikus papot is s első sorban épen őtet illetik az 
Üdvözítőnek fenséges szavai: „Quod si oculus tuus 
dexter scandalizat te, ejice eum et projice abs te ; 
expedit enim, ut pereat unum membrorum tuorum, 
quam totum corpus tuum mittatur in gehennam. Et 
si dextera manus tua scandalizat te, abscinde earn 
et projice abs te; expedit enim, ut pereat unum mem-
brorum tuorum, quam ut totum corpus tuum eat in 
gehennam." — Máté 5. 29—30. T.— 

A katholika egyház és a parlament Magyarhonban. 
(Vége.) 

M/g ekként itt Magyarországon bizonyos elemek a 
kitelbetőt elkövették, hogy a kath. egyháznak Rómában 
tett nyilatkozata elleni gyermekes „oppositio" által magu-
kat nevetségessekké tegyék; míg kis vidéki lapocskáknak 
nagytudományú szerkesztői s mindenekfelett egyes püspöki 
sekretarius s ceremoniarius urak stentori hanggal s nem 
épen válogatott szavakkal tudtára adák mindenkinek, a ki 
rá juk hallgatott, miszerint ők a vatikáni zsinatot soha, de 
soha, — értsd: addig, míg felülről más szél nem kerekedik, 

— nem ismerendik el oekumenikusnak : addig az összes 
katholikus világ napirendre tért azaz köteles engedelmes-
séggel fogadván a zsinat szavát, ma már egészen ignorálni 
látszik, hogy amott Európa keleti végén az oroszok, oláhok 
s törökök táján is vannak még katholikusok, kikről nem 
tudni még bizonyosan, gondolnak-e egyátalán s ha igen, mit 
gondolnak, az utolsó zsinatról ; — úgy látszik azonban, hogy 
ezen bizonytalanság nem valami nagyon kínos a többi ka-
tholikus világra nézve, mely az egészet nem tekinti egyéb-
nek viharnál — egy pohár vizben, annál Í3 inkább, min t -
hogy azóta sokkal fontosabb események merülvén fel, a 
katholikus világ figyelme egészen más irányba tereltetett. 

Az 1870-ik év szeptember végén az olaszok beron-
tottak Rómába s alighogy annak hire befutá Európát, már 
legott gyülekezni láttuk a katholikusokat, — kivéve ter-
mészetesen Í8mét Magyarországot. A külföld minden vidékén 
a főpásztorok, kath. egyletek, társulatok, kaszinók, azonnal 
e bir vétele után kérvényekkel s kérésekkel fordultak illető 
országaik kormányaihoz a végre, hogy ezeknek közben-
járása s diploinatiai tevékenysége által mentessék meg a 
pápai birtok ugyanazon szeptemberi conventio alapján, 
melyet még nem régen az összes európai diplomatia jogér-
vényesnek ismert el. A főpásztorok ezenkívül még híveiket 
külön körlevelekben imára s arra szólíták fel, hogy a szent-
atya számára alamizsnafilléreketj szedjenek s gyűjtsenek 
össze B kérjék a jó Istent, hogy mielőbb fordítsa jobbra a 
szentszék szellemi s anyagi körülményeit. A főpásztorok 
által felszólított hivek — mint a hírlapokból tudva van — 
lelkesedéssel fogadták főpásztoraik intelmét s különösen 
Németországban az úri osztály nagy tevékenységet fejtett 
ki ez ügyben. Ezen leginkább Németországban keletkezett 
mozgalom s lelkesülés csakhamar az osztrák-magyar biro-
dalom határait is átlépte, az újságok csakhamar arról tudó-
sítottak bennünket, hogy ez ügyben erélyes feliratok intéz-
tettek a kormányhoz s hogy a péterfillérek gyűjtése immár 
örvendetes mérvekben halad ; úgy arról is, hogy az osztrák 
tartományi püspökök is a németországiakhoz hasonló kör-
leveleket intéztek híveikhez ; csak nálunk Magyarhonban 

— volt néma minden, hallgatott mindenki. 
Történt ugyan későbben itt ott valami, de mindenen 

meglátszott a placetum nyoma ; mert a kormány nem lát-
hatta szívesen, hogy a püspökök roszalják azt, mit ő maga 
vezetése alatt nemcsak helyeselt, de alkalmasint még előse-
gített is, t. i. Róma megszállását s a pápa kirablását. Hogy 
ezekben Eötvös keze sem hiányozhatott, mely mindenütt ott 
volt, hol a katholika egyházat sújtani s nyomni kellett, — 
így parancsolván ezt a páholy, — az természetes; érdekes 
azonban, mit szerző a 14.4-dik lapon a csanádi püspök ő 
exjának idevonatkozó körleveléről mond. 

Ezen körlevél okt. 17-éröl van keltezve s előadi.tik 
benne: „miszerint a szentatya a fegyverek hatalma által 
birtokától megfosztatott ; imára inti abban a főpásztor a 
papságot s ez által a hiveket, hogy az Isten egyházának s 
az azt igazgató főnek békéjét 'és nyugalmát mielőbb adja 
vissza és a fájdalom napjait rövidítS3 meg; péterfillér gyűj-
téséről e körlevél époly kevéssé teszen említést, mint a több', 
mely előtte jelent meg. — A körlevél rövid s tán e rövid-
ségben rejlik oka annak, hogy az elfoglaló olasz kormány 
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tette egy árva szóval sem roszaltatik. Többek előtt feltűnő, 
de egyúttal kedves jelenség volt az, hogy ezen imára felhivó 
körlevél épen az napon született, melyen b. Eötvös József 
akkori cultusminiszter úr a csanádi pü-pöknek szivesen 
látott vendége vala. A körülmények e véletlen összetalál-
kozásából különféle combinatiók lőnek csakhamar hirnok 
eresztve; a legnagyobb rész azonban örömmel vette, hogy a 
püspök úr a szentatya ügyében épen az nap határozta el 
magát hiveit imára hivni fel, melyen az ország cultusmi-
nisztere, a szabadelvű s katholikus iró báró Eötvös József, 
vendége vala, ki ez eszmét, ha vele közöltetett, minden 
bizonynyal megdicsérte volna. Történt-e e tárgyban a házi 
úr s vendége közt nyilatkozat, nem tud juk ; annyit tudunk 
s minden e tárgyra vonatkozó szállongó s különféle hirek 
megczáfolása végett kijelentünk, hogy habár a szóban lévő 
püspöki körlevél csak nov. 10-én került ki a nyomdából s 
c ak ez napon lőn az esperesi kerületekbe elosztás végett 
szétküldve: azért az nem későbben, hanem a fentebbi napon 
lön elhatározva, e tárgyra vonatkozólag egyik ismerősünk 
a következő hiteles felvilágosítással szolgálván nekünk : — 
ő ugyanis okt. 18-án kérvényt nyújtott be a megye főpász-
torához, melyben előadván, hogy a püspökök valamint 
külföldön, úgy Ausztriában is, sőt már hazánkban is (a győri 
ppk úr ő mga) a hírlapok tudósításai szerint körlevelekben 
hivták fel a hiveket imára a szentatya javára, ki az isteni 
gondviselésnek a gyenge emberi elme által ki nem fürkész-
hető rendelkezéséből vagy inkább türelméből, hogy ez év -
b e n fájdalmainak kelyhe végkép megteljek, — e napokban 
nemcsak már kis részre leolvadt birtokára, hanem még 
személyére nézve is ellenségei kezébe jutott , miután a kér-
vényező naponkint várta és várja, hogy a szentatya szo-
rongatott helyzetét a megyés püspök úr is tudatni fogja a 
lelkészi kar után a hivekkel és a nyilvános könyörgéseket 
kérte elrendelni ; — miután ez mindez ideig mpg nem tör-
tént, a kérvényező, mint a szentatyának egyik méltatlan, 
de tántoríthatlan, hü tisztelője mély tisztelettel s fiúi bizoda-
lommal esedezik főpásztora előtt a fentebbi ima s könyörgés 
mielőbbi elrendeléseért a czélból, hogy a pápa s az általa 
dicsőén kormányzott egyház sorsának jobbra fordulását a 
jó Istentől a hivek buzgó könyörgései által is támogatva 
mielőbb megnyerhessük; s minthogy e szellemi segély mel-
let az anyagira tán soha nagyobb szüksége nem volt, mint 
jelenleg, p é t e r f i l l é r ü l rendes évi adományán felül 50 
ftot csatolt leveléhez, azon elvből indulván ki : „bis dat, qui 
cito dat." — Ezen kérvényre azonnal megérkezett a válasz*), 
melyből kitűnik, hogy a kérvény későn érkezett már s 
valószínűleg cz volt oka annak is, hogy a péterfillérgyüjtés 
iránti kérelem sem volt teljesíthető többé, mert már okt. 
17. tehát (épenséggel e g y nappal) a kérvény keltezése 
előtt, fogalmazva lőn és a nyomdába küldve a kérdéses 
körlevél." 

*) „Midőn t. cz. uraságodat pápa ő szentsége javára f. hó 18-án 
péterfillér gyanánt küldött 50 ftnyi összegnek átvételéről s leendő 
továbbításiról megnyugtatnám, egyszersmind arról tudósítom, miszerint 
már fentebbi levelének kelte előtt a többi püspök urakkal egyetértve, 
fogalmaztatott a körlevél, melylyel az egyházmegyei papság s hivek az 
egyházérts szentatyáért mondandó imákra hivatnak fel ; mely körievei 
.azonban eddig a nyomdából még ki nem került. Okt. 22. 1757 sz" 

Dicső kivétel gyanánt említi szerző továbbá az egri 
érsek ő nagyméltóságát, ki 1870 nov. 18-án kiadott kör -
levelében péterfillér gyűjtésére is szólítja fel hiveit, mely 
alkalommal szerző igen helyesen ezeket jegyzi meg : úgy 
hiszszük, hogy midőn mi magyarok a római pápa felsegé-
lésére szánt filléreinket a szeretet oltárára teszszük, ezáltal 
csak csekély kamat já t fizetjük le ama roppant adóssági 
összegnek, melyet a római pápák a múltban nekünk magya-
roknak a török iga aluli felszabadulás elősegítésére időről 
időre adományoztak s habár ezen ottan való betáblázás 
nélküli adósságainkat, úgy meg ennek kamatját , sem kérte 
tőlünk Róma soha, sőt az ujabb időkben — midőn már 
alamizsnából élt IX Pius maga is — még ebből is nevezetes 
összeget nyújtott hazánk árviz s inség által sújtott lako-
sainak felsegélésére : valóban háladatlanság volna részünk-
ről a péterfillérek gyűjtésében vagy adományozásában fu-
karkodni, annyival inkább, mivel a nálunk sokkal szegé-
nyebb külföldiek e tekintetben régen túlszárnyaltak minket, 
noha ők a római főkönyvekben alig lesznek oly terhelő 
összeggel boirva, mint mi magyarok, kik ha e czélra adunk 
is valamit, a világ előtt eltitkolni azért szeretjük most azt, 
mert a sajtó mai nap nem tömjénez többé nekünk ezen 
adományunkért. Véleményünk szerint épen e tárgybani 
áldozatunk nem tartozhatik mai nap azok közé, melyeket 
ha a jobb kéz teszi, arról a balnak sem volna szabad tudo-
mással birnia; sőt ellenkezőleg, miután mai nap bátorság 
kell arra, hogy a pápa számára adjunk valamit, miután 
továbbá a példa vonz, gyújt és lelkesít, épen e miatt nem 
kell azt a nyilvánosság elöl eltakarni." 

Tagadhatlan,— folytatja ezek után szerző,— hogy azon 
forró szeretetnek és kegyeletes hűségnek hévmérője, mely-
nek Róma irányában a múltban annyi szép jeleivel ta lá lko-
zunk, az ujabb időben nagyon alant áll, mintha csak valami 
láthatlan, de érezhető súlyú gyanús szellemnek varázsa alatt 
állanánk mindnyájan, mely hálás szivünk érzelmeinek nyil-
vánításában büv erejével gátol s attól is visszatart, ha a 
szeretet oltárához áldozatra sietni akarunk. 

A mi a „Deutsch-Ungarische Monatschrift" egykori 
teljesen hibás jelentését illeti egy állítólagosán a herczeg-
primás s ama lapnak akkori szerkesztője közt lefolyt p á r -
beszédről, azt olvasóink a wReligioK-ból is teljesen ismerik, 
valamit azt is, hogy ugyané szerkesztő legott azon kény-
szerhelyzetben látta magát, hogy a korábban elmondotta-
kat néhány igen fontos részletben helyre igazítsa ; ép ezért 
a tűzetnek idevonatkozó részét ez alkalommal át is ugor-
juk s ismertetésünket ezennel befejezettnek tekint jük. 

Mielőtt azonban tollúnkat letennök, nem tehetjük, hogy 
szerzőnek e becses vázlat közzétételéért őszinte hálát ne 
szavazzunk. Bátor, férfias, szavakat olvastunk, a közelmúlt 
időknek hü s kimerítő képét találtuk ottan s ujolag oly fér-
fiúra ismertünk a nagyérdemű szerzőben, ki minden p 11a-
natban kész az örök igazság védelmére kelni, ha mindjárt 
tudja is, hogy ezáltal itt ott apprehensiót kelt, ott t. i., hol 
ezen igazságot nem mindig s nem mindig kellőleg vették 
figyelembe. S ép ezért, mivel magunk mind végig fokozódó 
érdekkel olvastuk e munkát s mivel azt szeretnők, hogy az 
minél tágasabb körben terjesztessék, kívántuk volna, ha a 
tisztelt szerző azt katholikus könyvkereskedőhöz adja bizo-
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mányba, például Sartorihoz Pesten, mert jól tudjuk, bogy 
bizonyos könyvkereskedő urak a katholikus műveket el 
fogadják ugyan bizományba, de csak azért, hogy azokat 
annál sikeresben rejthessék el s vonhassák ki a közforga-
lomból ; — végül pedig azon kéréssel zár juk be ismerteté-
sünke t : ne cselekedjék a szerző úgy, mint előszavában 
mondja s ne tegye le azon tollat, melynek oly dicséretes 
múlt ja van s bizonyára még jeles jövője lenne. (+) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T junius 21. A P e s t i N a p l ó r ó m a i t u d ó -

s í t á s a . A P. N. egyidő óta úgynevezett „eredeti" tudósí-
tásokat közöl Rómából. Tudósítója legújabban is megörven-
deztette a világot ékes tollának zöld szüleményével ; leült, 
levelet irt a pápa jubileumáról és a tudatlan világ előtt 
felfedezte benne, hogy hiszen sz. Péter nem is volt sohasem 
Rómában, nem bizonyos az sem, hogy 25 évig kormányozta 
az egyházat. Valóban érdekes dolog tapasztalni, mi mindent 
tud ilyen eredeti tudósító. 0 jobban tudja a 19-ik században, 
hogy hol volt, hol élt, hol halt meg, sz. Péter, meddig kor -
mányozta az egyházat, mint azok, kik a 3-ik, 2- ik és 1-ső 
században éltek, sőt mint maga sz. Péter is. Valószínűleg a 
19-ik század közelebb esik az elsőhöz, mint a második. 
Valamelyik eredeti levélben nem ártana ezt is tárgyalni, 
nom lenne hálátlan munka ; hogy egy kissé nevetséges lenne, 
az nem tesz semmit; nem lenne nevetségesebb, mint annyi 
kétségbevonliatlan tanúbizonysággal szemben, melyek sz. 
Péter Rómában lételét, ott történt halálát, igazolják, a fen-
nebbi állítást koczkáztatni ; külömben is nagy férfiak ily 
csekélységen túl szokták magukat tenni, uti figura docet. 
A tudományos világ előtt sokkal túlhaladottabb álláspont, 
sokkal kétségvonhatlanabb tény, sz. Péter Rómában létele, 
halála, hogy sem érdemesnek tar tanók ezt, kivált ily „ere-
deti" tudósításokkal szemben, bővebben vitatni. E tudósí-
tásból csak az tűnik ki, hogy nem mindenki tudja mindazt, 
a mi egykor Rómában történt, ha „eredeti" tudósításait 
Rómából keltezi is. 

Van azonban e római eredeti tudósításnak egy másik 
pontja is, mely méltó az előbbihoz. A tudósító, hogy bebi-
zonyítsa, mily tzabadság létezik Rómában, elmondja, hogy 
ime a hivek a pápa jubileuma alatt imádkoztak, gyóntak, 
áldoztak, a templomban, sőt olyannyira igénybe vették a 
külömben megvetett garantia törvények által nyújtott eddig 
soha nem élvezett szabadságot, hogy még a pápát is meglá-
togat ták. A tudósító a szabadság fényétől úgy látszik any-
nyira elveszítette látérzékét, hogy nem vette észre, miszerint 
az, mit leirt, minden egyéb, csak nem szabadság; nem vette 
észre, hogy ugyanakkor, midőn a szabadságot vélte leírni, 
a szolgaságot irta le. Nagyobb váddal az olasz kormány 
ellen nem is léphetett volna fel. Mit képzel az „eredeti" 
tudósító, mikép ülték volna meg Rómában e napot, ha az 
olasz kormány a pápa birtokát nem rabolta volna el? ha 
a garantia áital nyújtott szabadságot (?) nem kellett volna 
igénybe venni? váljon akkor is csak a templom szűk falai 
között tett volna tanúságot a római nép határtalan ragasz-
kodásáról a szentatya i rán t? váljon akkor is csak mintegy 

titokban, félve a felbérelt siccariusok gyilkaitól, ment volna 
a nép a Vatikánba hódolatát, örömét, kifejezendő ? De más-
kép is gyönyörű szabadság lehet az, ha még arra is hivat-
kozni lehet, hogy meg volt engedve a templomban imádkozm, 
gyónni és áldozni ; tehát ar ra is lehet kilátás, hogy talán 
rövid időn ez is meg fog tiltatni ? szeretnők e tekintetben 
tudni az „eredeti" tudósítás Írójától, nem véli-e, hogy az 
lesz a katholikusokra Rómában és egész Olaszországban a 
szabadság telje, midőn ezen időpont el fog érkezni ? Ily eredeti 
tudósítók sokat tudnak , de bizonyára még többet óhajtanak 
és igen „erodeti" gondolkodásmóddal szoktak bírni. Egy 
időben már megmutatták Olaszországban Űrnapján tényleg, 
mikép magyarázzák a kath. cultus szabadságát a templomon 
kivül ; mi akadályozhatja az ú jko r felvilágosult férfiait, hogy 
ugyanezt tegyék a templomon balül is ? Rómában legalább 
a kezdetet erre nézve is megtették már. Valóban difficilo 
est satyram non scribere a 19-ik században értelmezett sza-
badságra. f -J-. 

BERLIN. A p o r o s z k é p v i s e l ő t e s t ü l e t s z á -
m o s t a g j á n a k f e l i r a t a V i l m o s c s á s z á r h o z , 
a p á p a é r d e k é b e n . Felséges császár s király, legke-
gyelmesebb királyunk és urunk ! A porosz képviselő testü-
letnek alulírott tagjai legmélyebb hódolattal közelednek 
felségedhez, hogy legmagasabb figyelmét a kath. egyház 
látható fejének szorongattatásaira fordítsák. Míg az egyesí-
tett német hadak a francziák támadását győzelmesen visz-
szaverék : addig másfelül kénytelenek voltunk tapasztalni, 
miként használja fel egy másik nemzet az átalános elfog-
laltságot, hogy mindon jognak lábbal tiprása mellett velünk, 
katholikusokkal, súlyos, erőszakos s nemtelen gúnyt űzzön 
s hogy elfoglalván Rómát, a katholikus világnak fővárosát, 
megfoszsza a pápát világi birtokától s megsemmisítse a 
kereszténység legrégibb, legtiszteletreméltóbb, hatalmát. 

Hálásan emlékezünk meg azon nemes szavakról, me-
lyeket felséged a porosz képviselő testület megnyitásának 
alkalmával ejtett 1867 nov. 15-én, midőn azt igérte, hogy 
ő szentsége tekintélyének s függetlenségének megóvása fel-
séges gondjainak kiváló tárgyát képezendi mindenha. 

Felséges urunk ! Nincs a pápaság számára más füg-
getlenség, mint a souverainitás ; csak ez által biztosítható 
végképen s végérvényesen annak tekintélye. Egy trónfosz-
tott pápa egyszersmind fogoly és száműzött is, miből viszont 
olyasmi következnék, mi iránt egy hatalom sem lehetne 
közömbös. Bilincsekbe volna ugyanis verve a katholikusok-
nak lelkiismereti szabadsága, melynek utolsó támasza a 
pápa függetlensége s az ö jogaiknak megsértéséből termé-
szetes következmény gyanánt valamenyi tekintélynek meg-
ingatása is folyna. A dolognak természete, minden elfogu-
latlannak meggyőződése s az összes történelem, leginkább 
pedig a mi napjainké, tanúskodik a mondottaknak igaz 
volta mellett. 

Midőn ekként katholikus választóinknak érzelmeit s 
meggyőződését tolmácsolnék felséged trónja olőtt, erősen 
hiszszük, hogy e tekintetben az egész német hazának összes 
katholikusai, kik felségedben legfőbb védurukat tisztelik, 
önkényt velünk szavaznak. Bárha tetszenék felségednek 
császári bölcseségének s igazságszoretetének legelső bizo-
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nyitékául a katholikusoknak jogait s szabadságát helyre-
állítani ; bárha a békének épen most közelgő hajnala magá-
val hozná a pápa világi birtokának helyreállítását is, mely-
nek megállapíttatására felséged Istenben boldogult királyi 
atyja oly kiválóan közreműködött. A katholikus világnak 
hálája, a jog s igazság minden tisztelőjének elismerése s az 
elfogulatlan utókornak dicsérete leend a legitimitás nagy 
elve eme bátor érvényesítésének természetes következ-
ménye. Felségednek sat. Berlin 1871 febr. 18-án. Köv. az 
aláirások. 

Ugyancsak a német katholikusoktól származik a kö-
vetkező februárhó 2-án pápa ő szentségének átnyújtott fel-
irat is. 

Szentséges atyánk ! Azért jöt tünk, hogy szentséged 
előtt legalázatosb szaretetünk, ragaszkodásunk s hüségünk 
tiszteletadóját rójuk le. Megraboltatásodnak hire egész 
Némethonban mélyen érzett felindulással és nehezteléssel 
fogadtatott. Mi, mint Némethon püspöki megyéinek képvi-
selői, azért gyülekeztünk ma össze szentséged szine előtt, 
hogy a német katholikusoknak ezen összhangzó érzelmeiről 
bizonyságot tegyünk s azt nyilatkoztassuk ki, miszerint 
lelkük mélyéből kárhoztat ják ama merényletet, melyet az 
olasz kormány ellened elkövetett. Tökéletesen meg vagyunk 
győződve szentséges atyánk, miszerint sz. Péter örökségére 
szükséged vagyon, hogy a rád bizott kulcsok hatalmát sza-
badon s az egyház minél nagyobb javára gyakorolhasd. 
Megígérjük, miszerint minden erőnkből azon leszünk, hogy 
(— itt az „Osservatore Romano" egy az olaszok garázdál-
kodásaira vonatkozó helyet nyomott el) s nem mondunk üres 
szókat, ha azt mondjuk, hogy ezen nel valamennyi német 
katholikusnak érzelmeit fejeztük ki. Ha azon átalános moz-
galomra tekint szentséged, mely jelenleg hazánk katholiku-
sait forrongásban tart ja , meg leend győződve, hogy sza-
vainknak meg fognak felelni a tettek ; egyelőre pedig azért 
is már szerencséseknek érezzük magunkat, hogy, ha mind-
já r t csak egy tekintetben is, szentségednek segítségére le-
hettünk. 

Szentségednek atyai áldását kérve maradunk őszinte 
szeretettel s legmélyebb fiúi tisztelettel sat. 

KÖNYVÉSZET. 
1. Sittlichkeit und Darwinismus. Drei Bücher der 

Ethik von B. Carneri. Wien 1871. Ára 3 f. 50 kr. 
2. Aufhebung der Klöster in Innerösterreich 1782 — 

1790. Ein Beitrag zur Geschichte Kaiser Josefs II. Von 
Adam Wolf. Wien 1871. Ára 1. 50. 

3. De L'enseignement primaire en Belgique par P. de 
Haulleville. Bruxelles 1870. Ára 3. 17. 

4. Nagyböjti s májusi szent beszédek, mondotta Ka-
tinszky Gyula. Eger 1871. Ára 1. 

5. Das unfehlbare Lehramt des Papstes nach der Ent-
scheidung des vatikanischen Concils von W . E. Ketteier. 
Zweite Auflage. Mainz 1871. Ára 1. 2. 

6. Lehrplan für die Ertheilung der katholischen Reli-
gionsunterrichtes in den Volksschulen von R. Hirschfelder. 
Mainz 1871. Ára 32 kr. 

7. Denkschrift über die an dem Papste und der ka th . 
Kirche durch die Occupation Roms vollbrachte Gewalt that . 
Verfasst im Auftrage der Katholiken-Versammlung in 
Fulda vom 12 Oct. 1870. Mainz 1871. Ára 38 kr. 

8. Briefe des h. Franz von Sales an die Leute, die in 
der Welt leben. Von Eugen Veuillot. Autorisirte Uberset-
zung. Er fu r t 1871. Ára 1. 90. 

9. Psallite sapienter. E rk lä rung der Psalmen im Geiste 
des betrachtenden Gebets uud der Liturgie dem Klerus und 
Volk gewidmet von Dr. M. Wolter O. S B. Freiburg im 
Breisgau I. ára 1. 52; II . 2. 58. 

10. Lehrbuch der kath . Pastora! von Dr. A. Kersch-
/ 

baumer 2te Auflage. Wien 1871. Ara 3 frt . 
11. Wo ist Europas Zukunft . Freiburg i. B. 1871. 

Ára 40 kr. 
12. Die Lehre des H. Thomas vom Wesen der göttli-

chen Gnade ctr. von M. Glossner. Mainz 1871. Ára 1 f r t . 
27. kr. 

13. Die Aufhebung des Kirchenpatronats von F . 
Schuppe. Berlin 1871. Ára 47 kr . 

14. Die Sünden, ihre Entstehung und Entwieckelung 
nebst Mitteln ihrer Abwehr und Heilung. Im Predigten von 
A. Gudinger. Wien 1871. Ára 2. 70. 

15. Fastenpredigten von A. Krombholz. Herausgege-
ben von Dr. T h . Wiedemann. Wien 1871. Ára 2. 50. 

16. Kurze Predigten für die Sonn- und Festtage des 
kath. Kirchenjahres von I G. Habighorst. Regensburg 1871. 
Ára 2. 85. 

17. Schwedentrank, historischer Roman über Gustav 
/ 

Adolf von Conrad von Bollanden. Mainz. 1871. Ara 2. 85. 
18. Die Juden unter den Christen. Eein Handbuch für 

Geistliche und Laien, welche sich über das Verhältniss der 
Juden zu den Christen belehren wollen. Aus dem franzözi-
schen des L. Rupert mit Noten und Beilagen. Neue Ausgabe. 
Schaffhausen 1871. Ára 95 kr . 

19. Der heilige Bardo Erzbischof von Mainz von 
1031 —1051. Nebst Anhang : der dichterische Inschriften-
kreis Ekkehards IV des Jüngeren +1036 zu Wandmalereien 
im Mainzer Dome. Von F . Schneider. Mainz 1871. Ára 
95 kr. 

20. Grundriss der Aesthetik von Dr. A. Stöckl. Mainz 
1971. Ára 95 kr . 

21. Der Marien-Monat für fromme Kinder Mariae von r 

M. de Segur. Autorisirte Ubersetzung. Mainz 1871. Ara 
49 kr. 

22. Fromme Betrachtungen über das hochheilege Leben 
Mariae von P. F . E . Krones. Wien, Pest, 1871. Ára 20 kr. 

23. Beleuchtung grosser Vorurtheile gegen die kath. 
Kirche von Dr. K. Haas. Tübingen 1857. Ára 1. 52. 

24. Leitsterne zur Orientirung in politischen Fragen 
für die Katholiken aller Stände, von Dr. Ph. Hammer. Bri-
xen. 1871. Ára 1 f. 30. 

25. Unsere Wege zur katholischen Kirche von R. 
Baumstark und H. Baumstark. Freiburg i. B. 1871. Ára 
1 f. 33. kr . 
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VEGYESEK. 
— Megjelent és beküldetett a „Weckstimmen für das 

katb. Volk" II . évi folyamából a 6 ik füzet, a következő 
k o r - és időszerű tartalommal : „Der Jubelgreis Papst Pius 
IX." Ismételten buzgó pártfogásába ajánljuk e füzeteket, 
szives olvasóinknak ; havonkint egy-egy füzet jelenik meg 
belőle, ára póstai küldéssel egy évre csak 1 frt. Megrendel-
hető Sartori Károly könyvkereskedésében Pesten, Eszter-
gomban és Bécsben ; ugyanott megrendelhető ő szentsége 
arczképe is, fényképezve 1 pld. ára 30 kr., aczélmetszet 1 
pld. 5 kr., 100 pld. 4 frt . Hasonló árban kapható IX. Pius 
mint pápa és király arczképe imával vagy anélkül. 

— Bjkü lde t t ek : Dupanloup Bódog irányeszméi a 
gyermeknevelés körül. Magyaritá a veszprémi növendék-
papság Pázmányköre. A 20 ivre terjedő, valóban gyönyörű 
kiállításban megjelent, müvet minden habozás nélkül párt-
fogásába ajánljuk azoknak, kik a nevelés fontosságát a tár-
sadalom érdekében szivükön viselik. — A magyar király-
ság alkotmánytörténete a szathmári békekötésig. Az olvasó 
közönség számára irta Ladányi Gedeon,a helv. hitv. debre-
czeni főiskola történelemtanára. II kötet. Kiadta ifj. Csáthy 
Károly. Debreczen. — Az irgalmasság cselekedetei. Egy-
házi sz. beszéd, mondotta és közrebocsátotta a téhányi meg-
égettek felsegélésére Károly Gy. Hugo premont. k. r. tagja. 
Ára 10 kr. — A már évek ófa hazánkban üdvösen működő 
Oltáregyl. ezévi tudósításából a*következő adatokat veszszük 
által. Az egylet ezévi jövedelme tesz 5000 fr. 96 krt , kiada-
tott ebből 4410 fr. 14 kr. ; az egylet jótékonyságát élvezte 
ez évben 18 egyházmegyében 128 plébánia. Isten áldása le-
gyen a buzgó jótevőkön. — Az angol nyelv levélszerinti ön-
oktatása Robertson T. tanmódja szerint. 6, 7, 8-ik levél. 
I r t a Psf-nyeczki Nagy Sándor. Debreczen. Ára egy-egy le-
vélnek 30 kr. 

— Mint értesülünk, a nagyváradi 1. sz. káptalan hó-
dolati feliratot intézett ő szentségéhez jubileuma alkalmából, 
melyet Misiin n. v. kanonok úr volt szerencsés átadni. 

— Az internationalis munkásegylet hálói úgy látszik 
szorosan átszövik egész Európá t ; tevékenysége a napokban 

Pesten is mutatkozott. Mint a lapok ir ják, egyes kiküldött 
tagjai az egyletnek nálunk is mozgalmat keltettek a mun-
kások között é3 már-már nyilvános népgyűlést tartot tak, 
mi azonban betiltatott, mert előleges engedélyről a vezetők 
nem gondoskodtak, sőt többen közülök el is fogattak. — Na-
gyon helyeseljük ez eljárást ; ideje, hogy a párisi commune 
garázdálkodása után felébredjen a hatóság és megelőzze a 
szenvedélyek kitörését ; csak az a kérdés, hogy a hatóság 
minden igyekezetének sikerülni fog-e a baj elejét venni, míg 
a kormány elnézi, mily pirtfogásban részesülnek a commune 
tagjai egyes tagjai által, míg megengedi, hogy a commune 
gyönyörűséges gyümölcseit szülő elv k nálunk is hirdettet-
nek ? az ilyen lapokat kellene elébb confiscálni és a fejünk 
felett lebegő veszély önkényt elenyésznék. 

— A bécs-józsefvárosi kaszinó f. h. 18-án a lajthán-
túli kormánynak miniszterelnökénél tisztelgett, hogy azon 
naponként nagyobb mérveket öltő nemtelen megtámadta-
tások ellen tiltakozzék, melynek a katholicismus a liberális 
sajtó részéről folytonosan ki van téve. A ministerelnök, Ho-
henwart gróf, igen szívélyesen fogadta a kaszinó küldött-
ségsét s a tiltakozás, illetőleg kérvény, átvétele után körül-
belül a következő szavakat intézte hozzá : „Legyenek meg-
győződve az u rak , hogy a minisztérium mióta hivatalban 
van, a sajtó túlkapásai t folyvást éber figyelemmel kisérte. 
Nem szenved kétséget, hogy ugyancsak a sajtónak kihágá-
sai az egyházi s állami tekintélyt egyiránt veszélyeztetik s 
úgy hiszem, hogy erre nézve köztünk nézetkülömbség nem 
létezik; valamint azt is remélem, hogy nemsokára elérkezik 
ismét azon idő, melyben a sajtó azon korlátok közé vissza 
leend szorítva, melyeket az állami s társadalmi jólét iránti 
tekintet eléje szab." 

Szeretetadoniányok a szorongatott szentatya, 
a jubiláns pápa, számára. 

összeg az előbbi számból : 14 forint 60 kr., 40 frank 
aranyban. 

P. L 16 ft . 
Róza 1 ft. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Az idő halad, napok, hetek, hónapok, múlnak el, a szabadelvtíség nevével fedett keresztényellenes 

irány terjed, a kezdetben kis cseppekben nyújtott méreg ma már naponkint nagyobb adagban adatik be, 
hogy elnyomja az elmében a keresztény gondolkodást, elfojtsa a szivben a keresztény érzelmeket ; a keresz-
ténység ősi birtoka mindkettő, elme és sziv; mindkettőhöz csak az egyháznak, mint az örök igazság Isten által 
rendelt letéteményesének, van joga ; elveszni hagyni nem szabad, mit eddig az ellenfél elfoglalt, visszasze-
rezni, hova a méreg behatott és mély üreget vájt ki, ott a ker. elvek egyedül üdvös, kétségtelenül sikeres, 
ellengyógyszerével megjelenni, kötelességünk. E czélból jelenik meg Isten segítségével jövő félévben is a 
„Religio;" nem uj elveket fogunk hirdetni, nem uj eszméknek leszünk kész tolmácsa, hanem a régi és 
mégis mindig uj, mert örök, elvekkel óhajtunk Isten sz. kegyelme mellett a régi keresztény szellem fel-
ébresztésére hatni. Szeretettel hivjuk meg ez irányban testvéreinket a szokott feltételek melletti közre-
működésre. 

Pesten, 1871. junius 21-én. 
Cselka Nándor, 

kiadó s felelős szerkesztő. 

Felelős szerkesztő CSELKA üíÁNDOR, 

Ny omatott Pesten, 1871. K o c s i Sándor saját nyomdájában. Haltér és aldunasor sarkán 9. s z . 
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