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Függetlenséget követel ta egyház, s nem lehet semmi hatalomnak a földön alá-
vetve; leltet ellene támadást intézni, de ez mereng marad, jogos in-
tézkedés soha nem lesz Hagyj M ember háborúsko-
dásoddal az egyház ellen, igy int aranyszájú sz. Sános, ne emészd fel 
hasztalanul erődet ellene, semmi sincs az egyháznál halalmasb ; ne kezdj 
az egek ellen háborút.1* 

dános észt. érsek 18K9. noi>. S. körlevél. 
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E L Ő S Z Ó , 

E kis röpirat a caih. egyháznak honunkban a parlamen-
faris kormány alatti állapotát fejtegeti, tehát csak igen rövid 
időszakra terjed rajzolatunk, melyben nem a mit nyert, hanem 
a mit vesztet az egyház sorolhatjuk csak elö, noha szivesben 
vállalkoztunk volna az előbbire, de fá jdalom! e tekintetben 
sovány mezőt s puszta tarlót találtunk. 

Az egyházat közvetve, vagy közvetlenül érintő események 
s intézkedések soroltanak e füzetben elö, melynek irója felet-
tébb örvendett volna, ha a tényeket a tényezőkkel együtt ked-
vezőbb szinben tüntethette volna elö, de ez örömöt sem élvez-
hető ö, kinek ha az egyház részére szebb s jobb jövőt óhajtó 
tolla itt ott élesebb szavakban nyilvánít ja is a tények feletti 
szomorúságát, s bíráló Ítéletét, ez mint egyéni nézet téves s 
tévesztett lehet ugyan, de vétkes már azon ok miatt sem lehet, 
mivel tiszta meggyőződés szavalta azt az iró tollába, mely 
midőn a tényeket roszalja, a tényezők személyét szándékosan 
kíméli ; azért igen sajnállaná, ha ezen müvecskéje által a té-
nyezők is sértve éreznék magukat, mert ez nem, hanem azt 
kimutatni volt czélja s szándoka Jiogy mikép állunk mi catlio-
likusok az, uj időben idehaza s Romával? továbbá »hogy az ut 
s ösvény, melyen haladunk, a magyar egyház történelmében, 
egészen uj , szokatlan s olyan is, mely minket Chanaanba alig 
fog el s bevezetni tt 

Az eddigi nyűgét magáról lerázó szabad sajtó majd minden 
országban a catholikus egyház, s annak látható Feje a 
romai Pápa ellen intézte dühös támadását, mintha csak ez lett 
volna az eddigi bajoknak szerzője s oka, a szabad kőműves 



páholyok által e végre bökezüleg osztogatott aranyok s tallé-
rok vezénylék a romai szék ellen barczra indult íróknak tollát. 
E művecske is igénybe veszi a sajtó szabadsagát, és midőn 
ennek irója is megjelenik ugyan azon szabad sajtó terén, hol 
amazok már jó régen helyet választanak s foglalának, nem 
csak abban tér el ezektől, hogy ö az egyház érdeke mellett 
küzd, mig ők ellene harczolnak, hanem abban is különbözik 
tőlük, hogy tollát a meggyőződés s egyháza iránti szeretet ve-
zényli, és amazok anyagi előnyében sem óhajt részesülni, a meny-
nyiben tollának valószínűleg most is, mint eddig, ön maga fizeti 
meg árá t ama magyar közmondás szerint „mondj igazat, . . . . 

Egyébiránt az itt fejtegetett egyházi jogelveket — melyek-
nek ha nálunk most jelenjük nincs is, de multjuk lévén, bizunk 
a jó Istenben hogy jövőjük is leend — nem most védjük elő-
ször, eddigi müveinkben*) ugy a hírlapokban is küzdöttünk mi 
már ezekért; mi magunk is ohajtottuk volna ugyan, ha elveink 
s nézeteink egy kis ruganyossággal bírnának, hogy mi is, mint 
mások sokan módosíthattuk volna azokat ugy s akként, miként a 
körülmények kívánják, de az ezekhezi szivós, makacs ragasz-
kodás — legyen e csökönösség bün vagy erény - - elválhatlan 
tőlünk, noha nem csak barátaink, hanem ha ta lmas jó akaróink 
is nem egyszer megtámadtak ezért azt ajánlva, hogy a poli-
tikai ildoui 8 eszélyességet tanulmányozzuk ugy a körülmé-
ny tkkeli megalkudást, de mi egyházunk javát s előnyét többre 
becsülvén a magunkénál, a pályáról, mely rózsahelyeit tövist 
termett számunkra, le nem léptünk, a fehéret feketének sem el-
ismerni, annál kevésbé tudtuk azt ilyenek bebizonyítani. 

Lesznek valószínűleg olvasóink közül olyanok, kik az e 
röpiratban fejtegetett elvekkel s véleményekkel — mint az iró 
az eseményekkel — megbarátkozni nem tudva, az iróban az 
úgynevezett Bachrendszemek egyik régi, most azt honunkba 

*) Vegyes házasságok s az uj polg. torvénykönyv 1854 —Privilégium 
Fori és az uj polg. s hunt. codex 1854. — Vegyes házasságok 1857. — Aeta 
Synodalia 1859. — A csanádi püspöki megye birtok viszonyainak rövid tör-
ténete 1867. 



viszaohajtó imádóját vélik feltalálni. TMztositbatjnk őket, hogy 
e vélemény lik ben nagyon csalódnak, tapasztalásból tudjuk, 
hogy az itt fejtegetett elvek snézetek ama korszakban sem la-
láltak honunkban kedvező talajra, mert egyik szellemére nézve 
ehhez majdnem hasonló hazánk alkotmányára támaszkodó 
müvfink a temesvári szerb vajdasági mindeható kormány által 
1854. évben lefoglalta Iván, azon megtiszteltetésben részesült 
annak szerzője, hogy az államügyész felperessége mellett — 
amnestia folytán utóbb beállitattott — bűnfenyítő per lön ellene 
folyamatba téve, nincs tehát okunk e szempontól e kor? zak után 
sóhajtozni, vagy azt vissza óhajtani, noha azt is ki kell egész 
őszinteséggel jelentenünk, hogy az idő után, — midőn a con-
cordatum által egyházi ügyeink rendezve, H ennek folytán az 
egyház terén is mindent felforgatni akaró germanisatorok han-
dabandázásainak határ lön szabva, — egyházunk viszonyai 
miatt nem, hanem csak hazánk szomorú állapota miatt Iehete 
jogos panaszra oka a cath. clerusnak. 

Mások ha tán nem megtestesült Bach-huszárt, de még is 
oly érzelmű egyént fognak az iróban gondolni, ki az u j alkot-
mánynak hanem is nyílt, legalább titkos ellensége, de annak 
semmi eseire sem bará t ja . Ezek is épen ugy csalódnak, 
mint a fentebbiek. Mi hazánk alkotmányának visszaállítása al-
kalmával szivünkből örvendettük szinte ugy, mint más 
hazafiak, és midőn néhány évek előtt az aláírás vé-
gett elég hatalmas kéz által elébünk adott — Gróf Pálfy név 
alatt ismert - programmot visszavetettük, az úgynevezett 
Deák-párt programmját nem csak elfogadtuk, hanem ennek 
érdekében azon szerény körben, melyet az Isteni gondviselés 
számunkra kijelelt, ugy a vármegye zöldasztalánál csekély 
erőnkhöz képest közreműködtünk, sőt az irodalmi térre is ki-
lépve az időszaki sajtóban védelmeztük azt mint olyant, 
mely a többi pártokénál hazánkra nézve sokkal elönyösb. Azon-
ban, ha mint a magyar hazának egyik igénytelen polgára e 
zászló alá szegődtünk is, küzdelmeink s győzelmi örömeink, 
közt soha sem tudtuk elfeledni azt sem, hogy mi egynttal 



- IV — 
a catb. egyháznak is tagja vagyunk, tehát ennek érdekeit, 
javát, jelen s jövőjét szinte figyelemmel késértük mindig, és 
ha erre vonatkozólag itt ott oly intézkedések tétettek, me-
lyeket csekély felfogásunk szerint üdvösnek és hasznosnak 
nem, hanem inkább veszélyesnek tekintettünk, az egyház 
s haza iránti szeretet által lelkesítve azok ellen, s he-
lyeseknek tartott véleményünk mellett szilárdul harczo-
lánk, és habár e tekintetben csalatkozhatlanoknak nem is tar-
tok magunkat, de azok közé se szerettük magunkat soroltatni, 
kikről mondani szoktuk „iuraut in verba magistri." Azaz rö -
viden mindent megfejtünk, midőn azt nyilvánítjuk, hogy a haza 
iránti polgári kötelmünk teljesítése alkalmával sem feledni, 
sem elmulasztani nem akartuk azt sein, a mivel Urunk iüté?e 
szerint egyházunk iránt tartozánk. 

E szempontbol Ítélje meg az olvasó e füzet írójának szán-
dokát, s e mü tartalmát, melynek tiszta jövedelmét Ö a min-
denéből kifosztott szent atyának péterfillérül a jánl ja fel részint 
azért, mivel ö annak egyik habár érdemetlen, de irántai hűség, 
tisztelet s szeretetre nézve senki által magát felülmúlni nem en-
gedő kamarása, részint azon ok miatt is teszi ezt a 
szerző, mivel az egyházi téren legújabban felmerült ese-
ményekkel sem kibékülni, sem azok iránt magát meg-
nyugtatni neiu tudván, rövid idő múlva a nyilvános mű-
ködés hivatalos teréről - szebb s jobb napokat kérve s várva 
egyházának ideiglen — visza fog vonului, azért valamint e 
pályán 17 év előtt irt ama müvecskéjének, — mellyel az iro-
dalmi térre először kilépett, — jövedelmét a csanádi püspöki 
megye székhelyén behelyezni óhajtott szegény iskola nénikék 
j avára áldozta fel, ugy e szerény dolgozatának jövedelmét is 
— mely ha Isten életének kedvez, az irodalmi téren nem, de 
nyilvános pályáján utolsó leend, jótékony czélra áldozza* fel a sz. 
atyának szánva azt péterfillér gyanánt, kinek ugy az Általa 
dicsőén kormányzott sz. egyház érdekeiért jogaiért ós boldogságáért 
ezen több jó akarattal , mint tehetségg'-l irt s rögtönözve készült 
mnnka elégórthetöleg küzd s harczol, bár csak hanem is anyira 
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anyagi, mint inkább szellemi segélyt s vigaszt is eredményezne ez 
számára. 

Ha tehát kedves olvasóm e füzetből bölcsességet, vagy 
vigaszt nem merítesz is bőven, megvételéből még is meglesz 
ama biztos nyereményed, hogy igy a sz. atya részére s j avára 
te is nyujtál anyagi segélyt és ha viszont azt kérded az írótól, 
mi lesz ennek nyereménye? — a fentebb e pontra nézve mái-
adott nyilatkozathoz azt í r j a ö válaszul még ide neked : rI)ixit 
invisum verum, et salravit animam suam 

Földeák, 1870. Karácsony napján. 

A szerző. 
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BEVEZETÉS. 

Midőn egy évtized előtt honunkban az alkotmányosság 
hajnala viradni és a Bach-rendszer alatt 12 évig elnyomott 
haza s egyéni szabadság' csillaga ismét hazánk egén feltűnni 
kezdett, a cath. clerus egy része osztatlan örömmel üdvözölte 
a piruló hajnalt , minden jót várva attól egyháza s h a z á j a j a -
v á r a ; a másik része a clerusnak azonban, mely az 1848 óv 
előtti s alatti politikai viszonyokat tapasztalásból már ismer-
te, oly örömmel nézte a felkelő napot, mely nem volt ment 
minden aggálytól. Ez is, mint amaz szent vágygyal várta h a -
zája alkotmányának visszaállítását, de mig amaz mindent ró -
zsaszínben látva ujjongott örömében, emez jogos örömei közt 
sem tudta ama aggodalmát elnyomni, hogy azon egyházelle-
nes mozgalom, — mely honunkban már 1848. év előtt szerepelt 
s ez évben majd teljes győzelemre vergődött, — e szabadság-
gal együtt viszatér, és a haza szent földén ujolag tért fog magá-
nak keresni, s találni is a cath egyház elleni küzdemének 
folytatására, ugy hogy a cath. clerusnak életkorban elöhalad-
tabb jelentékeny része nem tudta magát hamarjában egykön-
nyen elhatározni, örüljön-e minden aggodalom nélkül, vagy 
ez érzelemmel vegyítve nyilvánítsa örömét a felett, a mi hazánk-
ra nézve készülőben volt. 

Mint a hazának egyik tevékeny polgára fájdalommal néz-
te a papság is mindenesetre azt, hogy e szép hazának 800 
éves alkotmányát a forradalom lezugása után a gyözö hatalom 
a feltámadás reménye nélkül eltemette, s ennek s í r já t annyi 
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honfi vértanni vérével áztatta, örvendezett tehát szivéből, mi-
dőn e szomorú gyászkorszak felett meghúzták Bécsben ö cs. 
k. Ap. Felsége kezdeményezése folytán a halálharangot, melynek 
parancs szavára feltámadt újra sírjából az oda nem holt, csak 
szendergő állapotában behelyezett magyar alkotmány s az igy 
üresen hagyott gödörbe ama hazánkban erös gyökeret sem nem 
nyerhető, sem nem verhető német rendszer lön temetve. 

A mi e korszak alatt a cath. clerusnak mint hazafinak 
jogos fájdalmát némileg enyité, azon annyi veszteség s pusz-
tulás után hálával fogadott tapasztalás volt, hogy a magas 
politikai kormány a multai szakítva az egyház ellenes moz-
galmakat s törekvéseket nem csak nem pártolta, de meg sem 
türé tovább, hanem az egyháznak is viszaadta szabadságát, 
ama békók alul, melyek még II, József császár idejéből fen-
maradtak, végkép feloldván azt- Az 1855. évben Ö cs. k. apos-
toli Felsége, s a Romai Sz. Szék közt e tárgyra nézve concor-
datum név alatt létre jött államszerződés, — melyet birodal-
munk határán kivül is oly nagy örömmel fogadott az itteni 
viszonyokat ismerő minden igaz catholicus, — legfényesb bi-
zonyságul s kezességül szolgált mindenkinek a hazában is a r ra 
nézve, hogy az egyházat érdeklő ügyekben a szabadság napja 
az osztrák birodalomban is valahára kisütött. — Igaz ugyan, 
hogy az egyház eme szabadság-levelének kinyerése miatt él-
vezet örömét a clerusnak nem oszták honunkban sem mind-
nyájan, a külföldi szabadkőműves páholyokból inspirált hír-
lapok mindent öszevisza irtak az ellen, és az osztrák monar-
chiának közeli bukását is megjósolták e szerződés kötése 
miatt. - A magyarországi protestánsok sem titkolhaták el e 
szerződés miatti fájdalmukat s abbéli aggályukat, hogy az 1848. 
évi alkotmány által a vallások egyenjogúsítása kimondat-
ván s ez által a cath. egyháznak úgynevezett uralkodása el-
törültetvén attól féltek, hogy e szerződés folytán ismét visza-
nyeri honunkban a cath. egyház eme domináns szerepét, mely 
ellen ök már 300 év óta küzdöttek, nem oknélkül félték te-
hát 1848. évi győzelmük meghiúsulását. Végre a hazafiak so-
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rában sem találkozott e szerződés — ha bár szabadságról volt 
s abban szó — örömmel, ök is irigy szemmel nézték azt, egye-

beket mellőzve már azért is, mivel e mellett, — ha a szebb 
napok majd felviradnak a hazára nézve is, melyeket velük 
együtt a clerus is nem csak ohajtott, de reménylett is — a 
régi küzdtéren majd a régi liarczot az egyház ellen sikerrel 
nem folytathatják. 

Hozzá járul t a clerus eme vigasztalásához még ama kö-
rülmény is, hogy a politikai kormány még a concordatum meg-
kötése előtti időben már az áskolai i f júság nevelésében fára-
dozó clerusnak oly hatalmas segédkezet s támaszt nyújtott , 
melyet ez a légi vármegyei korszakban soha fel nem talált , 
ugy hogy Magyarországban az elemi iskolák szaporítása, ezek 
jókarbani tartása, a tanügy elöhaladása s felvirágzása érde-
kében a német provisorium alatt aránylag több történt, mint 
az előtt ötven év a la t t ; ha valaki talán olvasóink közül, h a -
nem is kétségbe, legalább kérdésbe vonná ezen állításunkat, — 
melynek hitelességéről minket az ez időben a megye székhe-
lyén viselt hivatalunk előtt megfordult ügyiratok győztek meg ,— 
a bánáti s bácskai iskolákra hivatkozunk; ba e nagy s messze 
terjedő vidéken öszehasonlitja a tanítóknak nem csak fizetését, 
hanem ezeknek, ugy a tanoncokuak, s a tanosztályoknak szá-
mát s összegét 1848 előtt, s után, nem fog többé kételkedni 
állitásunk hitelessége i r án t ; nincs okunk kételkedni az iránt, 
hogy hazánk egyéb vidékein is hason szép eredmény ju ta l -
mazná meg a kutatást, mert a népnevelés elömozditásának 
ügyében a magas politikai kormány az ezen népiskolák igaz-
gatásával megbízott clerust támogatá, és alárendelt közegeinek 
utasításul adá, hogy a clerus ebbéli törekvéseit a községeknél 
minden befolyásukkal elősegítsék; ha némelyeknek általunk 
nem osztott nézete szerint e kormányi pártfogolásnak a ger-
manisatió lett volna is az oka s reménylett czélja, a hazafiúi 
clerus éber figyelme mellett ezt elérni nem sikerült. 

Ezen két szellemi természetű vigasz mellé még egy 
harmadik, — ez már anyagi, — nagy horderejű segély is 



járul t , és ez nem volt egyéb, mint az egyházi javak u t án j 
úrbéri kármentesítésnek utalványozása a kormány részéről. 
Ugyanis az úrbér i jövedéket eltörlö 1848. évi törvények IX. 
czikke csak a magán földesurak kármentesítését helyezte a 
nemzeti becsület védpaizsa alá, az egyházi s közalapítványi 
javak kármentesítéséről pedig, noha ezek is elveszték úrbér i 
jövedékeiket, mélyen hallgatnak ama törvények s noha a VIII 
czikkben a közös teherviselés elvét már kimondá, s igy az 
az eddig adómentes egyházi javakra is kiterjeszté azt, mind 
a mellett is nem találta jog- s igazságszerünek a törvényho-
zás az egyházi javak után megszavazni ama kárpótlást, melyet 
a magán-birtok után jogosnak is, méltányosnak is talált, 
söt még a nemzeti becsület paizsával is biztosított, holott a bir-
tokos clerus e kárpótlásról le nem mondott, csak is a papi 
désmáról minden kárpótlás nélküli lemondása van az érintett 
törv. XIII. czikkébe igtatva. Ha tehát ez igy mint tervezve volt 
végrehajtásba ment volna at, az történt volna, hogy a közös-
teherviselés iránt felállított elvnél fogva e kárpótlást mindenki 
fizette volna e honban bir tok-aránylag adójával együtt, a volt 
úrbéres földes s zsellér-gazda örömmel fizette volna azt, mert 
gyűlölt robotjától szabadult meg e fizetés által, a földesúr is 
vonakodás nélkül fizethette azt, mert mig e czimen egyik 
zsebéből fizete a kormánynak, ez neki a fizetettnél sokkal j e -
lentékenyebb összegett nyújtott másik zsebébe át kármentesí-
tésül ama úrbér i robotnak, mely gazdasága kezelésében neki 
gyakran hátrányára volt inkább, mint előnyére, ezeknél tehát 
érthető volt, hogy miért fizettek az úrbéri kárpótlás pénztárába, 
de az 1848. évi törvények szellemében miért fizették volna az 
egyházi javak ezen minden bizonnyal reájuk is kivetendett ú r -
béri kárpótlási adót, midőn épen ezek lőnek a kármentesí-
téstől k i zá rva? ezt már csakugyan alig lehet érteni. Volt 
azonban ezen mostoha eljárásnak is magyarázó kulcsa, ugyan 
is ez időben egy pár nemes vármegye utasításul adá már kö-
veteinek az egyházi javak secularisatióját, s bár ezen indítvány 
az akkori körülmények közt többséget magának az ország-
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gyűlésen kivívni nem tudott, és ha majoritást nyert volna is az 
alsó táblánál, ez biztos lehetett arról, hogy a felső azt san-
ctionálás végett Bécsbe nem fogja küldeni, hol azt minden b i -
zonnyal az akkor ott még divó kormányzati maximáknál fogva 
meg is tagadták volna, ily körülmények közt czélszerünek vélték 
a honatyák az egyházon eme kármentesítés elvonatása által 
egy nagy érvágást ejteni, minek az lett volna természetes kö-
vetkezménye, hogy a magán földesuraknak a nemzeti be-
csület védpaizsa alá helyzett kármentesítését idővel egyedül s 
kizárólag az egyházi javak fizették volna meg. Képes lett volna 
e ezen egyházi vagyon eme roppant terhet elviselni ? nem 
tudjuk, anyit tudunk, hogy ez esetben, ha ez igy végrebajtatik, 
a holt kéz honuuban csakugyan holt kéz maradt volna örökre, 
mely valamint a régibb, ugy az u jabb időkben is a hazai t u -
domány s műveltség számára, népnevelés vagy emberbaráti 
czélokra emelt, s megújított intézetekre annyit áldozott. Azonban 
ö cs. k. Apostoli Felsége az 1853. évi martius 2 -kán kiadott 
úrbéri pátensben, — melyben a magán-birtokosoknak az 1848. 
évben megajánlott kármentesítési ügyét szabályozta, — egyúttal 
mint apostoli Fejedelem, mint a cath. egyháznak legfőbb védnöke 

jogosnak, igazságosnak s méltányosnak találta, hogy e kárpót-
lásban az adót ugy is amazokkal egyformán fizető egyházi 
javak is részesüljenek. 

Noha tehát a politikai államkormány részéről minden el 
lön a czélra követve, hogy a magyar clerusnak hazája a lkot-
mánya felfüggesztése, vagy mint akkor némely kislelküek vélték, 
a feltámadás reménye nélküli eltemettetése miatti fájdalma eny-
hüljön, mindezen hatalmas anyagi s szellemi segély-nyújtás s 
pártfogolás által sem volt a kormány képes annak ama forró 
vágyát elfojtani, mellyel hazájának alkotmánya után sovár-
go t t , az ok igen közel fekszik, mit eltitkolni nincs okunk. A cath, 
pap egyházának fia, de e mellett a hazának polgára is,egyházát 
épen ugy szereti mint hazáját , és nincs kielégítve szive, ha 
mindkettőt boldog állapotban nem szemlélheti ; ha örült is a 
pap szive azon, hogy a kormány jótékony intézkedése folytán 



egyháza nem csak anyagi, hanem szellemi nyereményben is 
részesült, a hazafinak szive nem osztozhatott azon örömben, 
mert a haza alkotmánya még a sírban hevert. Innőt magyará-
zandó az meg, hogy a clerus minden e vágyának kielégítésére 
ajánlkozott módot s alkalmat fe lhasznál t ; ama hires magyar 
petitiót egész készséggel aláirta föclerusunk, melytől annak 
idejében csupa félelemből annyian megtagadták nevük a lá í rá -
sát a honfiak közül ; igaz, hogy az aláiró clerus tagjai sem 
részesültek complacentiában. Scitovszky János országunk her-
czegprimása jól tudta azt, hogy a magasb körökben visszatet-
szés, megrovás, s roszalás lesz jutalma, evvel nem gondolva, 
nem csak a magyar petitiot irta alá, hanem azt legfelsőbb he-
lyen be is m u t a t á ; 1857. évben ama hires — Bécsben nem-
zeti tüntetésnek nem oknélkül tekintett — Mariazelli orszá-
gos processiót kihirdette s vezette, végre minden előforduló a l -
kalommal kérte s sürgette Bécsben a koronázást, a mi az a l -
kotmány visszaállításával egyhangzatú volt. ügy az alsó cló-
rus is ez idő alatt a hazafiakkal sorakozott s felhasznált szinte 
minden a fentebbi czélra kínálkozó alkalmat, igy 1859, évben 
a protestáns pátens elleni tüntető harczban egészen a kormány 
ellen s a protestánsok mellett foglalt állást, mintegy világos tanú-
bizonyságát akarván ez által adni annak, hogy a haza alkotmányát 
megszűnt- vagy eltörültnek nem tekintheti, és igy a protestánsok-
nak egyházi szabadságát védő 1791. t. cz. most is még érvé-
nyesnek tekinti, ezen a catkolikusok által is támogatott tün-
tetés nagy nyomás vo.t a kormányra, mely a pátenst csakha-
mar visszavonta, s megrémülve a tapasztaltakon visszavette s 
elvetette eddigi kormányzati rendszerét, és a haza kormányát 
a conservativ táborból meghitt magyar hazafiak kezébe téve 
át, az alkotmány visszaállítását is némely módosítások mellett 
közeli kilátásba helyezte. 

A clerusnak egy része, kivált a fiatalabb nemzedék, mint 
már fentebb is emiitettük, örült s örvendezett, minden aggály 
nélkül várta a szebb jövöt, a másik rész szinte osztozott en-
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nek örömében, és mivel conservativek lőnek a kiegyenlítés mun-
kájával megbízva, minthogy ezek az egyházra nézve az előtt 
sem voltak oly nagyon veszélyesek, és most is nem az oly 
demokratikus elvekkel saturalt 1848, mint inkább az ez év 
előtti alkotmánynak a szükséges módosítások melletti vissza-
állítására vállalkoztak, a clerus másik osztályánál is elosz-
lottak az aggodalmak, mert biztosak voltak az iránt, hogy ezen 
a régi alkotmányt visszaállítani akaró conservativ kormány-
férfiak az egyházat netaláui támadásoknál, ha erélylyel védeni 
nem fognák is, legalább, mint a mull időbeni tapasztalás ta-
nusitá, a támadókhoz csatlakozni nem fognak. 

És e reményében a clerus nem is csalatkozott, de igen is 
csalatkoztak a kormányférfiak azt hivén, hogy az 1848. évi 
törvény alapján választott képviselők parlamentjében ök el-
veikkel majoritást fognak szerezhetni, minek természetes kö-
vetkezménye az vala, hogy 1861. év vég' n, alig egy évi u ra l -
kodás után leléptek onnét, hová az apostoli király őket meg-
hivá, de az ország bizalma meg nem tartá, e lelépés követ-
keztében ujolag a németrendszer, de már magyarosítva lépett 
előtérbe. — 1865. évbtn ujolag a conservativ férfiak vették ke-
zükbe országunk kormányzatát és annak kiegyenlítési ügyét, 
az előzményeken okulva előre látta miudenki, hogy a kiegyen-
lítés s kibékülés egyedül csak az 1848. évi alkotmány vissza-
állítása mellett lévén lehetséges, a nehéz miire vállalkozó ha-
zafiak csak is átmeneti Indul szolgálnak a/,ért, hogy maholnap 
a parlamentaris ministerium kezébe adhassák át a haza kor-
mányát, a mi 1867. év elején mégis történt, Ö Felsége az or-
szág többsége által visszaohajtott 1848-ik évi alkotmány nyal 
megörvendezteté a hazát, és kinevezé a felelős magyar minis-
teriumot. 

Háládatlanság volna itt fel nem említeni azon örvendetes 
körülményt, hogy a cath. egyháznak e változó provisoriumok 
ideje alatt alapos panaszra sem joga, sem oka nem vol t ; a 
cath. egyház ügye rendezve lévén a concordatum által, a ma-
gyar kormány sem ennek érvényét kétségbe nem vonta, sem 



az egyházat magasztos feladata teljesítésében nem gátolá, kü-
lönös kedvezményeket nem osztogatott ugyan az egyháznak, 
de ennek szüksége se volt ezekért nála petitionálni. Szóval a 
clerus meg volt vele egyházi tekintetben tökéletesen elégedve, 
mert tiszteletben tartá az egyház szabadságát és érdekeit, kár 
hogy az alsó clerus nagyobb erélylyel nem pártolá a magyar 
kormányférfiak programmját s az 1865. évi országgyűlési kö-
vetek választása alkalmával oda nem érvényesité befolyását, 
hogy ök az alsó házban többséget nyerve, a kormányon is meg-
maradhattak volna, mert minden bizonnyal ezek nem vállalkoztak 
volna arra, hogy ily, az egyház érdekeinek épen nem kedvező 
uj törvényekkel gazdagítsák törvénytárunkat, minőket alább 
bővebben leirni lesz alkalmunk. Szabad legyen azonban az alsó 
clerus e tárgybaui mulasztásának némi mentségéül azon kö-
rülményt e helyen felemiileni, hogy a magyar kormány e czélra 
közreműködés végett a püspökök által az alsó clerust fel is 
szól ittatá ugyan,— de nem minden megyében jutott a magyar kor-
mányférfiaknak ezen óhaja a clerus tudomására, némely helyen 
félreértették vagy tették azt, másutt az által véltek annak 
eleget tenni, hogy a lelkészkedö papság közül azokkal, kik a 
megye székhelyén megfordultak, ez óhajt szóval közlötték, de 
körlevélben azt tudatai valószínűleg azért nem merték, mert 
igy, a hírlapok tudomást véve ar ól; őket tán meg is támadták 
volna, a mi még is az utóbb felmerült s alább rajzolt megtá-
madások mellett sokkal kisebb baj lett volna. — De meg van 
már a szabadelvű hazafi pártból alkotott ministeriuma a hazá-
nak, kisérjük figyelemmel az eseményeket s látni fogjuk, jogo-
sult volt-e a clerus egy részének fentebb jelzett aggodalma? 



I. FEJEZET. 
Az egyház ellen megindított 

concordatumi harc». 
Báró Beust Szászországnak volt hires premier ministere, — 

ki 1861. évben gróf Teleky László emigráns hazánkfiát szíves 
volt a további bujdosástól megmenteni s hazájának visszaadni, -
az 1866. évi reánk, ugy a velünk tartó Szászországra is sze-
rencsétlen eredményű osztrák-porosz háború után a győzelmes 
porosz király parancsa folytán ministeri tárczájától elválni 
kényszerittetvén, szinte emigrált hazájából s az osztrák biro-
dalom állampolgárjává felvétetvén magát, a Belcredi-mimsíe-
riumba lépett. Miután a most nevezett gróf Belcredi-féle mi -
nisteri prograinm nem volt képes az osztrák-magyar biroda-
lom bonyolult belviszonyait rendezni, annak u j tagja b. Beust 
egy más kiegyezkedési programmot terjeszte elö Ö Felségének, 
melyet volt t iszttársai el nem fogadhatván, kiléptek a cabi-
netböl, hová a most már elnöknek kinevezett báró ur másokat 
hitt vala meg. Ezen u j programm elfogadtatván, Ausztria nem 
csak eddigi hagyományos Németország felé hajló poli t ikájával 
szakított, hanem azon tekintetben is egészen u j — báromszá-
zados uralkodásának történelmében kivételes — ösvényre lé-
pett, hogy birodalmának nemcsak politikai, hanem egyházi 
ügyei rendezését is egy nem az uralkodó s a birodalom túl-
nyomó többségének vallását követő minister-elnökre bizta. 

A magyar kormányférfiak támogatása mellett csakugyan 
sikerült is b. Beust minister-elnöknek a még fenforgó akadá -
lyok elhárítása mellett nem csak a magyar országgyűléssel a 
kiegyenlítést létrehozni, hanem a la&ántuli részen is egészen 



szabadelvű alapokra fektetett u j alkotmányt életbe léptetni, 
itt is, ott is kineveztetett az alkotmányos felelős ministerium, 
mindkettőnél a koronázás után grófi rangra emelt birodalmi 
cancellár volt az éltető szellem s összetartó kapocs. 

A mint az egyházi ügyek Lajtán innét s tul az absoiu-
tisutus korszakában létrejött concordatum által rendezve vol-
tak, sem a birodalmi korlátnok urnák, sem a kétféle ministe-
riumnak tetszésére nem voltak, azon különbség még is fen for-
gott e kérdésnél, hogy mig az egyháznak ezen államszerző-
désben kimért helyzete, s abban meghatározott jogi elvek a 
nálunk csekély módosítások mellett visszaállított 1848. évi tör-
vényekkel nyíltan össze nem ütköztek, s ezekkel könuyen ki-
egyenlíthetők lettek volna, a lajtántuli részen alkotott u j al-
kotmány alapelveivel azok homlokegyenest ellenkeztek, de e 
körülmény a cancellár ur programmjának s terveinek kivite-
lében akadályul nem szolgált, ö az egyházi ügyek rendezésére 
is vállalkozott, igéretét tehát beváltani kellett. 

Az alkotmányos magyar ministerium tárcza vállaláskor 
rosz szemmel nézte ugyan a concordatumot, de több figyelemre 
méltó okoknál fogva különösen opportunitási szempontból is, — 
nehogy az 1848. évi alkotmánytól némileg fázó püspöki kar t s 
vele az ország túlnyomó számú catholikusait, ugy a még min-
dig elég hatalmas conservativ pártot elidegenítse, — a con-
cordatum ellenében nyiltan fellépni vagy nem mert, vagy nem 
akart , hanem inkább a cancellár úrral abban egyezett meg, 
hogy ez Ígérete szerint annak — mint a mely a lajtántuli a l -
kotmánynyal ugy sem fér össze — módosítását vagy eltörlé-
sé! kieszközölvén, ez által a magyar minisíeriumnak igen meg-
fogja könnyíteni helyzetét, mert ez igy már az egyházi ügyek 
rendezésénél kész ösvényt talál, a dolog természete hozván azt 
magával, hogy az osztrákmsgyar birodalom egyik felében nem 
lehetnek az egyház ügyei máskép szabályozva, mint a másik-
ban azok rendezve vannak. 

A terv czélszerüen sikerigéröleg volt készitve, a háló is 
ügyesen volt elrendezve, mely minket csakhamar mégis fogott, 



az egyház s a concordatum elleni háború Lajthán tul csakha-
mar megkezdődött. Ezen utóbb emiitett concordatum XXV. pont-
jában a szerződő felek kijelenték, hogy ha idővel ezen szerző-
dés egyik vagy másik pontjának módosítását a körülmények 
igényelnék, ez iránt a szérzödö felek kölcsönös beegyezése fen-
tartatik s ezt külön barátságos egyezkedés által fogják létre-
hozni. 

Noha tehát az út s mód kijeleltetett, mely igénybe lett 
volna az egyház ál lásának rendezésénél a ministerium által 
veendő, ez erre nem lépett, hanem a concordatumnak előbb 
revisioját, utóbb pedig megsemmisítését nem annyira kérte, 
mint követelte Rómában, ez tekintetbe véve az Ausztriában ki-
fejlett körülményeket, nem buj t a ridegen visszautasító non 
possumus köpeny alá, hanem e helyett hajlandónak nyilatko-
zott a kifejlett u j viszonyok tekintetbe vételével engedményes 
módosításokra, ós csak az illető módosíttatni kivánt pontok ki-
jelelését kivánta, de ezen romai nyilatkozat Bécsben visz-
hangra nem talált, hanem a bécsi parlament félre dobván az 
annak idejében kötelező állami törvény gyanánt elfogadott s ki 
is hirdetett concordatumot, ennek ellenére s a világ bámula-
tára alkotta ama hires interconfessionalis törvényeit, melyek-
kel a paritás elve s kicsinált terv szerint utóbb minket ma-
gyarokat is szerencséltetett a bécsi hangot utánzó magyar 
parlament. 

Az osztrák tartományi püspöki kar bámulatraméltó el-
szántsággal és hősi vitézséggel az egyház jogait ott biztosító 
concordatum mellett, s az ennek pontjaiba ütköző u j vallás-
ügyi törvények eller sikra szállt ugyau, de minden kedvező 
siker nélkül. Miután Ö Felségétől a császártól elutasító választ 
nyertek a püspökök, Ö Szentségéhez a pápához folyamodtak 
egyházuk s spját maguk szorongatott helyzetében vigaszt, se-
gélyt s utmutatást keresvén. 

Hogy t. olvasóinknak helyes fogalma legyen arról, mit 
vesztett ez által Austriában a r. caih. egyház s minő kinos 
s szorongatott helyzetbe jutott az u jabb alaptörvények által, 



egész terjedelmében ide igtatjuk a linzi megyés püspöknek 
<868, évi sept. 8-án híveihez intézett föpásztori szózatát, mely 
egyházi oldalról oly népszerüleg tárgyalja s oly világosan ma-
gyarázza meg ezen utóbb nálunk is elfogadott vallásügyi tör-
vényeket, hogy ennek elolvasása utáu mindenki önkényt át s 
belátja, miszerint az austriai püspökségnek jogos oka volt 
azok ellen felszólalni. 

A linzi püspök körieve, mely miatt böntönre Ítéltetett, *) 
az 1869. évi „Religio" egyházi folyóirat 1 0 - 1 2 számában igy 
közöltetik: „Kedves h iveim! Az apostol egykor a korinthus-
beliekhez ezt i r t a : „Félek, hogy valamint a kigyó megcsalta 
Évát az ö álnokságával, ugy a ti értelmetek is meg ne ro-
moljo \ el ne hajoljon a Krisztusban való egyenessógröl.' ' (II. 
Kor. 11.3.) 

Hasonló félelemben vagyok én is kedves hiveim ; mert a 
kigyó, a gonosz szellem, a kezdettől fogva hazudó ós a ha-
zugság atyja, még soha sem fejtett ki oly ravaszságot, mint 
napjainkban, hogy a hivöket a ker. igazságtól elidegenítse és 
a legkárhozatosabb tévelyekre csábítsa. — Ez okból mélyen 
meghatva szokatlan időben intézem hozzátok e pásztori szóza-
to t ; oktatni és inteni, Isten kegyelmével az igazságban a k a r -
lak benneteket megerősíteni. 

Midőn a vallás kérdéseiről van szó, a püspök joga és 
kötelessége nyájához szólni; a nyájnak pedig joga ós köte-
lessége püspökét meghallgatni. 

Több hónapja már, hogy a folyó év május 25-ki osztrák 
államtörvények körül a hazugság egész erejét kifejti, Ki nem 
mondhatni, hogy e tekintetben mennyi tévest hoztak elö egyesek 

*) Mily nagy részvétet költött, s nagy benyomást okezott mindenült 
s mindenfelé ezen a linni püspökre egyháza védelmeért a polgári törvény-
szék által kimért börtönbüntetés, emlékednek minden bizonynyal olvasóink; 
azonban ö császári királyi Felsége azonnal, hogy az meghozatott, amnestia 
utján el is engedte s a hírlapok felemlítek azt ís, hogy az e vidéken ez idö 
tájban utazó Ferenci Károly föherczeg is,— apostoli fejedelmünk édesatyja — 
Linczben meglátogatta a püspököt. 
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és gyűlések, szóval és Írásban, főkép a napi lapokban és hogy 
az ily állitások már is hány ember értelmét szánandó módon 
megzavarták. 

Már jó ideje, hogy ezen tórvényekrö1 tisztelt lelkipászto-
raitokhoz intéztem szózatomat; ezek kétségtelenül közlötték ve-
letek belőle azt, mi a helyi viszonyok különfélesége szerint 
szükségesnek és hasznosnak látszott; de a növekedő veszély 
mellett nincs szivemnek nyugodalma, mig hozzátok magam is 
nem szólottam. E czélból következő két kérdésre akarok vá -
laszolni : 

Először: Mi e törvények foglalata ? 
Másodszor: Mit kell azokra nézve a katli, embernek gon-

dolnia és mint cselekednie ? 
A május 25-ki törvények vonatkoznak a házasságra, i s -

kolára és az úgynevezett interconfessionalis viszonyokra, azaz 
a különféle vallásfelekezeteknek egymáshozi viszonyaira, ne-
vezetesen pedig a catholika egyháznak a protestaüs felekeze-
tekhez való viszonyaira. 

A mi a házasságot illeti, ezen törvények elseje által a 
birodalom nyugati részében, név szerint Felsöausztriában ha -
tályon kivül helyeztetik a concordatumra való hivatkozással 
kibocsátott s 1857-ki január 1-én életbe léptetett azon csá-
szári rendelvény, mely még 1856-ki october 8 - á n adatot t k i ; 
hatályon kivül helyeztettek egyszersmind az ahhoz első függe-
lékül adott törvények a catholikusok házassági ügyeiről az 
osztrák birodalomban ; valamint a második függelék is, mely a 
házassági ügyekbeni utasításokat foglalja magában az osztrák-
birodalom egyházi törvényszékei számára. 

Ezen törvények helyébe lépnek a catholikusokra nézve 
is azon rendelvények, melyek az általános polgári törvény 
könyv második fejezetében a házassági jogról szólnak, va la -
mint az ezekhez pótlólag kiadott törvények és rendeletek, a 
menyiben azok azon időben, midőn az 1856. oct, 8-ki pátens ha-
tályba lépett, fennállottak és ezen u j törvény által nem mő-
dosittatik. 
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Ezen u j törvényben bizonyos feltételek alatt az úgyne-
vezett polgári házasság is megengedtetik. A törvény szavai ezek. 

„Ha valamely, az átalános polgári törvénykönyv rendel-
vényei szerint a jegyesek kihirdetésére vagy a beleegyezés 
ünnepélyes nyilatkozata elfogadására felszólított lelkész a je-
gyesek kihirdetését vagy a házasságba való ünnepélyes bele-
egyezéséi elfogadni vonakodnék valamely az államtörvényben 
el nem ismert alapból, akkor a jegyesnek szabadságában 
áll a kihirdetést világi hatóság által eszközölni és a házasságba 
való beleegyezés ünnepélyes kimondását ugyanazon hatóság 
előtt végezni. 

A polgári házasság oly házasság, mely az egyház törvé-
nyeire való minden tekintet nélkül a világi hatóság és nem a 
plébános által köttetik s az ily házasságot megengedhetőnek 
mondja a május 25-ki törvény oly esetben, ha a plébános az 
esketést megtagadná oly okbói, melyet a világi törvény el nem 
ismer. 

Végre elrendeli a május 25-ki törvény, hogy azon naptól 
fogva, midőn mondott törvény hatályba lép, házassági ügyekben 
a catholikusoknál is kizárólag a világi bíróságok előforduló 
házassági pörökben nemcsak (mint illik) a házasság polgári 
következményeiről fognak Ítélni, hanem oly kérdésben is, vál-
jon érvényes-e a házasság vagy nem, aztán váljon a törvé-
nyes házasoknak az ágy- és asztaltól való elválást meg lehet-e 
engedni vagy nem. 

Az eljegyzést illetőleg a május 25. törvény és azon törvény 
közt, mely eddig fenállott, nagy a különbség. Az 1856-ki törvé-
nyekben elismertetik, hogy az egyháznak és csak is ennek 
van joga a házasságra nézve, a uii annak érvényességét illeti 
törvényt hozni; továbbá, el volt ismerve, hogy az egyháznak 
és csak is annak van joga előforduló házassági pörökben a 
házaság érvényesseségét, továbbá, az asztaltól és ágytól elvá-
lást megítélni; szintúgy elismerteit, hogy a jogérvényes eljegy-
zés kötelezettséget von maga után a házasság megkötésére és 
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hogy az egyháznak és csak is annak van joga az eljegyzés 
törvényessége felett itélni. 

Az államhatalomnak teljesen biztosítva volt a házasságra 
nézve az öt megillető joga, az egyház államhatalom által felál-
lított házassági tilalmakat a maga tekintélyével támogatta, és 
azok megtartása lelkiismereti kötelességgé tétetett, és azok 

csakugyan oly pontosan megtartattak, hogy a 25 püspök körű 1-
belül egy év előtt ö Felségéhez küldött feliratukban azt mond-
hatták : „Sem Ausztriában, sem azon kivül nincs törvény, mely 
oly pontosan megtartatik, mint az ö felsége által felállított 
házassági tilalmak." Szintúgy házassági pöröknél a polgári 
következmények a világi bírósághoz utasíttattak. 

A mi az iskolát illeti, a május 25-ki törvények másodika 
ezt rendelte: 

Az összes oktatás- és nevelés ügyre nézve a legfelsőbb 
vezetés és felügyelet az államot i l le t i ; e felügyeleti jog mellett 
a népiskolában a vallás-oktatás és vallás-gyakorlatokról való 
gondoskodás, azok vezetése és a közvetlen felügyelet az illető 
egyházakra vagy vallás társulatokra bizatik; ezen iskolákban 
a többi tantárgyakban való oktatás minden egyház vagy val-
lási társulat befolyásától teljesen független; az állam, tartomány 
vagy község által egészen vagy részben alapított vagy fen-
tartott iskolák és nevelő intézetek minden vallás-különbség 
nélkül valamennyi állampolgár számára nyitva ál lanak; minden 
egyháznak vagy vallástársulatnak szabadságában áll a maga 
költségén bizonyos vallásfelekezet ifjúságának oktatására is -
kólákat alapitani vagy fentartani, azok azonban az oktatásügyi 
törvényeknek alávetvék; az állam, tartomány vagy községek 
által alapított vagy fentartott iskolákban tanítóhivatalokra 
minden állampolgár alkalmazható, ki képességét törvényes uton 
bebizonyította ; mint vallás-oktatók azonban csak olyanok al-
kalmazhatók, kiket erre az illető hitfelekezeti főhatóság képe-
seknek nyilvánít ; más iskoláknál az alapítási okmány szolgál 
zsinórmértékül; a magán-oktatásra alkalmazandó nevelők és ok-
tatók választása semmi vallás felekezetre való tekintet által sincs 



megszorítva; a nép-, középiskolák és képezdék számára való 
tankönyvek tekintetében csupán az ezen törvény által az ok-
tatásügy vezetésével és felügyeletével megbízott közegek hely-
behagyása kívántatik; a vallási tankönyveknek azonban a fe-
lekezeti főhatóság engedélyezésével kell birniok; az összes ok-
tatás- és nevelésügy feletti legfőbb vezetést és felügyeletet az 
állam az oktatásügyi rainisterium által gyakorolja; a nevelésügy ve-
zetésére és felügyeletére, a népiskolákra és tanítóképezdékre 
minden tartományban egy tartományi iskolatanács, mint leg-
főbb tartományi iskola hatóság, minden kerület számára egy 
kerületi iskolatanács és minden iskolaközség számára egy helyi 
iskolatanács rendeltetik; az egyházi és világi iskolai hatósá-
gok eddigi működési köre ama közegekre megy á t ; a kerületi 
és helyi iskola-tanácsok összeállíttatását a tartományi törvény-
hozás alapítja meg. 

Ezek a május 25-ki iskolatörvény főbb pontjai. 
Ezen törvény és a között, mely még a concordatum előtt 

és ez alatt fennállott, a különbség nagy. Igaz hogy a vallást 
kivéve az iskola ügy legfőbb vezetése és felügyelete az ál lam-
hatalmat illette, melytől az iskolarendszer származott, mely a 
tankönyveket megállapította, a tanitó képezdéket szervezte, az 
iskolákat látogatta s melynek helyben hagyása nélkül végle-
gesen kinevezett tanítót rosz magaviselete miatt állásától nem 
lehet elmozdítani; de az iskola közvetlen vezetése és felügye-
lete lényegben az egyházat illette; a plébános volt helyi is-
kola igazgató; az egyházi főhatóság az illetékesek felterjesz-
tésére nevezte ki a néptanítókat; az esperesek és áldozárok felü-
gyeltek az iskolára valamely kerületben és értesítették az egyházi 
főhatóságot; az egyházi hatalom a legtöbb iskolában saját belá-
tása szerint alkalmazta azal tani tókat ; meg volt alapítva, hogy a 
püspökök föpásztori hivataluk erejénél fogva valamennyi nyilvá-
nos és nemnyilvános tanintézetben az ifjúság vallási nevelését ve-
vessékés gondosan örködjenek a felett, hogy semmi tantárgynál ne 
forduljon olyasmi elő, a mi a catholikus hitbe és erkölcsi tisz-
taságba ütközik; a catholikusok számára fenállott valamennyi 
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iskola egyházi felügyelet alatt állott; ö felsége kötelezte magát 
az egyházmegyei iskolaföfelügyelőt a püspökök által előter-
jesztett férfiak közül kinevezni; a ki tanítóvá akart lenni, attól 
megkívántatott, hogy hitére és erkölcseire nézve fedhetetlen le-
gyen ; tehát az iskolatanitónak, nevezetesen catbolikns gyerme-
kek iskoláiban, katholikusoknak kellett lenni és a tör -
vényben meg volt határozva, hogy az oly tanitó, ki a helyes 
útról letért, tanitói állását elveszti; ezen rendeletekben állott 
az egyház szövetsége az iskolával; azoknak megszüntetésében 
áll az iskola elválasztása az egyháztól; ezen elválasztás 
mérvét azonban csak akkor lehet meghatározni, ha az illető 
tartományi törvények létrejönnek. 

A mi a május 25-ki harmadik vagyis interconfessionalis 
törvényt illeti, ez egyebek közt azt rendeli el, hogy vegyes 
házasságoknál a fiuk az apa, a leányok az anya vallását kö-
vessék; ha pedig ezen határozatok egyike sem alkalmazható, 
az a fél alapithatja meg a gyermek vallását, a melyet a ne-
velés joga megillet; a valamely egyház vagy valléstársulat 
elöljáróinak vagy szolgáinak adott reversalis arra nézve, hogy 
mely vallásban neveltessennek és oktatassanak a gyermekek, 
ezután érvénytelen; hogy azon szülök, kik jogosítva vannak 
gyermekeik vallását meghatározni, azt megváltoztathatják oly 
gyermekekre nézve, a kik még nem 7 évesek; azon esetben, 
ha a szülök vallást változtatnak, a még nem 7 éves gyermekek 
olyanoknak tekintendők mintha a szülök vallás változtatása 
után születtek volna: hogy a bevégzett 14-dik év után minden 
vallásváltoztatás szabad; hogy azon törvényes rendeletek, me-
lyek szerint a kereszténység megtagadása az örökségböl való 
kizárást vonta maga után, nem különben a kereszténység el-
hagyására való csábitás vagy a keresztény vallással elenkezö 
tévely terjesztése bűntettül tekintendő, hatályon kivül helyez-
tetnek; és hogy semmiféle egyházközség nem tagadhatja meg 
valamely hozzája nem tartozónak az ö temetőjében való tisz-
tességes eltemettetést, ha családi sírboltba való eltakarítás forog 
kérdésben vagy azon község vidékén, hol a haláleset beállott, 
az elhunyt vallásfelekezet számára külön temető nincsen. 

2 
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Ezen törvény és a között, mely eddig fenállott, nagy a 
különbség. A nélkül hogy ez alkalommal részletes tárgyalásba 
bocsátkozhatnám csak azt emlitem, hogy vegyes házasságoknál 
jogérvényesen lehetett aka th . gyermeknevelés javára reversalist 
adni és hogy vegyesházasságban, ha az apa katliolikus volt, 
minden gyermeket katholikus vallásban kellett nevelni. A midőn 
a concordatum megköttetett, az osztrák kormány a szent-
széknek azt ígérte, hogy a vallási gyermek nevelésre 
nézve a fenálló törvények hatályokban maradnak. A törvénynek 
többi felhozott változásai sem kedveznek a cath. vallásnak. 

Ez a rövid válasz az első kérdésre, azon kérdésre t. i. 
hogy mi a május 25-ki törvények tartalma. 

Térjünk át a második kérdésre: mit kell a katholikusoknak 
e törvényről tartaniok és mit kell cselekedniök? 

Mindenek előtt kedves hiveim, emlékeztetlek benneteket 
azon a kereszténységben kimondott alapigazságra, hogy Isten 
rendelése szerint két főhatalom vagyon a földön : egyik a lelki 
ügyekre nézve és ez az egyház, a másik a világi ügyekre 
nézve és ez az állam. Ez a két hatalom egymástól független, 
de Isten szándéka szerint barátságoson kell egymást támogat-
niok. Ki az Istentől elrendelt világrend e két főtanát nem tudja 
vagy el nem ismeri, azzal oly kérdésben mint a jelenlevő, nem 
lehet szólni. 

Ezt elörebocsátva, kedves hiveim, néhány alapelvet adok 
elétek, melyek szerint e törvényekre nézve gondolkodnotok és 
cselekednetek kell. 

Az első alapelv következő: A concordatum Isten és lélek-
ismeret előtt minden részében teljes érvényben marad. A con-
cordatum két oldalú kötelező szerződés, ilyent pedig a szer-
ződő felek egyike fel nem bonthat. Az igéret kötelezettséggel 
jár. „Szerződésen és a tulajdonon alapszik a társadalom" —• 
mondák tavaly a püspökök ö Felségéhez intézett feliratukban. 
Magában a concordatumban megállapittalott, hogy, ha nehézsé-
gek fordulnának elö, ö Szentsége és a császári Felség össze-
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köttetésbe fogják magukat tenni. Azért senki se csudálkozzék, 
hogy ö Szentsége f, évi junius 22-én taitott allocutiojában 
ezen törvények ellen, a mennyiben a velekötött egyezménybe, 
tehát a concordatumba ütköznek, ünnepélyesen tiltakozott, és 
ha igaz, hogy ezen törvények az államalaptörvények szüksé-
ges eredményei, a felett sem csodálkozhatik senki, hogy a szent 
atya az államalaptörvények illető határozatai ellen is tiltako-
zott ; hiszen a fát gyümölcséről ismerhetni meg; csak azon cso-
dálkozhatunk, hogy az ilyen tiltakozásban hogyan láthatja va-
laki Ausztria állami önállóságának megtámadását. 

Nevezetes, hogy mily okokkal akarják a concordatum meg-
szegését indokolni; az állami alaptörvényekre hivatkoznak, 
melyeknek p mázok következményei; de hiszen az állami alap-
törvények nem az égből estek le, hanem emberi mü, melyet 
mint minden más emberi müvet a legfőbb szabály, t. i. Isten 
törvénye szerint kell megítélni ; az alkotmánynak Ausztriában 
bekövetkezett módosítására hivatkoznak; de a császár azokra, 
kiket a törvényhozásra meghívott, nem ruháztatott más hatal-
mat, mint a minővel magab i r t ; hivatkoznak az állam függet-
lenségére, de ez a függetlenség sehol és semmiben sem feltét-
len, különösen mig az állam erkölcsi intézmény akar maradni, 
nem állhat felette az erkölcsi törvénynek, tehát a szerződéssel 
kötelezettség felett sem. Mindazon okok, melyeket a concorda-
tum megszegésének igazolására felhozni szokás, valóban csak 
azt bizonyítják, hogy e megszegést nem lehet igazolni; mind 
ama beszédek megett tulajdonkép az a gondolat re j l ik : hogy 
az egyháznak általán nincsen semmi joga, még létezni sincs 
joga, csak hogy ezt ily nyiltan még sem merik kimondani. 

Második alapelv: az isteni igazságok és törvények kivé-
tel nélkül teljes érvényben maradnak. „Ég és föld elmúlnak, de 
az én igéim el nem múlnak 4 monda az Úr. Az Úr szavai pe-
dig isteni szavak. A mily kevéssé veszti el az egyszer egy ér-
vényét a számolástan vagy más tudományok elöhaladása által, 
szintoly kevéssé lehetséges, hogy a nyilatkoztatás régi igaz-
ságait és törvényeit az emberiség bármily elöhaladása hatályon 
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kivül helyezze. Minden emberi törvény belső szentesítését csak 
az által nyeri, hogy az az isteni akarat kifejezése; ilyennek 
pedig el kell ismerni addig, mig az az isteni akarattal nem 
áll ellenmondásban, de a hol ily ellenmondás van, ott nélkü-
lözi a kötelező eröt s akkor azon apostoli szabály jö alkal-
mazásba, hogy „inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint 
az embereknek." Azért mondja a káté is, hogy a gyermekek 
tartoznak szülőiknek engedelmeskedni, a mi Isten parancsola-
tával nem ellenkezik s az alattvalónak az elöljáróság iránti 
kötelességeit párvonalba állítja a gyermekek kötelességeivel 
szülői iránt. Hiszen mindenhatóság Isten kegyelméből az. 

Az isteni igazságok, illetőleg törvények, melyek itt te-
kintetbe jönek, következők: 1) A házasság szentség. 2) Az 
egyház állithatott elválasztható házassági akadályokat. 3) A 
házassági pörök (a mennyiben a házasság érvényességére és a 
házassági élet közösségére vonatkoznak) az egyház Ítélőszéke 
elé tartoznak ; igazságokat az egyház a tridenti zsinatba (Sess. 
24). hitigazságoknak nyilatkoztatta ki és azért el nem fognak 
múlni. 4) A catholika egyház egyedül tidvözitö; oly biztosan 
az, valamint a katholika egyház Krisztus Jézus igaz egyháza 
és önmagát adná fel, ha ezt magáról kiki nem mondaná. „Csak 
egy igaz egyház van, melyen kivül nem lehet üdvösséget re -
mélni," mondja a káté öszhangzásban a szentirással, szent-
atyákkal és az észszel; a ki saját bűne által van az egyházon 
kivül, az üdvösséget nem reménylhet, azon tanokból kivilág-
lik, hogy a házasság lénye szerint nem „világi dolog" hogy a 
házasság érvénytelen, ha az egyház által felállított valamely 
elválasztó házassági akadály mellett köt tetet t ; hogy a keresz-
tény catholikus, ha azt hiszi, hogy szerencsétlenségre az élet 
közösséget hitestársával meg kell szüntetnie, nem elégedhetik 
meg azzal, ha öt hitestársától, asztaltól és ágytól, a világi bí-
róság feloldja, hanem ily Ítéletet egyszersmind az egyházi tör-
vényhatóságtól is ki kell eszKözölnie, melynek tevékenysége 
meg nem szűnik, hogy a jegyesek súlyosan vétkeznek, ha ve-
gyes házasságra lépnek a nélkül, hogy elegendő biztosítékuk 



lenne arra nézve, hogy házasságból születendő gyermekeik ca-
tholikus módon neveltetnek és hogy általán mindenki örök üd-
vösségét koczkára teszi, ha az egyházat maga odahagyja vagy 
másoknak okot nyújt, hogy azt elhagyják vagy abba be nem 
lépnek. 

Elég gyakran hallani, hogy a concordatum eiött a pápa 
és püspökök elismerték, hogy a házassági ügyekben a törvény-
hozás és bíráskodás jogát kizárólagosan az állam gyakorolja. 
Ennek épen az ellenke zöje igaz : a pápa és a püspökök nem 
ismerték el és kivált kezdetbeu, midőn József császár a házas-
sági ügyekben szerencsétlen újításokat hozott be, melyek ez 
előtt Ausztriában, mióta csak Ausztria létezik, mindig az egy-
ház említett rendelményei szerint kezeltettek, valamint József 
Cíászár alatt is és azóta a birodalom keleti felében ezen ren-
delvények szerint kezeltettek, sok nemű és komoly előterjesz-
téseket tettek, tette ezt nevezetesen bécsi egyháztartományuk 
akkori érseke Migazzi bibornok, bécsi érsek. Különösen az 
apostoli szentszék, mely mint világban az egyházi rend fööre 
folyvást sürgette Ausztriában az egyházellenes házassági tör-
vény félretételét; ha az utóbbi évtizedekben a püspökök nem 
oly gyakran és nem oly nyíltan emelték fel szavukat, ezt rész-
ben más okokból vesszük, nevezetesen abból magyarázhatni, 
mert a közel jövőben a vallásnak általán, különösen pedig a 
házasság terén a vallási rendnek concordatum utján való hely-
reállítását remélték ; ily concordatum kidolg ázásához már fél-
század előtt fogtak; különben pedig jó kalholikus fejedelme-
ink.alat t a gyakorlat sokkal egyházisabb volt, mint a törvény 
betűje; ezen észrevétel már József császár idejére is alkal-
mazható. 

Harmadik alapelv: az egyháznak azon tanai is, melyek 
szorosan nem hitczikkelyek, és az egyház törvényei, teljes ér -
vényben maradnak. 

Vannak vallásigazságok, melyeket az egyház mindenütt 
taníttat, ha nem is állíttattak fel, legalább eddig, hitczikke-
lyeknek. A keresztény az egyház ellen legalább is nagy vak-



meröséget és tiszteletlenséget tanúsítana, ha ilyen igazságokat 
elvetne. — Az egyháznak van hatalma törvényeket hozni s e 
hatalmát szerzőjétől, Krisztus Jézustól nyerte. „A mit megköt-
tök e földön, meg lesz kötve menyekben is," monda az Úr, 
Ezen igazságokat és törvényeket a világi hatalom semmiféle 
intézkedése sem szüntetheti meg. 

Ily természetű igazságok közé tartozik azon tétel, hogy 
a keresztények házasságában a szerződést és szentséget nem 
lehet egymástól elválasztani. A keresztények által kötött há-
zassági szerződés egyszersmind szentség; a hol házassági 
szentség nincs, ott érvényes házassági szerződés sincs. Mint a 
káté tanítja, a házasság szentség, nem pedig a házasságnál van 
szentség. Szentséges atyánk IX. Pius, ezen emiitett tételt 1852. 
sept. 19-én Viktor Emánuel királyhoz intézett levelében hatá-
rozottan az egyház tanitásának mondja. Ebből következik, 
hogy nem mondhatni, miszerint az állam intézkedik, a házas-
sági szerződés, — az egyház pedig a házassági szentség i ránt ; -
következik továbbá, hogy épen nem engedhető meg, miszerint 
a világilag érvényes szerződés a házasság anyagául elfogad-
tassék. 

Az ide vágó törvények közé mindenek előtt számítandó 
a tridenti zsinat azon határozata, melyen az ugyuevezett lopva — 
házassági akadályu alapszik. A zsinat (24. ülés) megalapította, 
hogy a házasság érvénytelen, ha nem a plébános előtt vagy a 
a plébános beleegyezésévei más áldozár és legalább két tanú 
előtt köttetik. Ezen törvénynek a zsinat rendelése szerint ki-
hirdetése után harmincz napra minden plebaniában hatályba 
kell vala lépnie. A hol tehát, mint a mi tartományainkban, a 
zsinat kihirdettetett, érvénytelen a katholikusok házassága, ha 
nem köttetett a jegyesek egyikének plébánosa előtt. Birodal-
munk csak azon részeiben, melyek számára a szentszék az 1842 
april 30-ki utasítást bocsátotta ki. t i. Magyarországban, nem 
képez házassági akadályt az, ha a catholikus és nem catholi-
kus keresztények közti házasságoknál a plébános nincsen j e -
len. A lopva menyegzés ezen egyházi akadályt semmiféle vi-
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lági törvény nem szüntetheti meg. Ez okból a püspökök mult 
évi sept. 28-én Ö Felségéhez intézett feliratukban nyíltan ki-
mondották : „A catbolikusok házassága, a hol a tridenti zsinat 
kihirdettetett, érvénytelen, ha nem köttetett a jegyesek egyi-
kének plébánosa és két tanú előtt." 

Ebből következik, hogy az úgynevezett polgári házasság 
már a lopvamenyegzés akadálya miatt is, mert 1.1. nem a plé-
bános előtt köttetett, érvénytelen, tehát nem házasság, hanem 
tisztán ágyasság (vad házasság) tehát teljesen erkölcstelen vi-
szony és mint a Szentatya említett szózatában emliti, elvetendő. 
Az ily ágyasság annál elvetendöbb, mert a házasság tiszte-
letreméltó nevét bitorolni vakmerösködik. 

Azért liivö keresztény polgári házasságra ne lépjen ! — 
Mennyire vérzeaék szivem, ha valaki a gondjaimra bizott hivek 
közül ily borzasztó lépést tenne! — Bizton remélem, hogy ezt 
senki sem fogja tenni. 

Az egyház miudig és mindenütt ugy itélt a polgári házas-
ságról. Ua elleneink azt állítják, hogy Francziaországban azt 
az egyház nem kárhoztatja, e merőben hamis ál l í tás; a többi 
közt azon káté, melyet a pálisi megye számára a mostani pá-
risi érsek kiadott, azon kérdésre, hogy mit kell tartani azok-
ról, kik csupán polgárilag vannak megesketve, tehát polgári 
házasságban élnek, ezt mondja : „azok szövetsége, kik csak 
polgárilag vannak megesketve, nem érvényes Isten előtt, mert 
nem köttetett meg az egyház törvényei szerint s az igy össze-
kötöttek súlyos bün állapotában élnek." Hasonló módon feje-
jezik ki magukat a többi franczia püspökségek kátéi. Az igaz 
franczia catholikusok soha sem lépnek oly szövetségre, mely 
az egyházi esketést nélkülözi s azt, miszerint ott törvénysze-
rint világi hatóság előtt nyilatkozatot kell adni, hogy házas-
ságot akarnak kötni, még nem tekintik a házasság megköté-
sének, hanem a valódi házasságra vonatkozólag közömbös 
szenttartásnak, mely után azonnal az egyházi valódi esketést 
veszik igénybe, tűig nálunk a május 25-ki törvények által 
engedélyezett polgári házasság oly szövetség, melytől az egy-
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házi esketés megtagadtatik, tehát már fogalmában egymáselle-
nes szövetség. 

Azon egyházi törvényekhez, melyek itt tekintetbe jön-
nek, az is tartozik, melynek erejénél fogva cath. temető feletti 
intézkedés joga az egyházat illeti. Hiszen a temető szentelt 
hely az egyház hivői testeinek befogadására, kik itt feltáma-
dásukat várják, azért csak az egyházat illeti meghatározni 
azt, ki által, kit lehet oda temetni. A temető hely iránti azon 
intézkedések, melyek egészségi viszonyokra és épitési szabály-
zatokra vonatkoznak, kétségtelenül az államot illetik. — Egyéb-
iránt az egyház, nevezetesen a bécsi egyház-tartomány, ma-
ga gondoskodott, hogy más vallásnak temetését illetőleg az 
emberiség parancsai szem előtt tartassanak. 

Negyedik alapelv: Az egyház természetes igényei a nép 
iskolára teljes érvényben maradnak. Természetes igények azok, 
melyek az egyháznak, azután az iskolának lényegéből folynak. 
E magyarázatban fekszik e tétel indoka. Csak abban térhetnek 
el a nézetek, hogy miben áll az egyház és miben az iskola 
természete. Az egyház neveli az emberi nemet az ég számára. 
Senki sem jő az Atyához csak Krisztus á l ta l ; de valamint 
Krisztus az Atya küldötte, ugy küldötte ö az apostolokat és az 
apostolokra alapitott egyház hasonló megbízatást nyert. Az 
iskola fiatal keresztények csoportja, kiket nevelni kell arra, 
hogy rendeltetésüket mind a földön, mind az égben elérjék. Az 
egyháznak, hogy az embereket az ég számára nevelje, joga és 
kötelessége őket oktatni, de egyszersmind őket az üdv titkaiba 
is avatni, különösen pedig vezérelni vagy kormányozni: „a 
Szentlélek rendelte a püspököt az egyház kormányzására," 
mondja az apostol. Az egyháznak mindezen jogokat és köte-
lességeket a kis keresztények, a tanuló ifjúság iránt kell gya-
korolnia s ez iránt annálinkább, minél határozóbb szokott az 
egész életre lenni azon irány, melyet a gyermekek nyernek. 

Az egyháznak ezen a népiskolához való viszonya folytán 
ez utóbbi mindig a valláshoz tartozónak tekintetett annyira, 
hogy Németország protestánsai ezen meggyőződést vitték ma-
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gukkal a cath. egyházból és azt majd nem mindnyájan mai 
napig fentartották. A német államok közül csupán Baden, Co-
burg és Anhalt voltak azok, melyek az iskolának az egyház-
tól való elválasztását eszközölték és ismeretes, minő harczok 
közt és a mai napig is mily kétes sikerrel történt ez Baden-
ben. Nevezetesen Poroszország távol van attól, hogy az isko-
lát az egyháztól elválassza. 

Poroszország, midőn Dieslerweg berlini képezde-igazgató 
liberális eszméinek tért engedett, csakhamar saját tapasztalás-
ból bekezdte látni, hogy ezen liberalismus vesztükre vezetne 
és az iskolának szövetségét az egyházzal már 1854-ben ismét 
helyreállította. Azért szabad lesz itt megjegyezni, hogy ha a 
szokásos szólam szerint „a porosz iskolamesterek Königgrátz-
nél csakugyan megvertek bennünket," azt az egyházzal szö-
vetkezett és nem a töle elvált iskolák mesterei tették. 

A cath. egyház is mindig különös igényt tartott a nép-
iskolára és midőn 1848-ban a frankfurti birodalmi gyűlés az 
egyház befolyását a vallásoktatásra megakarta szorítani, würz-
burgi püspöki gyülekezet 1848. nov. 14-ki emlékiratában ezen 
igénynek az iskola vezetését illetőleg megillető befolyásra néz-
ve határozott és ünnepélyes kifejezést adott. Hiszen az egyház 
anyja a népiskolának és folyvást hangzik az egyházban élö 
nagy iskolamester szava: „Hagyjátok a kisdedeket hozzám 
jönni." 

Mi czélja a liberalismusnak azzal, hogy az iskolát az 
egyháztól elakarja választani, kimondották a püspökök a csá-
szárhoz intézett fel iratukban: ne'm más e czél, mint az ifjúság 
elkereszténytelenitése. 

Belgiumban már azt követeli a liberismus, hogy az il'iak 
17-ik évükig látogassák az iskolát, hogy a házi nevelés be-
nyomásai az az a hit és isteni félelem teljesen kiirtassanak. 

Mig a liberalismus Belgiumban ezt teszi és talán nem so-
kára máshol is fogja tenni, szilárdan áll azon állítás, hogy ez 
által a szülök természeti és isteni jogai súlyosan megsértet-
nek. A püspökök a császárhoz intézett feliratukban kimondot-
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t ák : ,.A szülök kötelesek gyermekeiket isteni félelemre és lelki 
ismereti hűségre buzditani; nekik szabad, nekik kell követel-
niök, hogy ebben az iskola őket támogassa." E követelés kü-
lönösen igazságos oly államokban, hol törvényes iskolai 
kényszer uralkodik, mint Ausztriában, és hol a községek által 
fentartandó közös iskola mellett csak alig vagy épen nem meg-
győzhető költséggel lehetne külön catholikus iskolát állítani. 

Az egyháznak tehát minden concordatum nélkül is igénye 
van arra, hogy az iskola vezetésében része legyea; azt mon-
dom, hogy része legyen, mert az egyház távol van attól, hogy 
az államhatalomtól e vezetésrei igen nagy befolyást elakarja 
tagadui. 

E két hatalom határait az iskolára nézve szorosan meg-
határozni az egyház és állam puszta fogalmainak alapján tel-
jesen lehetetlen ; az ilyen meghatározáshoz u j concordatum 
szükségeltetnék, ha a fenállóval nem elégszenek meg. Azonban 
a fenállóval is meglehetne elégedni, miután abban a valláson 
kivül iskola ügyekben a legfőbb elhatározás az államnak biz-
tosíttatik s határozottan állíthatni, hogy különben is az ó-aus-
triai és a concordatum által csak jövőre nézve biztosított vi-
szony a két hatalom közt az iskola ügyeit illetőleg az igaz ha-
ladást nemcsak nem tartoztatta fel, hanem inkább előmozdí-
totta. E mellett hacsak az egyházi jogos befolyását érintetlen 
hagyják, meg kell engedni, hogy az államhatalom más és nem 
az eddigi közegek által is gyakorolhatja befolyását, 

Kötelességemnek ismerem ez alkalommal ujolag tanúsá-
got tenni arról, hogy a megyei papság az iskolában kitűnően 
teljesítette kötelességét, hogy a megyében a tanítói kar átalá-
ban kitűnő és hogy a gyermekek, mint az iskolák igen gya-
kori látogatásakor meggyőződtem föpásztori hivatalom legbol-
dogabb óráit iskolában töltöttem átalán véve igen jól, sok 
helyen kitűnően oktattatnak. 

Az iskola-kérdés életkérdés mind a családra, mind az 
egyházra nézve. Annálinkább intelek benneteket, szeretet hí-
veim, hogy kitartóan és mindeu törvényes eszközzel oda mü-
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ködjetek, liogy e kérdés valamint a többi nagy napi kérdés, 
keresztény irányban oldassék meg. K ulönösen intem a községi 
képviseleteket, nevezetesen pedig az iskolai bizottmányokat» 
hogy soha más tanítót ne válasszanak, mint ki hitére és élet-
módjára nézve igazi catholikus; hiszen a gyermekek érdeke, 
tehát legbecsesebb kincsünk forog itt kérdésben. 

Még egy ötödik alapelvet is föl kell állítanom s ez igy 
hangzik: A tisztelet és hűség kötelessége a császár iránt tel-
jes érvényben marad. 

A május 25 ki törvények mil'iónyi sziveket mélyen sér-
tettek. Hogy Felső-Ausztriában is mily nagy az ily szivek szá-
ma, arról meggyőződhetni e tartomány által tanúsított egyházi 
érzületből, különösen a száz és száz feliratból és petitioból, 
melyek az elmúlt ősszel és télen a tartomány minden részei-
ből a concordatuin fentartása mellett és különösen a polgári 
házasság ellen, valamint az iskolának az egyháztól való elvá-
lasztása ellen felküldettek. Ezen hangulatot a jó re^d és Aus-
tria ellenségei arra akarják felhasználni, hogy a kedélyeket a 
császár ellen felingereljék. Ezek azon párthoz tartoznak, mely-
ről a birodalmi tanácshoz tartozó püspökök 1861. jun. 6-án a 
császárhoz intézett feliratukban mondák: „Rég létezik oly párt, 
mely azt hirdeti, hogy Európát csak akkor lehet az ész és sza-
badság törvényei szerint átidomítani, ha Ausztria és az egy-
ház-állam megbukik." Üe ezen emberek roszul számítanak. Mi 
k. hiveim ! mindig megfogjuk adni Istennek, a mi Istené, te-
hát a catli. egyháznak mindig igaz gyermekei leszünk, de a 
császárnak is megadjuk, a mi a császáré és azért minden kö-
rülmények közt hűségben és tiszteletben ragaszkodunk hozzá 
és ha szükséges vagyonunkat és vérünket feláldozzuk érette. 
A császár helyzete borzasztóan nehéz. A császár kedveért az 
általa rendelt hatóságokat is tiszteletben fogjuk tartani. 

K. hívein?! Nagjon komoly napokat élünk; a felforgató 
párt roppant hatalomra jutott ; az egyházat és hazát roppant 
veszélyek fenyegetik. Szemben e veszélyekkel föpásztori szi-
vem mélyéből kiáltok hozzátok: „Álljatok szilárdan az Úrban ! 
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Álljatok szilárdan a hitben, álljatok szilárdan ennek megval-
lásában és gyakorlásában, álljatok szilárdan az egy igaz egy-
házhoz való ragaszkodásban; a mit Isten összekötött, azt em-
ber ne bontsa szé t ; miutáu Isten a pásztorokat és nyájakat 
szorosan összekötötte, rendithetlen hűséggel ragaszkodjatok lel-
kipásztoraitokhoz, valamint ezek ragaszkodnak püspökeikhez 
és a püspök egyesülésben a többi püspökökkel ragaszkodik 
szenl atyjához, kit Isten az egyház központjául rendelt ; az 
egység legyözhetlenné fog bennünket tenni ; legyetek buzgók 
az imádságban, imádkozzatok ezután e snlyos időkben keresz-
ténység szándékára és a makula nélkül fogantatott szűz Mária 
tiszteletére 3 üdvözlettel, hogy az Úr Mária közbenjárására k i -
terjessze mindenható kar ja i t az egyház és haza oltalmára. Én 
napunként imádkozom értetek, imádkozzattok ti is értem. 

A mindenható Istennek az Atyának, Fiúnak és sz. Lélek-
nek áldása legyen veletek. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Linz, a püspöki lakból 1868. sept. 8. 

Ferencz József s. k. püspök. 
Ezen apostoli ihletségü körlevél nagy figyelmet költött 

mindenfelé, és midőn annak szerzője még a szabadnak hirdetett 
Ausztriában börtönre is lön elitélve, a hírlapírók ujongtak örö-
mükben, mások pedig nagyon szomorkodtak, hogy Austriában 
az oly annyira hirdetett „szabad egyház, szabad állam" el-
vének ily kinövései is vannak, külföld püspökei s cath. egy-
letei részvét s bizalmi feliratokkal tisztelték meg a linzi püs-
pököt, maga a szent atya is külön sajátkezüleg irt levelet 
küldött neki vigasztalásul és e részvét, e tüutetés még inkáb 
t'okozá a hirlapirók haragját , úgyannyira, hogy az ö vélemé-
nyük szerint a szabad sajtóval biró Ausztriában az egyház 
ellen igen, de a mellett felszólalni nem volt szabad, mert ez 
alkotmánysértésnek tekintetett. 

Emiitettük már előbb, hogy az osztrák tartományi püspöki 
kar Kómába folyamodott, előadva az egyház s magnk szoron-
gatott helyzetét, melybe az állami alaptörvények által sodor-



tátott, az úgynevezett modus vivendi et procedendi iránt onnét 
utasítást kért . Az e lépésről értesült osztrák minisztérium el-
volt készülve, hogy a római szék a concordatum egyoldalú fel-
bontása ellen a legközelebbi consistoriumban tiltakozni fog, 
de attól is tartott, hogy e tiltakozásban nemcsak az u j alap-
törvényekről, hanem az ezek által felbontott concordatumot 
kötö államfő személyéről is említés fog könnyen tétetni, azért 
a birodalmi cancellár ur a római követet sürgetöleg kérte, hogy 
minden befolyását a római udvarnál oda érvényesítse, hogy 
ez utóbbi megóvassék, söt e czél biztosb elérése végett a h í r -
lapok az időbeni tudósításai szerint a kalocsai érsek úrnak is 
Romába kellett sebes postával utazni, hogy ezen Chrysostho-
mus s Demosthenesi ékesszólású főpap - ki Rómában grata 
persona volt és ki a centenáriumi ünnepély alkalmával is ott 
k i - s feltűnt a világ együtt lévő püspöki kara előtt — az 
apostoli fejedelem személyénék kimélete iránt a római 
követ által már bejelentett kérelmet szóval is támogassa 
s érvényre emelje- Rómában azonban nem csak a küldött 
előadásából, — hanem más kútforrásokból is jól voltak 
értesítve mind arról, a mi az ujabb időkben Austriában tö r -
tént, jól tudták ott, hogy mindez nem az egyház érdekeit min-
dig felkaroló vallásos fejedelemnek, hanem másoknak müve, 
ki csak az állami viszonyok kényszerűsége miatt nyugszik 
azokba be, azért, midőn a Szt. Atya 1868. évi junius 22-én 
tartott consistoriumi allocutiojóban*)— felemiitvén az Osztrák-
ország viszonyait a concordatum egyoldalú felbontása s meg-
sértése ellen tiltakozó szavát felemelte, és a bécsi par la -
mentnek mindazon törvényeit, melyek az egyháznak a most 
nevezett államszerződésben biztosított jogait sértik, vagy meg-
szüntetik, érvényteleneknek s semmiseknek jelenti ki — ö Fel-
sége személyéről mélyen hallgat, az osztrák tartományi piis-

*) Az 1868. évi Religio 2 sz. igy közié azt: Vcnerabiies Fratres ! Nun-
quam certe fore putavissemus, Venerabiles Fratres, ut post Conventionem a 
Nobis cum Austriac Imperatore et Rege apostolico, bonis omnibus exsultanti-
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poköket, kik ama szerződés érvényessége ; r t s az ebben bizto-
sított egyház jogi állásáért harczoltak és híveiket is e t á rgy-
ra nézve telvilágositák, megdicséri és azon kiváló óhaját s 
reményét nyilvánítja, hogy a magyarországi püspöki kar is mind 
ebben az austriai püspökök példáját követni, és a cath. egy-
ház jogaiért hason buzgalommal fog harczolni. 

bus, trcderim fere ab hinc annis initam c 'geremur hodierno die gravissimas 
deplorare aerumnas, et calamilales, quibus inimicoruin hominum opera nunc 
¡n Anstriaco Imperio catholica Ecclesia miserandum in modum affligitur ac 
divexatur. Síquidem divinae nostrne religionis hostes non destiterunt omnia 
conari ut eantdem Conventionem destruerent, et maximns Ecclesiae, Nobis et 
Aportolicae bule Sedi inferrent injurias. Etenim die vicésima prima n ensis 
Decembris superiori anno infanda sane ab Austríaco Gubernio veluti status 
fundamenlum lata lex est, quae in omnibus Imperii regionibus etiam catholi-
cae religioni unice addiclis vaiere et vigere omnino debet. Hac lege omnis 
omnium opinionum, et librariae artis libertas,omnis turn fidei, turn conscientiae 
ac doctrinae libertas statuitur, et civibus cujusque cultus facultas tribuítur ex-
citandi educalionis, doctrinaeque instituía, 11 omnes cujusque generis religio-
sae Societates aequiparantur, et a stitu rccognoscuntur. Equidem ubi primum 
id dolenter agnovimus, Nostram voceni stntim attollere optavissóinus, sed lon-
ganimitate utentes tunc silendum censuimus, ea praesertim spe sustentati fore 
ut Austriarum Gubernium justissimis Vonernbilium Fratrum Sancrorum in Aus-
tria Antistitam expostulationibus dóciles praebens aures vellet saniorem indu-
ere mentem, et meliora suscipere consilia. Sed inanes Nostrae fuere spes-
Nam que idem Gubernium die vicésima quinta Maii hoc anno aliani edidit le-
gem, quae omnes illius Imperii populos etiam catholicos obligat, et jubet fi-
lios ex mixtis conjugiis nnetos seqni debere patris religionem si masculi finl. si 
vero fominae, religionem matris, et septennio minores debere parenturn a 
recta fide defectionem sectari. Insuper endem lege plane omnis deletur vis 
provissionmn, quae mérito, atquo optiino jure catholica Ecclesia omnino exi-
git, ac piaescribt, antequam mixta contrahantur matrimonia, et ipsa apostasia 
turn a catholica, turn a Christiana religione ad civile jus elevatur, et omnis 
Ecclesiae auctoritas in sacrs coemeteria de medio tollitur, et catholici cogun-
tur humare in suis coemeteri's haereticorum cadavera, qnando iidera haeretici 
propria non habeant. Ipsnm preterea Gubernium eadem die vicésima quinta 
Maií hujus anni non dubitavit de matrimonio quoque legem promulgare, qua 
leges ad commemoiatae No»trae Conventions normam editas plane abolevit, 
el in pristinum vigorem restituit veteres Austríacas leges Ecclesiae legibus ve -
hementer adversas, et matriinonium eiiain, uti d :cunt, civile oinniuo impro-
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Mint az olvasó az allocutio szövegéből észreveszi, a bi-
rodalmi cancellárnak az ö Felsége személyének kimélése iránt 
előadott kérelme Romában figyelembe lön véve, a pápa allocu-
tiojában nem személyek, hanem tények ellenében tiltakozván, 
gondos óvatossággal mellőzte azt, ki ugy sem maga idézte elő 
eme zavarokat s bonyadalmakat. 

bandum, asseruit, confirmavit, quando cnjusque cultus aucloritas deneget mat-
rimonii celebrationem ob causam, quae ncc valida, nec legalis a civili auclo-
ritate recognoscatur. Atque hac lege Gubernium idem omnem Ecclesiae auc-
toritatem et jurisdictionem circa matrimoniales causas, omniaque tribunalia de 
medio sustulit.Legein quoque de scholis promulgavit, qua omnios Ecclesiae vis de-
struitur acdecernitur supremam omnem litterarum, disciplinarumquo institunionem, 
ac vigilantiam ad statum pertinere, ac statuilur, ut religiosa dumtaxas Institulio in 
popularibus scholis a cujusque cultus auctorilale dirigntur, utque variae cu-
jusque religionis societates aperire possint peculiares, et propria* scholas 
pro juventule, quae illam credendi normam profitetur, utque ejusinodi quoque 
scholae supremne siatus inspectioni subjiciantur ac docirinae libri ab aucto-
ritate civili aprobentur iis tnntuin libris exceptis, qui religiosne inslisutioni 
inservire dehent, quique ab auctoritate cujusqnc cultus approbandi sunt. 

Videtis profecto, Venerabiles Fratres quam vehementer reprobandae, ac 
dnmnandae, sint ejusinodi abominabiles leges ab Austriaco Gubernio latae, 
qune catholicae Ecclesiae doctrinae ejusque venerandis juribus, auctoritati, 
divinaeque constitution!, ac Nostrae et Aposlolicae hujus Sedis potestati, et 
memoratea Nostrae Conventioni, ac vel ipsi naturali juri vel maxime adver-
santur. Nos igitur pro < mnium Ecclesiarnm sol liciludine Nobis ab ipso Chris-
to Domino commissa Apostolicnm vocom in amplissimo hoc vestro concessa at-
tollimus, et cominemoratas leges ac omnia, et singula, qune sive in his, sive 
nliis in rebus ad Ecclesiae jus pertinentibus ab Ausiriaco Gubernio seu ab in-
'erioribus quibusque Magislrntibus decreta gesta, et quomodolibet uttentata 
sunt Auctoritate nostra Apostolica reprobamus, damnamus, decreta ipsa cum 
omnibus inde consecutis eadom Auctoritate Nostra irrita prorsus, nulliusque 
roboris fuisse, ac fore doclarainus. Ipsos autem illorum auctores, qui se ca-
tholicos esse praesertim glorianlur, q uique memoratas leges acla vel propo-
nere, vel condere, yel approbare, et exequi non dubitnrant, obtestamus, et 
obsecramus ut meminerint Censurarum, poenarumque spiritualium, quas Apos-
tolicae Constitutiones et Oecumeniorum Conciliorum decreta contra invasores 
jurium Ecclesiae ipso facto incurrendas infligunt. 

Interim vero siimmopere in Domino gratulamur, meritasque tribuimus 
laudes Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis et Episcopis Austriaci Imperii, 
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De ha Koma e tekintetben méltányos volt, a birodalmi 
korlátnok ur is lovagias volt, a pápa irányában legalább, mert 
az allocutio elolvasása után 1868 jul. 8 -án a romai követhez 
irt levelében ») e kiméletért s előzékenységéért hálás elisme-
rését kérte ott bejelentetni. 

Emlékeznek bizonyára t. olvasóink ama roppant zaj s 
lármára, melyet a romai allocutio a hírlapirodalomban, külö-
nösen Ausztriában felidézett, némi borzadálylyal emlékezünk 
vissza még ama a durvaságig sértő s kíméletlen kifejezésekre, 
melyekben a romai pápát s az egyház érdekei mellett ha r -
czoló püspököket illették azért, hogy szavukat az egyház ér-
dekében felemelni s véleményüket, ugy fájdalmukat is nyilvá-
nítani merészkedtek, nem akar juk e munkánkat az ez időbeni 
kemény s sértő czikkek utánny omtatása által beszenyezni, 
hanem inkább ezek helyett olvasóinknak kedveskedünk egyik 
boni egyházi hírlapunk szerkesztőjének ama jeles védelmi czik-
kével, melyet ö épen e harcz s háború közepette a szólássza-
badság érdekében irt minden bizony nyal azon czélból is, hogy 
ez által az egyház elleni támadásokat hasábjaikba átvevő honi 
hír lapjainkat s azok olvasóit is ke llöleg felvilágosítsa. 

Az osztrák főpapok fellépése, — igy szól a „Religio" 
egyházi lap tudós szerkesztője 1868. julius 15-ki számában — 
az allocutio, a concilium, a Luther-emlék, a Húsz-ünnepély, 

qui episcopal! robore lum vocetum scriplis Ecclesine cousam, el praodictam 
Nostram Conventionem impavide lueri, ac defendere, et gregem officii sui ad 
monere non destilerunt. Atque vel máxime optamus ut Venerabiles Fratres 
Hungáriáé Archiescopi et Episcopi egregia eonun Collegarum exempla imitan-
tes, velirit pari studio et alacritate omnem in Ecclesiae juribus lutandis et in 
eadem Conventione propugnandn impcndere operant. 

In tantis nutein, quibus Ecclesia luctuosissimis bisce lemporibus ubique 
affligitur calaniitatibus, non desinnmus Venerabiles Fiatres, ardentiori usque 
studio in huinilitate cordis nostri Deum exorare, ut omnipotent sua virtute 
velit ne faria omnia suorum, et Ecclesiae suae sanctae inimicorum consilia 
disperdere, impiosque eorum conatus reprimere et illos ad justitiae, solulisque 
semitas sua miseratione reducere. 

a) Religio 186 8. 12. sz. 
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némely törvények ós törvényjavaslatok sziatannyi diís fo r rá -
sok, melyekből az egyház és papság elleni dühös epéskedések 
ömlenek. A keresztény és keresztellenes sajtó egyszerre cath. 
theologussá lön; a lapvezérek és a lapok tarka jellegű irói 
mind mély bölcses éggel bonczolgatják a cath. hit, egyház 
szervezetét és tanácsokkal, fenyegetésekkel állnak elö, melyek 
a tudatlanságnak és gyűlöletnek egyaránt átkos fajzatjai . 

A szabadság szent nevében bilincseket kovácsolnak az 
egyház kezeire; az egyenlőség rútul pellengérezett czíme 
alatt a kath. egyház lelkéhez forrt jogokat egymásután rabol-
ják el, és midőn gyermekeit vad erőszakkal szakítják le anyai 
kebléről, midőn meglazitnak vagy épen széttépnek minden szá-
lat, mely az egyház szivéhez szorosabban fűzte a hivöket 
bensőbben egyesité az oltár és családi tűzhely körül, midőn 
legalább az Ö szemeiben szentséges feje hitkincsének, legalább 
ö meggyőződése szerint, Istentől rendelt örei a guny és meggyalá-
zás undorító fertőjébe rántatnak le,midőn intézményei legtöbbnyire 
avatatlan ajkak és tollak által féktelen szájaskodással a köz-
piaczokon keresztül a sárban vonszoltattatnak az kívántatik 
töle, hogy ne jajduljon fel, köny nélkül nézze, mint verik bé-
kóba egykoron oly hatalmas, mindig áldást osztó karjait, tűrje né-
mán, a gyámoltalannak szükség parancsolta szótlanságával, 
az erösebb előtt meghunyászkodni kénytelenittetnek gyáva tétlen-
ségével legszentebb jogai megszüntetését és ajkait csak akkor 
nyissa meg, ha az államnak akar dicséretet zengeni; kezeit 
csak akkor emelje, ha áldani akarja, bilincseit csörtetve, az 
államnak ellene megállapított intézményeit, vagy hogy fogadja 
a kegyelem morzsát, melyet a társadalom még elég nagylelKü 
neki nyújtani azon csekélység (!) fejében, hogy életét föntartá, 
naggyá, hatalmassá te^é, oly hatalalmassá, hogy már egyetlen 
vagy legfőbb jótevőjét üldözheti, mint kire nincs többé szük-
sége, söt útjában áll. 

Ámde ezt az egyház nem teszi, nem teheti, (jómagát 
semmisítené meg ily hitszegés, árulás által, Isten átkát vonná 
magára, holott emigy csak az emberek méltatlaukodásaival ül-
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dözésével találkozik, melyeket megszokott már. Az egyháznak 
szólni kell és szólni fog, használtassanak elnémitására kecseg-
tető kilátások vagy rémületes fenyegetések, mindegy! amazok 
el nem tántoritják, ezek vissza nem riasztják, ha ezt tenné, ez 
veszélyesb volna reá nézve mint elleneinek egész tömörült 
hadserege. 

Nem concordatumok, bármi egyezmények, szerződések sar-
kalják, kényszeritik az egyházat az ily helyzetbeni felszólalásra, 
ha a világon végkép ismeretlen volna e név corcordatum, föl-
emelné szavát az egyház, mert mi ellene elkövettetik az osz-
trákhoz hasonló törvények által, létét támadja meg, lelkével 
azonosult jogait rontják le és elemében rejlik mindaz, mi töle 
elszakittatik. Önvédelemre kel tehát ilyenkor az egyház, nem 
valamely külső szerződés föntartására egyedül; a concordatum 
leróniása után is ép oly bün követtetnék el az egyház ellen 
annak szervezetét, létokát tekintve mint a concordatum fönál-
lása mellett; a concordatum legtöbbször csak azon jogokat biz-
tosítja az egyház számára, melyek anélkül is megilletik ö t ; nem 
uj jogok adatnak az egyháznak, csak a vele születelt jogok 
föntartása, megvédése biztosíttatik, mely biztositék ha el is 
esik, a jog magában véve megmarad, melyet ellenkező factu-
mok gátolhatnak érvényesítésében, de soha nem érvényében. 

Az egyház el van ismerve mint az államra nézve 
legalább is ártalmatlan testület, mint ilyennek megvannak sa-
ját eriteriumai, melyek szerént megítéli és joga is van meg-
ítélni még az állami, politikai törvényeknek is erkölcsi értékes 
lééezési képességüket; ha a törvények ezen eriteriumoknak nem 
felelnek meg, ha ellenkeznek az egyház szellemével, törvénye-
ivel, senki sem követelheti az egyháztól, hogy azokat jóknak, 
kedvezőknek tartsa, nyilvánítsa; protestálhat sőt kell is elle-
nük protestálnia, kivált mig az államot keresztény alapon hi -
szi nyugodni, ellenök föl nem léphet tettlegesen, nem is fekszik 
ez sem akaratjában, sem szellemében, de sem kényszeríteni 
sem kívánni józanul nem lehet, hogy tekintélyével gyámolilsa, 
erkölcsi eszközeivel azoknak életbeléptetését elősegítse; türi, 
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ellenök nem lázit, de zsinórmértékétől el nem távozhatik, et si 
fractus illabatur orbis. 

Annyi jogosultsága e tekintetben csak van az egyház-
nak, mint valamely politikai pártnak. És ime az oppositio, ha-
bár kisebbséges képez, nyiltan kimondja, kimondhatja vélemé-
nyét, szentesitett, fönáló törvényekről is, kendőzetlenül nyilvá-
nítja, hogy minden szabad eszközzel a törvények megszünte-
tése mellett működik, melyeket különben tiszteletben tart és 
alkalmazkodik is bozzájok, de föntartásukhoz, fönmaradásuk-
hoz semmivel sem| járul . — Az ellenzék élő, folytonos 
protestatio a kormány elvei, törvényei ellen; ki vádolja mé-
gis az ellenzéket hazaárulásról? ki fenyegeti azt, ha álláspont-
ját el nem hagyja? ha szavát emeli oly rendszabályok, tör-
vényjavaslatok ellen, melyek nem is törvényekkel, hanem csak 
a párt érdekével, nézetével ellenkeznek ? 

Ez az alkotmányos élet postulatuma; mikép lehet tehát 
alkotmányos élettel, szellemmel dicsekvő országban az egyhá-
zat oly annyira a törvényes jogosultságon kivul helyezni hogy 
a Vitézek, Andrássyak példájára történjék hivatkozás, mibelj t 
a katb, egyház föpásztorai kötelmök szent érzetében fölszólalni 
kénytelenek lennének az állam túlkapásai, az egyház szelle-
mével meg nem egyeztethető törvényei ellen? 

Vagy talán magok a kormányok is szigoruabban veszik 
az egyház protesiatioját vagy ellenkezését, mint a politikai 
pár tot , mivel azt hatalmasabbnak, nagyobb horderejűnek tekin-
tik, mint bármely pártnak oppositióját? Jól van; de akkor 
igyekezzenek is kerülni mindazt, mi az egyházat ily ellenke-
zésre kényszerithetné. Az egyház soha sem helyezi magát el-
lentétbe a kormányokkal kihívás nélkül; mindig fá j neki, ha 
taní tása daczára, mely szerént a hatalom előtt mindenkinek 
kötelessége meghajolni, épen Ö kényszeríttetik óvást emelni a 

kormányok ellen, melyeknek legerösb támasszuk az igazság; 
azonban ismeri saját föladatát, tudja, hogy a hatalom, melyet 
az emberek kezelnek, nem az egyedöli, nem is a teljes hatalom, 
hanem egy fönsöbb, egy tökéletesb, söt befejezett hatalom, mely 



nem csak egy állam, hanem az egész emberiség fölött is áll 
és e hatalomnak is meg vannak e földön, földi viszonyaiban 
sérthetlen jogai, melyeket ö képvisel, s melyeket körömszakad-
táig védenie kell, mert egyedül a tehetetlenségei hozhatja csak 
föl mint okot, ha azok védelmével netán felhagyna. Midőn az 
egyházat ily öntudat lelkesíti, ki töle többet követel, mint hogy 
engedetlenségre nem hivja föl a hivöket a szellemével, tan- és 
törvényeivel ellenkező törvények iránt, az lemondott jogérzetéröl, 
az zsarnokiabb, mint mindazon vérengzők, kiket e névvel szo-
kás megbélyegezni, mert azt követeli, hogy önmagának becsű-
léséről mondjon le és vesse el magától az alapot, melyen va -
lamikor még kedvezőbb körülmények közt felemelkedhetik. 

Az allocutiot és közzsinatra vonatkozó bullát olvasva 
azt mondják a lapok, hogy IX. Pius nem érti többé a világot, 
ugy beszél mintha a középkorban volna és ignorálja az ujabb 
kor vívmányait, feledi a népek alkotmányos életét, az államok 
parlamentaris szervezetét, a vallás sokféleségét stb. Meglehet, 
hogy Pius nem érti meg a világot. Nem érti meg azon világot, 
mely a hit egységénél többre becsüli a vallás szakadozottságát 
és minden vallást belértékére, benső igazságára nézve is egyen-
lőnek t a r t ; nem érti meg azon világot, mely az államoknak 
alapjává többé nem az erkölcsöt, az igazságot, hanem 
az érdeket teszi és ezen érdeknél magasb jót, fönségesb 
kincset nem ismer és mely ezen érdekeért mindent föláldozni 
kész, nem érti meg azon világot, mely letaszítva a szent, a min-
deneket föntartó kormányzó Isten trónjáról, undok bálványul 
önmagát állítja föl és mintegy második Molok az istenség leg -
szentebb szülöttjét, a hitbeli igazságot kívánja magának áldo-
zatul hozatni, nem érti meg azon világot, mely midőn szabad-
ságot hirdet, államszervezetének Prokrustes ágyába akar min-
dent szorítani, járszalagára fűzi az ember lelkét is és a nyelv, 
toll minden fegyverével söt vérontással is küzd azon hatalom 
ellen, mely létezésével folytonosan tanúskodik arról, hogy az 
állampolgárnak lelke, szelleme is van, mely fensöbb körbe 
tartozik, hová nincs korlátlan hatása az államnak és így ké t -
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felé választva az egyént egyik részét legalább érinthetlen sza-
badsággal kívánja boldogítani. 

Ily világot nem ért meg a pápa, vagy jobban mondva ily 
világ nem érti meg többé a pápát. A pápa kétségkívül ugyanaz 
ma is, ki volt a középkorban és dicsősége, hogy az is fog ma-
radni mindenkorra; Ö öre a hitigazságnak, nem vallási véle-
ményeknek, öre az erkölcsnek, erénynek, mely mindig egy és 
ugyanaz az általa hirdetett igazsággal, annak mi reá bízatott 
természete hozza magával, hogy ö az ma is, a mi volt a kö-
zépkorban. Ha a világ túladott a ker, igazságokon, erkölcsön, 
nem lehet, hogy megértse a pápát. A pápa nem kárh ózhatja az 
ujabb vívmányokat, alkotmányokat, nem vallásfelekezetek po-
litikai egyenjogúságát, hanem föszólal az ellen, mi az alkotmá-
nyokban az egyház tanával ellenkezik, mi a vívmányokban 
visszaélést szül, vagy mi általuk az egyház ellen fordítható; 
protestál az ellen, mintha a tévtanok egyenlő belbecsüek vol-
nának a gondozására bizott igazsággal, s mintha annak mint 
ilyennek egyenlő joga volna az igazság ugyanazon mérvéhez, 
létezhetési benső okához; eszmék, fogalmak,elvek tisztázásával 
foglalkozik a pápa, nem annyira a vallás-felekezetek k ül vi-
szonyaival, melyek saját államában sem a legszomoruabbak a 
felekezetek történelmi terén és azt mindig megkívánhatja, hogy 
neki is megadassák annyi szabadság, mennyi más felekeze-
teknek. 

Azt követelni, hogy a pápa, a püspökök ne szólaljanak föl 
saját szent ügyök, veszélyeztetett hit- és erkölcsi kincsök mel-
lett, annyi mint megsemmisülését kívánni az egyháznak, mivel 
csak akkor lehetne föllépni, ha a cath. egyház már proscri-
bálva volna; de akkor semmi esetre sem, midőn a „szabad 
egyház a szabad államban"-féle elv kiáltatik ki, midőn min-
den vallás egyenjogúsága törvényesen ki van mondva. A pápa, 
a püspöki kar nem izgat a törvények ellen, csak kimondja, mit 
kell tartani cath. szempontból a törvények erkölcsi becséről, 
egyházi érvényéről; erre pedig joga söt kötelme van, neki f á j 
legjobban, ha zsinórmértékét nem üti meg valamely törvény 



és módot kell keresnie, mit teljesíthető ily esetben a polgári 
törvény ugy, hogy a lelkismeret se terheltessék nagyobb, s ú -
lyosabb 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 nemesb kötelme-
ér t ; hogy pedig a l.ivöt nemesebb kötelmére figyelmeztetni a 
pápának és püspököknek joguk van, józanul senki sem fogja 
kétségbevonhatni a hivő szabad akaratától függvén egyébaránt 
is, aka r j a - e bűnnel terhelni lelkét, vagy nem. Engedjük csak 
szabadon szólni a pápát , a püspököket, az egyházat és ellen-
kező eljárás által ne adjunk tanúságot arról mintha tetteink-
ben nem szeretnénk a nyilvánosságot, melyet részünkre oly 
annyira követelünk. 

De ezen eszmékben úgymint érvekben hatalmas a védelem, 
mert megczáfolni azt képesek nem voltak, agyon lön hallgatva 
a hírlapírók által, s minthogy a lap csak papi körökből nyerve 
olvasóit, az ellenség terén a jogtalan panaszokat elnémítani 
képes nem volt, még a magyar kormány félhivatalos vagy su -
gallott lapjai is az egyház ellen, s a bécsi kormány mellett 
foglaltak állást, ezenfelül még a családi körök, s barátságos 
összejövetelek alkalmával egybegyűlt társaság is a maga bí-
ráló széke elébe vonta ez időben nem az e zavarokat előidéző 
osztrák kormányt, hanem a szegény pápát, ki a vitát nem 
kezdette, hanem csak felelt arra, mit mások töle kérdez-
tek. Voltak ezek közt kivált honunkban többen olyanok, kik a 
romai Pápának, nem ellenei sőt tisztelői voltak eddig, de ezen 
allocutio által e tisztelet s ragaszkodás náluk, mint mondák, 
nagyon leolvadt, rosz néven vették a pápának nem csak a be-
széd szigorúbb irályát, hanem azt különösen, hogy ö ezen 
allocutiójábau az osztrák parlament egyházellenes törvé-
nyeit érvényteleneknek s semmiseknek jelentette ki, mert 
véleményük szerint ez által Roma már országok belü-
gyeibe avatkozva mintegy superrevisorium fórum és vető 
féle jogot igényel magának, mint a középkorban és ha tán 



ama törvényeket nem helyeslik is, de Romának ezen más or -
szágok belügyei iránti beavatkozási s megsemmisítési jogát 
sem ismerhetik el, mert véleményeik, vagy inkább félelmük 
szerint ezt a jövőben más kérdéseknél is fogná az könnyen gya-
korolni akarni . Hogy ezen aggodalom minden alap nélküli s ez 
ellenvetés keresett inkább mint talált volt, kitetszik onnét is, 
hogy Roma csak akkor s ott szólal fei, egyes országok törvé-
nyei ellen, ha a parlamentek tulhágva hatáskörüket az egyház 
ügyében róla nélküle, de ellene intézkednek, mert az egyház 
jogai s érdekei feletti örködö kormányzói hivatallal Urunk a 
romai Pápát s nem egyes parlamenteket ruházott fel, Romának 
a fentforgó esetbeni el járása azonban még azon körülmény ál-
tal is igazoltatik, mivel ha az osztrák kormány vagy pa r l a -
ment a most is még érvényben lévő nemzetközi szabályok s 
jogi elvek szerint nem volt feljogosítva arra , hogy az absolu-
tismus korszakában az államfő által a belga kormánynyal kö-
tött kereskedelmi szerződést egyoldalulag ennek beleegyezése 
kikérése, vagy megnyerése nélkül önhatalmilag felbontsa, an -
nálinkább tévesztett volt az osztrák kormány erőszakos eljá-
rása Roma ellenében, miután ama államtörvényül kihirdetett 
concordatum utolsó előtti pontjában ki volt jelölve az ut, mód 
s eszköz a netalán időközben kivánt módosítások megállapítá-
sára nézve, Romában ajánlották is ezt, de Bécsben a birodalmi 
cancellár nr elutasitá ez ajánlatot. Roma ellen tehát, hogy a 
szerződés egyoldalú felbontása ellen tiltakozott, statusjogi szem-
pontból épen oly kevéssé lehet alapos kifogást tenni, mint nem 
lehetne a belga kormány ellen panaszt emelni azért, ha tán 
egy a múltban kötött szerződés egyoldalú felbontása ellen t i l -
takoznék; Romának pedig még e tekintetben más állam felett 
azon előnyös helyzete is van, hogy ö Ausztriában — ugy min-
denütt, hol az Istentől reábízott egyháznak hivei laknak, — 
nem is idegen Fejedelem, és igy tán egyházi ügyekre nézve 
több beszólási joga s szabadabb keze is van, mint a most em-
iitett belga kormánynak.*) 

*) Midőn a concordatunii egyházellenes harcz az osztrák-magyar biro-
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De távozzunk Bécsből, — hol ez időtől fogva a legújabb 
napokig két és fél éven át annyiféle ministerium bukott meg, 
mennyi egy ország kormányzására békés időben három négy 
évtizedre is elég, — s térjünk át hazánkba, ugy is a fentidé-
zett pápai allocutio ide terel minket, a mennyiben az a ma-
gyar püspöki kar t is az egyház s concordatum elleni harcz-
ban az osztrák tartományi püspökökéhez hasonló erélyes e l -
lentállásra szólítja fel. 

Ugy látszik Romában már ez időben értesítve s értesülve 
voltak a két ministerium közti ama egyezésről, melyet fentebb 
megérinténk, onnét figyelmeztettek tehát minket arra, mireánk 
is várakozik, ez időben azonban a magyar ministerium még 
elö nem terjeszté az interconfessionalis törvényjavaslatot,*) a 
concordatum iránt is mélyen hallgatott, és igy sokan fel se fog-
ták a romai allocutionak a magyar püspökök buzdítására vo-
natkozó részét, sokan azon édes reményben ringatózva éltek, 
hogy mi hasonbajoktól, minőknek a lajtántuli egyház kitéte-
tett, biztositva vagyunk s leszünk, mert a magyar parlament 
nem fogja a bécsinek bonyadalmat előidéző példáját követni; 
voltak többen — még a clerusbol is - olyanok, kik a szent 
atyának eme harezra buzdító riadóját nemcsak korainak, h a -
nem czéltalannak, söt annyiból károsnak is tekintették, a ma-
gyar kormány közti szép egyezséget kár volt szerintük az 
időben megzavarni az allocutio által, midőn nálunk ez utóbbi 
eddig a parlamentben többszőri sürgető interpellatiok daczára 
sem intézkedett egvházellenesen, sem a bécsi kormánynak e 

dalom hírlapjain legdiihösebben folyt, az „Idők Tanuja"-ban 1868. 168—171. 
számaiban megjelent Alföldi levelekben tőlünk telhetőleg mi is védettük as 
egyházi érdekeket, azonban e/en másutt nagy figyelmet gerjesztett levelek 
épen ott nem nyertek tetszészt, hol az azokban fejtegetett egyházjogi elve-
ket nem tanulni, hanem tanítani szokták. 

*) A fentebb közlött allocutio 1868. jun. 22-én történt, a cultu«-mi-
niszter ur pedig az Id. Tan. 1868. jul. 24. száma szerint csak julius 23-án 
terjeszté a Deák-körben először elő a népnevelési és interconfessionalis tör-
vényjavaslatot. 
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tekintetben tartott példáját nem követé. Azonban ezek is h a -
mar kiábrándultak, midőn nem sokára a függöny itt is legör-
dült, mely rövidlátó szemeik elöl el takarta azt, a mit már Ro-
mában tudtak, ért jük a magyar interconfessionalis és népokta-
tási ministeri törvényjavaslatokat. 

Midőn a szomszédban a concordatumi harcz dult, fult 
azoö nézet s vélemény kezdett itt nálunk illetékes helyről szét-
terjesztve előtérbe lépni, hogy a concordatum Magyarországra 
sem nem érvényes, sem nem kőtelező s a r ra szüksége sincs a 
magyar egyháznak, melynek érdekei, jogai s viszonyai az á l -
lam irányában a magyar alkotmány által voltak s vannak biz-
tosítva, ngyan e nézetet terjeszték a kormányhoz közel álló 
újságok még azon toldalékkal is, hogy ama szerződés a lkot-
mányos szompontból sem birhat Magyarországra nézve kőtele-
ző erővel, mivel azt ö Felsége a magyar király absolutismus 
korszakában, tehát a magyar parlament beegyezése nélkül kö-
tötte, de itt Magyarországban a fentebbiek szerint a r ra szük-
ség sincs, ugy látszik csakugyan, hogy ezen nézet s vélemény 
a concordatumról, ennek ignorálása ugy agyonhallgatása mind 
a magyar püspöki kar, mind a magyarkormány által el lön 
fogadva, és ennek folytán az országgyűlés egyik képviselőjé-
nek az Ösz Bernáth Zsigának még 1865. évben a concordatam 
eltörlesztése s megsemmisítése iránt beadott javaslatát a bor-
hiány tárgyalásra sem bocsátá, de a püspöki kar is hivatalos 
rendeleteiben soha többé a r ra nem hivatkozott. 

Mind e mellett is bízvást merjük áHitani, hogy e nézetet 
tán azok maguk sem hitték alaposnak, kik azt magán-uton 
terjeszték, mert a concordatum mint kötelező államtörvény ná-
lunk is annak idejében, a kormány által is, a püspökök ren-
delkezése folytán a papság által is a szószékből lévén k ili ír-
detve, miután az ez uton mindeddig vissza nem vonatott , jogi 
szempontból nehéz volna annak megszűntét mutatni, *) Azon 
okoskodás, hogy a magyar egyház ügyei s érdekei a magyar 

*) Ha jól emlékezünk egyik magyarországi városban a Domokos-szer-
zetnek az általuk néhány évek előtt vett ingatlan birtokhozi jogá t ; melyet a 
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törvénykönyv által vannak szabályozva, nélkülöz minden a la -
pot, miután az 1848. évi XX. törvényczikk folytán bonunkban 
a cath. egyház szabályozott állása a concordatum nélkül nem 
egyéb mint tabula rasa, miután e törvény által a cath. egyház 
eddigi 800 éves uralkodásából a többi vallásfelekezetekkeli 
egyenlőség osztályába dethronisáitatott a nélkül, hogy ennek 
u j helyzete a tervben lévő autonómia vagy 1848. évben a ca-
tholikusoknak e végett az országgyűlésen benyújtott , de el nem 
fogadott petitioja által szabályozást nyert volna. De ezt azon 
időben, midőn a concordatumi harcz lajtán tul kifejlett , n á -
lunk nyíltan senki bevallani nem merte, még cath. politikai 
ugy egyházi lapjaink is homályos szavakba burkolva adták elő, 
ha szegletbe szorítva lőnek, véleményüket az iránt, hogy ama 
szerződés nálunk honunkban jogilag vagy tényleg kötelez-e 
vagy létezik-e? 

És mi volt ezen az imént idézett levelekben méltán k á r -
hoztatott tétovázó politikának czélja s haszna? A czél nem 
volt egyéb annál, hogy mivel Ausztriában e szerződésre s an-
nak védőire a kormány s a mindenható sajtó birodalom, ezekre 
pedig Roma mondott anathemát, miből elég komoly zavarok tá-
madtak, mi ezeket szépen kikerüljük, azért mi szépen hallgat-
tunk is, csendben voltunk, midőn oda ¿t már nagyban folyt a 
harcz, világért sem siettünk volna segélytikre, hanem Jónás pró-
fétaként a boldog jövő reményének csendes s boldogító á r -
nyékában tétlenül heverve vártuk a szomszédban kitört ferge-
tegnek elvonulását s habár szomszédunk házát égni láttuk is 
már, mi a proximus ardet Ucalegon-fé\e közmondás által is 
javal t ovatos előmunkálat s segélyről azon édes hiszeraben fe-
ledkeztünk meg, hogy a mi egy-házunk teteje nem gyúlékony 

tőlük elakart tenni , hazai főtörvényszékünk 1369-bei« épen a concordatum 
mint államtörvény által menté meg. A debreczeni prot. egyházi lap erről igy 
szól : „Épen most olvasom, hogy hazánk fötörvényszékének egyik mostaná-
ban hozott ítélete szerint a concordatum Magyarországban életben van. Hogy 
sem törvény által, sem tényleg forma szerint és egészen eltörölve egyátalában 
nincs, bizonyos. Religio 1870. 22. 
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nem is uj, hanem régi 800 éves, tehát avas és mohos, s így 
veszélymentes anyaggal van fedve, fájdalmas részvéttel néz-
tük ugyan szomszédunk szerencsétlenségét, de azért a világért 
sem mertünk volna segélyére menni, nehogy a tüzes harczból 
oly szikrát hozzunk onnét magukkal át, mely a mi házunk fe-
delét is leperzselhetné, de erről, hogy a mi védtetönk is ugyan-
azon gyárban s egyidejűleg készült, nyíltan mások előtt nem 
mertünk szólani. 

Ez volt a tétovázó politikának czélja, hasznoz eredménye 
pedig az 1868. évi intersonfessionális és népoktatási törvény, 
mely a bécsihez épen ugy hasonlit, mint tojás a tojáshoz. 

A birodalmi korlátnok urnák érdekében feküdt a concor-
datuini liarczot Magyarországra át nem vinni, és a magyar mi-
nisteriummali egyezkedés szerint e küzdelem csak a Lajtántuli 
részen localisaltatott, féltek-e a kormányférfiak attól, hogy a 
magyarországi püspöki kar az esetben, ha e háború hoDunk-
ban is megindittatik, az osztrák tartományi püspökök által ta-
núsított erélyes védelmi álláspontot foglalja majd el? Nem tud-
jak, véleményünk szerint előre látták ök azt, hogy ha talán 
itt ezek hallgattak volna is, Roma nem hallgatott volna, azért 
a fentebb jelzett körülményeknél fogva tanácsosénak tárták 
Magyarországot e kellemetlen harcztól a concordatumról ter-
jesztett fentebbi nézet s véleménye elfogadása által megkí-
mélni. Ha csakugyan voltak eleve ily aggályok, ezek csak 
ujabb tápot nyerhettek a Pápa allocutiojából, mely a magyarhoni 
püspöki kart hason ellenállásra s erélyes küzdelemre hivja fel, 
de mint már fentebb emiittettük, ez időben nem volt még ho-
nunkban kitűzve a zászló és igy sem az ellenállásra, sem a 
küzdelemre nem volt még ok s tárgy. E körülményt a birodalmi 
canct llár ur a maga javára tel is használd, a midőn 1868. jul. 
3-án a romai követhez irt levelében, hogy az osztrák tarto-
mányi püspökök eljárását annál inkáb helytelennek tüntethesse 
ki, a magyar püspöki kart épen azért dicséri meg, mivel ezt 
a vallási kérdések tárgyalásánál oly helyes tapintattal vi-
selte magát, hogy Romában szerencsét kívánhatnak maguknak 
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e helyes eszélyes, s tapintatos el járásáért , melynek egyedül 
tulajdonítandó, hogy itt Magyarországban is u jabb bonyadal-
mak s zavarok nem keletkeztek, meit a különben feltámadt vi-
har a korlátnok ur véleménye szerint itt sem lett volna cse-
kélyebb, m i n t a mely Bécsben már kitört. 

Miként fogadta Roma a cancellár úrnak eme a magyar 
püspöki ka r ra — az osztrák tartománybeliek rovására — 
hintett, különben nála szokatlan tömjéneaö dicséretet? nem tud-
juk, annyit tudunk, hogy a magyar püspöki kart a tömjén 
édes — h a b á r néha bóditó — illatja az egyszer el nem szé-
ditheté, mert e dicséretet a kalocsai érsek úr arról szépen 
elháritá és mint meg nem érdemlettet eltávolitá. Alkalmul szol-
gált erre az 1868. évi birodalmi delegationalis gyűlés, mely-
nek a birodalmi cancellár úr az úgynevezett vörös könyvben éven-
kint bemutatni szokta a külhatalmakkal váltott levelezéseit, e 
könyvben megjelentek a romai sz. széknél levő követnek adott 
utasítások is, melyek a kormány el járását elötünteték, midőn 
tehát ez alkalommal a fenttisztelt érsek úr mint a magyar o r -
szággyűlés egyik delegatnsa a külügyi költségvetésben a ro-
mai követség számára kivánt összeget megszavazá, az 1868. 
nov. 26. tartott nyilvános ülésben kijelentő, hogy nem járulhat 
hozzá sem azon politikához, sem azon tanok s elvekhez, me-
lyeket a külügyministerium a vörös könyv tanúsága az állam 
s egyház, az állam ós iskola, az egyház s iskola közötti vi-
szonyra vonatkozólag ugy a házasság iránt magáénak vall és 
követ, végre kijelenti, hogy nem hagyhat ja jóvá azon egész 
eljárást, mely a tárgyalások szerint a kormány által a ró-
n a i sz. szék ellenében követtetett. 

Midőn igy megtevőn észrevételeimet azokra, — igy fejezi 
be a tisztelt delagatus érsek ur ékes s fényes beszédét, mik a 
vöröskönyv t ana lmában reám nézve kellemetlenek, teszek egy 
észrevételt egy olyanra is, mi nagy szívességgel mondatott el a 
magyar püspöki kar iránt, értem azon dicséretet, melyben ezt 
a t. külügyministerium julius 8. sürgönyében részesiti. Köteles-
ségemnek tar!om ugyan megjegyeini, hogy ezen dicséret nagy 



részben a magyar kormány férfiakat illette volt meg, kiknek 
körültekintő, mérsékelt, s tapintatos e l járása a magyar püspöki 
kart , mely az egyház elvét, s igazait mindenkor hiven, de ugy 
védendi meg, hogy hazájának alkotmányos voltát, s e hon min-
den vallású polgárainak békés és nyugalmas együttélését szem 
előtt tartsa, azon kinos helyzetbe nem hozta volt, hogy megsér-
tett hitelvei, val lás-szabadsága és egyházi intézményei felett 
fájdalmasan feljajdulni kényszerült volna. (Religio 1868. 46. sz.) 

Ez időben azonban, melyben a fenttisztelt érsek úr e dics 
beszédét tar tá , kibúj tak már a ministeri asztal-fiókban eddig 
rejtegetett törvényjavaslatok, az imént emiitett alföldi-levelek 
már jul ius hólnapban figyelmezteték reá a közönséget és meg-
jósolák, hogy az esetben, ha a magyar parlament a tényleg ná -
lunk is még fenálló concordaturaot a bécsinek példájára Roma 
nélkül, söt ennek ellenére a bécsi uton s módon óhajtaná meg-
semmisíteni és a cath, egyház ügyeit itt nálunk is a bécsi törvé-
nyek meghonosítása által akarná a szerződés ellenére szabályozni, 
a lajtantuli zavar itt sem fog elmaradni, ugy Roma sem fogazok 
iránt máskép nyilatkozni, mint már hasonügyben nyilatkozott, *) 
végre a jósla t annyira terjede, hogy a magyarhoni püspöki kar is 
az osztrák tartományi püspökök azonos apostoli erélyével fog 
az egyház megtámadott jogai mellett küzdeni és az állampol-
gári s vallási kötelességek összeütközése esetében itt is, mint 
ott, azt fogja az apostol utasítása szerint magának s h íve inek ' 
tanácsul adni „oportet Deo magis obe direy quam hominibus 

* ) HB Róma eme törvényekről nem emlékezett még meg allocutlójá-
ban, az azon körülményben leli megfejtési kulcsát, mivel a mi parlamen-
tünkben a concordatum nem tárgynltatott és igy a magyar püspöki kar sem 
volt azon helyzetben, hogy ezen nj törvényeket Romába bemutassa a végből 
hogy egyúttal a Concordatum eltörlését is bejelentse, a mi legalább a külsúnre 
mindeddig niegnem történt, olyan noli me tangere-té\e varázs erő miatt nem 
mernek ahhoz sem egyik, sem másik részről közeledni, egyébiránt ha Roma 
tán irántunki kíméletből hallgatott is eddig, ha kérdezik, vagy e nélkül is, 
midőn annak idejét vagy szükségét látja, majd nyilatkozni fog a mi állapotaink 
iránt is, minő leend majd ezen vélemény s ítélet ? nálunk nélkül is könnyeu 
kitalálhatja az olvasó. 
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Ha a magyar történelem tanúskodik arról, hogy a m a -
gyar clerus hazafiúi kötelességét minden időben teljesité, viszont 
arról is tanúskodik, hogy hazafiúi kötelmeinek teljesítése mel-
lett egyházi kötelmeitől sem feledkezett meg. A hituji tási s 
utóbbi korból is számos példákat tudunk felhozni, hogy az alsó 
clerus minden csábitgatások s megfélemlítések daczára is egész 
készséggel sorakozott a cath. egyház kormányzatával megbí-
zott s ennek jogaiért küzdő föpásztorainak zászlója alá, s v a -
lamint a múltban, ugy a jelen s jövőben is, ha a körülmények 
ugy kívánják, azoknak a martyr koszorú éles, de ékes tövise-
iben is szívesen kész osztozni egyháza érdekében. A magyar 
clerus szereti hazáját , de szereti egyaránt egyházát is, ennek 
mint annak érdeke, java, joga szent előtte, de ha e kettő e l -
lentétbe jö egymással, nem nehéz kitalálni, hogy ez esetben oda 
hajl ik amaz útra, melyet a föpásztori kar néki kijelöl, ugy 
hisszük igv érez a magyar cath. clerus legnagyobb része most 
is. — Okuljunk tehát sa já t kárunkon, igy fejezi be a leve-
lező czikkét, ébren legyünk, a küzdelem csatavesztés után — 
habár nagyobb eréllyel viv is a vesztett fél — ritkán s csak 
nagy áldozatok utján vezethet győzelemre. A már egyszer szen-
tesítést nyert törvény ellen agitálni polgári bün s büntetést 
von maga után, ez veszélyes s nem is nekünk papoknak való 
tér ez, kik híveinknek a törvény iránti engedelmességet szok-
tuk hirdetni, de ha ama eljárás polgári bün ugy a törvény-
javaslatnak árnyoldalait s veszélyt okozó eredményeit eleve ki-
tüntetni, s azt a törvényre emeltetés dicsőségéről ez által meg-
fosztani, ez hazafiúi sz., kötelesség. a) 

Ezen komoly figyelmeztetés után csak ugyan nem sokára 
előkerültek a szekrényből a miniszteri törvényjavaslatok, cse-
kély kivétellel egészen a bécsiekhez hasonló öltönyben lettek 
azok bemutatva, ezeknek árnyoldalait, az egyház érdemeit sértő 
pontjait cath. Íróink a Pesti Hirnök és Idők Tanuja cath. ke-
zekben lévő politikai napilapjainkban ugy a Religióban is kimu-
taták. módosítását sürgették, de sem ezeket, sem az ezek t á r -

a) Idők Tan. 1868. 170. sz. 
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gyalása alkalmával a magyar püspöki kar által ajánlott mó-
dosításokat tekintetbe nem vették az országgyűlésen, melynek 
napjai már megszámitva voltak, midőn ezek annak tárgyalás 
végett bemutatva lőnek. A cultus minister ur, kinek népnevelési 
törvényjavaslatát az alsó ház elnem fogadá, nem ok nélkül félhetett 
attól, hogy ezen az alsó tábla által máraz elfogadás szerencsé-
jében részesült u j törvényjavaslatot a felső tábla, bol 
a z egyház főpapjai beszólási joggal bírnak iuég, fogja 
ama szerencsében részesíteni, mely az elsőnek az alsó 
táblánál kijutott, vagy tán oly módosítványokkal fogja azt k i -
javí t ta tni , melyeket sem ö, sem az alsó tábla el nem fogadhat, 
azért nemcsak a minister ur, hanem az egész kormánypárt 
mindent mozgásba hozott, hogy e törvényjavaslat a felsötáblá-
nak is minden módositása nélkül eredeti szövegében elfogadtas-
sák, azért , mint I. T. 1868, decz. 3. számában megjegyzi, a 
főrendi tagok közt ugyancsak működtek a tevékeny egyesitö 
szellemek, után járó, fáradozó, conferentiázó, rábeszélő, szer-
vező, a pár t fegyelem kapcsait élénk, s agitis módon felhasz -
náló férfiak és e működés eredménye a törvényjavaslat elfo-
gadása volt, melyhez a minister ur állását s tárczáját kötötte 
hogy anDak életét megmentse, de mind ezen pressio daczára 
is, ha a mult idő példájára a magyar egyház főpapja előleges 
conferentiára hivta volna meg a főrendi tábla cath. tagjait és 
ott ezekkel a teendők iránt tanácskozott volna, a fentérintett 
lap szerkesztőjének véleménye szerint ezen el járás azt ered-
ményezte volna, hogy a cath. álláspont védői a szavazásnál 
többségre és igy győzelemre jutottak volna, de igy minden szer-
vezkedés, készülődés, conferentiázás s pártfegyelem nélkül a 
felső táblánál a törvényjavaslat ellen harczoló püspöki kai-
védelmére néhány főrendi tag becsülettel kilépett ugyan a küzd-
térre, de becsülettel m é g i s bukott, mert a többség által a nép-
nevelési, ugy interconfessionalis törvényjavaslat is el lön fo -
gadva, s a minister urnák bizalmi szavazat lön megszavazva. 
Megérdemli azonban fontosságánál fogva mind a kettő, hogy 
külön is tárgyaljuk e két nagy horderejű törvényjavaslatot . 



II. FEJEZET. 
A népiskolai közoktatási törvény. 
Az oktatás ügyi miniszternek népiskolai törvényjavaslata 

1868. decz. 1. és 2-án tárgyaltatott az országgyűlés fe lsőtáb-
lájánál, históriai emlékül feljegyezzük azt, hogy ennek világi 
tagjai közül gróf Cziráki János, gróf Zichy Henrik, gróf Sza-
páry István s báró Wenckheim László szavukat felemelték az 
ellen, ez utóbbi, noha a minister tárczáját köté e javaslathoz 
és elfogadását bizalmi szavazat gyanánt kérte ellene szavazott, 
söt a harmadik helyen emiitett szónok a kormány azon el járása el-
len is keményen kikelt, hogy most az országgyűlés végnapjaiban 
midőn érett megfontolásra többé sem ideje, sem alkalma nincs 
a felső táblának, akarna a kormány egy oly horderejű u j esz-
mét becsempészni, minő a községi iskola. «) 

A törvényjavaslatnak általános tárgyalásra el vagy nem 
fogadása iránti vitát az ország herczeg prímása nagy éljen-
zéssel kisért beszédével nyitá meg, tárgyalásra elfogadta 
ugyan, hanem az abban rendezett közös iskolákat nem pártolta, 
impracticusoknak nevezé ezeket, melyek oly országokban is, hol 
meghonosittattak, czéltalanoknak bizonyultak be, ohaj tá a szó-
nok, hogy nálunk is papíron maradjanak, köszönetet szavaz 
egyébiránt a ministernek azért, hogy törvényjavaslatában a 
hitfelekezeti iskolák is jogosoknak s szabályszerűeknek ismer-
tetnek el, a cath. egyház nevében igéri, hogy ez a legőszintébb 
készséggel fog szövetkezni a kormánnyal a végre, hogy a h a -
zának nemzedékről nemzedékre vallásos, pallérozott, h iva tá-
sára elkészült, sorsával megelégedett, törvény tisztelő, s a h a -
záért ngy a királyért élni halni kész polgárokat neveljen. 

a) Idők tanuja 1868. 276. sz. 



A kalocsai érsek megható szavakban rajzol ja a tö rvény-
javaslat hiányait, s azon nyilait, melyeket ez a vallás e rkö l -
csi nevelés ellen lövell azt majdnem végkép megölvén, a kö-
zös iskolákat kárhoztat ja s igen sajnál ja , hogy ezek a m a -
gyar haza népnevelési rendszerébe is felvétettek, s épen azért , 
m e r t nem hiszi azt a herczeg prímásnak, hogy papíron f o g -
nak maradni, ellene szavaz a törvényjavaslat tárgyalásának, 
fenttart ja észrevételeit, ha az mégis részletes tárgyalás alá 
kerülne. 

A pannonhalmi fö apát hosszú s jeles beszédében k imu-
tatván a javaslatnak az egyházi s vallás erkölcsi érdekekre 
vonatkozó veszélyes pontjait , szinte ellene szavaz s tá rgya-
lásra sem tar ja azt méltónak, a) 

A püspökök közül még a részletes tárgyalás alkalmával 
a csanádi, nagyváradi gk. és Pauer János cz, püspök szólalt fel. 

De noha az előbbi három fö szónokot a fentnevezett fő-
rendi urak is tanitgatták, s amazoknál keményebb szavakat 
használlak a cath. érdekeket sértő törvényjavaslat ellen, mind 
ezen pártfogolás daczára is az imént felderített okok miatt 
el lön a törvényjavaslat részletes tárgyalás alá fogadva, mely 
alkalommal a kalocsai érsek Ígérete szerint az egyházi s val-
lási érdekek megvédésére benyuj tá modositványait, de mint 
előre látható volt pártolás hiánya miatt minden módositványa 
megbukott, s a törvényjavaslat azon öltönyében lön elfogadva, 
a mellyel az alsó tábla azt felruházta és deczemb. 5-én szen-
tesítve s kihirdetve lön. *) 

a) Religio 1868. 47, 48, 50. sz. 

*) Mig e törvényjavaslat az alsó s felső táblán tárgyaltatva a hírla-
pok szerint népnevelési nevet viselt, a törvénytárba azonban e czim alatt lön 
fel s bevéve. „Népiskolai közoktatási törvény" és e czim helyesben is van 
választva, mert a vallásnélküli állam a népneveléshez hivatást nem érez-
het magában, de ahhoz nem is ért, a közös iskolák különben is rosszul 
lettek volna e czél elérésére választva, azért helyesen történt a névcsere, * 
habár az elkeresztelés csak a tárgyalás után a sanctio alkalmával jött is létre 
kifogásunk ellene már azért se 



— 50 — 

Az elemi iskolák honunkban a cath. clerns felügyelete s 
s igazgatása alatt lévén, azok mind hitfelekezeti cath. iskolák 
voltak, e jogot azonban nem a concordatum adta a clerus k e -
zébe, régi törvényeink nyomán Ö Felsége mint apostoli király 
bizta azokat a clerus igazgatása és gondviselése alá, az 
1791 és 1827. évi országgyűlés által e tárgyban kiküldött o r -
szágos választmányok munkálata s javaslata nyomán Ö Felsége 
kormányszéke több izben közié a főpapokkal ama rendszabá-
lyokat, melyeket az elemi iskolai ügyre nézve czélszerüknek 
talált, igy 1806. kiadatott a Ratio eclucationis, 1843. évben a lom-
bard- velenczei királyságban az elemi iskolák iránt „Regola-
mento delle schole elemeütari" czim alatt divó, s jótékony ered-
ményű szabályzat a magyar népiskolák számára átidomítva 
elfogadtatott, Lonovits József csanádi püspök, b. Mednyánszki 
Alajos s a felejthetlen emlékű József nádor az apostoli f e je -
delem által megbízva voltak, hogy a népnevelés ügye iránt 
együtt tanácskozva, czélszerü javaslataikat néki bemutassak. A 
kormány tehát meg tett ez ügyben mindent, a régi országgyű-
lések gyermekek ügyével bajlódni nem akarván, a deputatiók 
nyakába akaszták ez ügyet jól tudván, hogy az iskolák igazga-
tása ngy is jó kezekben van clerusnál letéve, u jabb időkben 
azonban körülbelül 30 év előtt, midőn a szabadelvű irány nagy 
foglalást s hóditást tett m á r a hazában — a liberális p á r t -
nak nem volt egészen tetszésére az, hogy az elemi iskolák, s 
ezekben a vallás erkölcsi nevelés ügye egészen a cath. clerus 
kezében van letéve, ennek kezéből azt ugyan kiragadni nem, 
de ellenőrző befolyást akar t magának ez ügyben szerezni, azért 
a nemes vármegyékben meg is választattak a népiskolai bizott-
mányok a végre, hogy ezek a megyei iskolák anyagi s szellemi 
állapotáról azok meglátogatása s a félévenkinti vizsgákoni je-
lenlét által tudomást szerezve a megye községének jelentést 
tegyenek, azonban nálunk magyaroknál deputatióra bizni va -

csak ekkor született meg az, előbb pedig csak vajúdott, tehát ez időben kapta 
meg valódi nevét, az előbbi úgyis hozzá nem illő csúf név volt csak. 
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larcety ügyet annyit jelentvén, mint azt elejteni, ez történt itt is 
a tanügyre nézve, eme bizottmányok a születési perczben már 
egyúttal el is enyésztek, ha előforduló esetekben a lelkész igaz-
gató a ns. vármegyénél kénytelen volt iskolája ügyében panaszt 
emelni, kiadatott az véleményes jelentés végett az e végre ki-
küldött iskolai választmánynak, melynek tagjait az elnök ta -
nácskozásra össze nem gyüjthetvén nem is teljesíthette azt, mi 
tőle kívántatott, de a vármegye is hasonló helyzetben volt a 
véleményes jelentés kimaradása végett és így a panaszt emelő 
vagy orvoslást kérő igazgató lelkész évek múlva sem kapha-
tott választ levelére. A clerus tehát egészen magára volt az 
elemi iskolák igazgatásában hagyatva, az 1845. évi szabályzat 
az e tárgybani közreműködését a kerületi járási hatóságnak 
megigéré ugyan, de az ritkán s csak kivételes esetben lön tel-
jesítve, ugy s akkor, ha a főszolgabíró ur barát ja volt a pap -
nak, vagy az iskolának. 

Mind ezen mostohi helyzet mellett is — mely a provi-
sorium alatt már, mint fentebb előadtuk, megszűnt s jobbra 
változott — voltak jó iskoláink, noha gyengékben sem szű-
kölködtünk. az érdem itt is, ott is —noha nem mindig a de -
rűsé volt, sokszor a helyi körülmények növelték, vagy fogyasz-
ták a tanügy állapota iránti érdem súlyát. 

Hogy a magyar törvényhozás e tárgy iránt valahára ön 
maga is intézkedett, véleményünk szerint nagyon is helyén volt 
és azok számára, kik e véleményt nem osztanák, ide igtatjuk 
azon nagyon is biztos kézből vett értesítést, miszerint még 1867. 
évben is voltak honunkban oly vidékek, s ezen számos közsé-
gek, hol iskola épület nem volt és ha volt is, csak a téli hol-
napokban — egy negyed évig — látott az tanonczot, az év 
más szakában soha, a tanterem a tanitó s je/yzö burgonyájá-
nak szolgált raktárul s annak egyik szegletében más á'latok 
is tanyáztak s tenyésztek; továbbá papot is csak egyszer egy 
évben - - de akkor kettős számbán — az alkalommal látott az 
iskola, midőn a kerületi esperes eljött a tanodát évenkint egy-
szer látogatni s a helybeli lelkész elkésérte öt, azt néki , s az 
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ez alkalomra betukmált néhány tanonczot bemutatni. Ha e sta-
tus quo, mely sötétebb tán a rajzban, mint a valóságban, csak 
kis vidékre terjedt volna is ki, — az e tárgyban megejtett vizs-
gálat nyomán száz ilyetén nem r. cath. vallású községnél t ö b -
bet emiitett fel a közlö — éppen azon körülmény, hogy az mind 
igy megtörténhetett s lehető volt, mutat ja annak szükségessé-
gét, hogy a törvényhozásnak e tárgy bani intézkedése felesleges 
nem volt, csak az kár, hogy a népiskolai törvény minden te-
kintetben ily későn s még is elhamarkodva születetett meg. 

A népoktatási törvény közös iskolájának mi sem vagyunk 
ugyan barátai, de nem is félünk azoktól oly nagyon, tapasz-
talásból tudjuk, mert vidékünkön is van már egy pár felekeze-
tiből a község által csak a azért, hogy a lelkész igazgatása 
alul elvouassék, közösnek átkeresztelt iskola, egy mákszemnyi-
vel se jobb ez, söt rosszabb mis t az iskolaszék, mint volt a 
lelkész igazgatása alatt . A felekezeti iskola jó igazgatás s fe l -
szerelés mellett mindig kifogja a versenyt állani a közössel, 
példát tudnáuk ez ügyben fényeset felhozni, de mivel ez eset-
ben „exempla non odiosa, sed favorabilin sunt" szándékosan el-
hallgatjuk, csak azt az egyet emiitjük fel, hogy jó iskola csak 
ott volt, van s lesz, hol a tanító s igazgató közösen egyesült 
erővel közre működnek e czéíra, a népuevelés ha bár nehéz, de ered-
ményeit tekintve még is édes igáját egy pont felé irányozva húzzák, 
a hol e közreműködés s egyetértés hiányzik, hol az igazgató a 
tanitót s ez azt meg nem értve mindegyik más külön irány 
felé igyekszik, ott ezen igának súlya nemcsak nehezebb lesz, 
de a népnevelés ügye előhaladni nem fog. Azonban féltjük még 
is iskoláinkat, mert ezen közösitési mania már oly erővel dúl-
ful az országban, hogy ha ez tovább is igy halad, ma-holnap 
alig marad i t t -ot t egy cath. iskolánk, mely majd versenyezni 
képes lesz a közösökkel. 

Ha az ország fm. k-rczegprimása megnyugodva fogadta e 
törvényjavaslatot, söt még hálá já t is nyilvániiá a miniszter u r -
nák, a hitfelekezeti iskoláknak az esetben — ha ezek felsze-
relve s berendezve lesznek a törvény értelmében — fenhagyá-



sáért, és azon reményét nyijvánitá, hogy ezek virágozni, a kö-
zösek pedig papíron fognak maradni , ma-holnap ha nem s ie-
tünk azt fogjuk tapasztalni, hogy a felekezeti iskolákat kell 
majd nem az életben, hanem csak a törvény papí r ján f e n m a -
radtakat keresnünk, e tekintetben a kalocsai érsek ur jóslata 
alaposb volt, ugy hogy e törvény tárgyalásakor az ország fö 
papjának eme megnyugtató nyilatkozata daczára sem titkol-
hatta el b. Wenckheim László abbéli aggodalmát, hogy miután 
a törvény szerint nemcsak a községek vannak feljogosítva i s -
koláik kiközösitésére, hanem ezt a kormány is köteles tenni 
az esetben, ha azok a hitfelekezetek által a kitűzött időben a 
törvény értelmében rendezvee nem lesznek, aggodalom teljesen 
megjosolá, hogy honunkban cath. iskoláink fognak áldozatul 
esni, mert még az evangelicusok s görögök autonómiájuk ren-
dezve lévén iskoláikat felszerelhetik s az állami nagy hatalom 
ellenében védelmezhetik is, egyedül a catliolikusok vannak még 
szervezetlen állapotban s igy sem iskoláikat megmenteni, sem 
védeni nem tudják a hatalom ellen, melytől ha a protes tán-
sok b, Vay nyilatkozata szerint nem félnek, azt szónok fe l -
foghatja, mert ha mi catholikusok, úgymond, ily autonómiával 
birnánk, mint ők, a mi aggodalmaink sem léteznének a). 

Hogy ez aggodalom, ugy az áldozatra kiszemelt cath. i s -
kolákra vonatkozó jóslat sem volt alapnélküli , az ország kü-
lönféle vidékein utóbb felmerült események igazolták. A cath 
autonomia szervezése iránti miniszteri felszólamlás 1867. ju l . 
hónapban történt és noha ennek egyházunk bonyolult viszo-
nyai közt nemcsak hasznosságát, hanem szükségességét is ma-
guk az országgyűlésen tárgyalt törvényekből a cath. egyházra 
kiható veszélyek hangosan kimutatják most is még, három év 
múlva csak első stádiumában vagyunk e szervezésnek, és ez 
idő alatt a cath. iskoláknak nagy, talán némelyek számítása 
szerint, felerésze már elközösittetett nem a kormány, hanem a 
törvény által adott engedmény alapján a politikai községek ál-

a) Id. Tan. 186S. 265. 



tal, mely áramlatnak a hitfelekezeti község, minthogy rendez-
ve nem volt s néhol nem is létezett, ellen nein állhatott, a kormány 
majd ezután lép előtérbe, és ha igaz ama hir, hogy a törvény 
s az ezt magyarázó utasításban kijelentett megintés részéről 
már kezdetét vette, biztosak lehetünk, hogy a még kezünk közt 
maradt iskoláink közül is kiszedi felszerelés hiánya végett 
vagy ürügye alatt a maga részére a roppant százalékot, k i -
vált ha az Autonomia még sokáig vajúdik, talán alig marad 
fel utóbb számára csak itt-ott egy iskola, mi iránt majd intéz-
kedhetik. 

De tartsunk egy kis szemlét bonunkban és nézzük mi 
történt az utóbbi két év alatt az iskolák iránt. Alig hogy e 
törvény sanctionálva lön, mindjárt megindult az országban az 
iskolák közösitésének manoeuvre-je. Pest-Buda az ország fő-
városa, mint más tárgyakban, ugy ennél is ö volt a kezdemé-
nyező s hang ugy irányadó példáját a többi városok is követ-
ték, a képviselők, mintha csak hiva vagy küldve lettek volna, 
rendesen lerándultak küldőikhez az napra, midőn a város atyái 
elébe az iskolák kérdése lön tárgyalás végett előterjesztve, az 
elnökség által is a haladás, műveltség és szabadság nevében 
lőnek azok hitfelekezeti jellegüktől megfosztva. A városokból 
azután a községekbe vitetett át e mozgalom, a kerületek kép-
viselői is osztozni akarván a győzelmes városiak dicsőségében, 
ök is részint szóval, részint í rásban, de más meghitteik által 
is osztogatták küldőiknek e tárgyban a legjobb tanácsokat és 
a közös iskolák száma itt is szaporodott 

Nevezetes tünemény marad mindenesetre az, hogy ezen a 
népnevelés felvirágsása ürügye alatt megindított közösitési moz-
galom épen a városokban kezdetett meg, hol az elemi iskolák 
hitfelekezetiek voltak ugyan, de épen a püspököknek volt azokra 
nézve legkisebb befolyásuk, mert a városi közönség azt a kegy-
urasági czim örve alatt egészen magának tartá fel, nem is a 
lelkész, hanem a város által választott egyén igazgatása alatt 
ál tak, egyedül a város által választott tanitók megerősítésére 
olvadt le a püspöki befolyás, ha tehát e városokban rosz k a r -
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ban voltak az iskolák, annak oka nem a hitfelekezetnél, hanem 
egyedül a városnál volt keresendő s feltalálható, és ha mind e 
mellett is itt vette kezdetét a közösitési barcz, világos jele volt 
ez annak, hogy a törvény szelleme a közösiskola által nem 
annyira a községnek befolyást akar nyújtani, — evvel ugy is 
birt már — mint inkább az ezen iskolákra felügyelő s az ezek-
ben a vallás erkölcsi nevelési vezető clerus befolyását akar ta 
megszüntetni, csakugyan a közösités után a Megváltó s iskola 
védszenteinek képei, a feszület, bibliai képek, s más vallási 
jelvények azonnal ellőnek távolitva, a IGIKÍ gyakorlatok s pro-
cessiok beszüntetve, az ur imádságának elmondása betiltva s 
(2. A.) ur imádsága előírva, szóval minden, mi a tanodának 
előbbi cath. jellegére mutatott, a padlásra lön felczípelve. 

A hírlapok tudósításai szerint a tanfelügyelök is előse-
gítek e közösitést, ha másként nem sikerült, árverezés utján is 
hódították a maguk részére a községeket, hogy néhány közös 
iskolát szerezzenek. Ha felszámítjuk ama kiadásokat, melyek 
ily felekezeti iskoláknál, részint az épületek jó karbani tar tása 
részint ezek felszerelése, ugy a tanítók fizetésére nézve cath. 
községeinket terhelik, azt fogjuk tapasztalni, hogy ebbéli k i -
adásaik az évenkénti adónak nem 5%» hanem 10 - 1 5 % 
is felül múlja némely vidékeken, ha tehát az ily községet s l a -
kóit, mely minden másra inkább szeret költeni, csak iskolá-
já ra nem, a tanfelügyelő ur a r ra figyelmezteti, hogy ez bizony 
nagy teher s csodálja, hogy ezt eddig is képes volt a község 
elviselni, ime most alkalma nyilik e nagy tehertől az által 
megszabadulni, ha hogy iskolájukat közösítik, mert ez esetben 
a nekik felolvasott törvény szerint csak 5%, tehát az eddigi 
fizetésnek csak felit, vagy harmadát fogják viselni, a többi az 
ország cassájából fog kifizettetni; — ha továbbá a régi rosz 
helyett u j iskola, vagy egy második tanterem s tanitó is szük-
ségeltetik a községben, ha ennek szükségét be is látta már ré-
gen a község, de roppantul fázott e tehertől, azért évről évre * 
halasztá terveinek kivitelét, ime el jön az e körülményről va-
lamikép értesült felügyelő, és megígéri a közösités esetében, 
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hogy az ország cassája fogja az u j tanítót fizetni, ugy az épí-
tés költségeit is legnagyobb részben viselni ; miután ily a j á n -
latok a hírlapok közleményei szerint történtek, szeretnénk azon 
aranyszájú s ékesnyelvu szónokot látni, ki ily nem ideális 
hanem megtörtént csatározások ellenében a hitfelekezeti i s -
kolák előnyeit ugy s akként tudná előadni, hogy községét a 
neki vetett hálóból visszatartsa. Ne csudálja tehát senki ily 
körülmények közt, ha iskoláink jó nagy része már kisikamlott 
kezeink közül, a küzdelmi fegyver, melylyel mi s elleneik küz-
döttek, igen különböző volt, a felügyelök tele erszényt muta t -
nak, az ország cassáját emlegetik, és mi üres kézzel harczol-
hatunk csak ellenük, iskoláink mellett, és győzelemre annál 
kevésb reményünk lehetett, mivel autonomiánk rendezve nem 
lévén, nemcsak éllenigéretet nem tehettünk, de fopásztori u t a -
sítások s biztatások hiányában még azt sem ígérhettük meg, 
hogy az autonomia létrejöttével terheiken könnyítve leend, ha 
iskolájukat nem közösítik, Föpásztoraink közül tudomásunk 
szerint egyedül a győrit emiitették fel hír lapjainkban, ki h í -
veit hozzájuk intézett pásztori levélben óvta a közös iskolák-
tól, leghatározottabb kifejezésekkel utasította ezeket vissza és 
őket a felekezeti iskolák fentar tására buzditá — nem kell — 
igy szól a főpásztor híveihez, nekünk oly iskola, nem kell oly 
oktatás, stb. «) Ily körülmények közt ne csudálja tehát senki, 
ha az alsó clerus egészen magára hagyatva siker nélkül küz-
dött gyakran az iskolák mellett, és azokat megmenteni nem 
tudta, a tanfelügyelök itt-ott titkos utasí tásaikra is hivatkoz-
tak e küzdelmi harczban, nekünk még hivatalos nyilt utasítá-
sunk se volt, hogy mikép küzdjünk sikerrel iskoláink mellett. 

Más helyeken azonban a tanfelügyelő közbejötte nélkül 
is történtek i ly apostasiak tisztán cath. községekben is, hol az 
iskola eddig a cath. lelkész igazgatása alatt állván, ha ez é r -
deklette magát egy kissé a tanügyért, a tavaszi s nyári hó-
napokban, midőn a szülök gyermekeiket az iskolából vissza-

a) Rel. 1869. 30. 
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tartani akarták, az igazgató a provisorium idejéből még lent-
maradt, s vissza nem vont rendeletek ereje mellett az elöljá-
róság által is szorít tatta a szüléket arra , hogy gyermekeiket 
r z iskolába küldjék, miután az elöljáróság, ha közreműködését 
megtagadta, vagy hanyagul teljesité, a lelkész panaszára, k i -
vált a provisorium ideje alatt a kerületi hatóság által is lön 
erre utasítva, a szülök vissza nem tarthatták többé gyerme-
keiket az iskolából. Igaz, hogy az ilyféle igazgatás nehézkes 
volt egy kissé, és gyakran rózsa helyett tövist is termett az 
az igazgatónak, de ennek szúrását könnyen elfelejtető vele azon 
öröm, melyet tanodájának s az abba járó tanonczok előmene-
telének örvendetes állapota cserébe vigaszul nyújtott, de még 
is nagy s elviselhetlen igának tartották a szülök is, az elöl-
járók is a lelkésznek az iskolára nézve eme hatalmas befolyá-
sát, Azért, midőn az u j iskolai törvény a közösiskolákat egyéb 
előnyök közt azon joggal is felruházta, hogy azok a lelkész 
kezei alul a község által választott iskolaszék igazgatása alá 
mehetnek át, több helyeken csak azért is közösiték az isko-
lát, hogy igy ama nehéz igától felszabaduljanak, másutt a ta-
nítók maguk is ohajtot tak ettől szabadulni, és e czélra ők ma-
guk is izgattak a közös iskola mellett*) s csak ugyan czélju-
kat az illetők el is érték, a lelkész visszavonult az iskola-
székből, ez nem zaklatja sem a tanonczokat, sem a tanítókat, 
van annyi szünnap ? nem, hanem holnap majdnem itt-ott a fa-
lusi iskolában, mennyi a tanulásra szorgalmi időnek van a tör-
vény által elöirva. 

Ha az utóbbi követválasztás alkalmával az igazgató lel-
kész oly párttal szavazott, mely községében minoritásban volt» 
a többiek csupa daczból s boszantásból közösiték iskolájukat, 
ha azonban az njévi restaurat io alkalmával a minoritás em-
berei ju that tak be a község házába, csakhamar visszaközösiték 

*) Hivatkozunk a tanítóknak az oktatásügyi ministeriura által hirdetett 
pesti gyűlésére, melynek nyilatkozatait szeretnénk történetkönyvünkböl kl-
tőrülni . 
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vagy mint a felsövidékröl olvastuk, visszakéresztelék az iskolát, 
ugy hogy némely községekben egy év alatt kétszer is változott 
a tanodának jellege, és ha a községnek e tekintetbeni hatalma 
korlátolva nem leend, e cserébere ezután is bírni fog, de nem 
a tanügy javára , hanem kiirára, noha az eddigi változásoknál 
is csak nagyon kivételes esetekben volt a tanügy iránti elősze-
retet az úgynevezett vis motrix, hanem más különféle fentebb 
érintett okok szülték ezen változásokat.*) Ha itt ott még meg-
menthettük iskoláinkat, a helyi kedvező körülmények mellett a 
tanfelügyelöknek is köszönhetjük, vannak ezek közt is értelmes 
s jóakaratú emberek, kik nena mindnyájan abban keresik a 
tanügy kérdésének megoldását, hogy mennél több Mzös-iskola 
legyen, hanem inkább abban, hogy a meglévők jól szereltes-
senek fel, és rendeltetésüknek megfeleljenek, ezek ugy hisztik 
nagyobb s hasznosabb szolgálatot tesznek a közügynek, mint 
azok, kik a közösitésben lelik örömüket, de a tanügygyei 
egyébiránt keveset gondolnak.**) 

*) A csanádi püspöki megyei egyik szerény kis cath. községben a 
hét osztályú elemi tanodának eddigi jó hírnevét növeié a * is, hogy az okta-
tásügyi ininister 1869. cv elsején azt meglátogatván, ez alkalommal a ta-
nonczoknak másfél órai kihallgatása után azon kivánalinának kifejezése mel-
lett hagyta el az általa minta iskolának nevezett tanodát, hogy bár az or-
szág minden községe hasontanodával dicsekedhetnék, mindezen dicséret da-
czára a halpárt feje, kit annak idejében majdnem erőszakkal kellett gyerme-
kének iskoláztatására kényszeríteni, az iskolát közösíteni, s a lelkész igazga-
tása alul elvonatni inditványozá n községi gyűlésen, de minthogy a lelkész 
1000 frt. alapítványt tett a hitfelekezeti iskola javára, társai által az lön 
neki válaszolva, hogy tegye le először ezen alapítványi tökét ö maga zsebé-
ből és azután majd tárgyalni fogják indítványát, természetesen elhallgatott- — 
Sok helyen a lelkész kezéből kitenni az iskolát s ezt u község által válasz-
tott iskolaszéknek átadni, annyit lesz, mint az iskolát tönkre tenni; kivételek 
voltak s lesznek is mindig, megengedjük, de általánosságban ebbéli állitásun" 
kat n tapaszt; lás igazolja. 

**) Ha valaki azonban azt hiszi, hogy a közösiskolákban most ntár 
minden rózsaszínű, a mit az előtt szándékosan feketének né . tek , nagyon csa-
lódni fog, épen most olvassuk a Tanodai Lapok ez évi decz. 1« számában 
ezen megjegyzést: „Hányszor korholták a szájhősök azokat, kik hazánkban 



Az iskolák közösitése iránt Pestnek a többi városok által 
is felkarolt példája a püspöki székhelyekre is eljutott, az itt 
lakó intelligens nép sem akart a többi városok után hátrama-
radni, Esztergom, Eger, Nagy-Várad, Temesvár, Székes-Fehér-
vár s Szombathely sem lesz e harcztól megkímélve, és ha az 
egyházi föpásztorok e mozgalom ellenében a tanodai helyisége 
vagy a dotatio tulajdoni jogát kimutató okmányokkal léptek 
fel, nemcsak a helybeli lakosok, hanem még a kormánypárt i 
újságok is kemény kifejezésekben tudatták nemtetszésüket, 
mintha a cath. egyház föpásztorának nem is volna már sza-
bad a közösiskola ellen s cath. iskola mellett szavát felemelni, 
utóbb a raiuisterium e helyeken a tulajdoni jognak eldöntését 
a törvény terére utalá. hol az ujabb időben létrejött s ezen 
eseményeket előre nem láthatólag szerkesztett telekkönyv hatá-
rozván, az egyház érdekeire nézve kedvező végzés alig lesz 
várható, a közösiskolások azonban örömmel benyugodtak ezen 
intézkedésbe, vigaszt találva ama közmondásban : beati possi-
dentes. Yagy ki ne emlékeznék azon viharos fergetegre, melyet 
Pest városában a mult évben Szilágyi Virgil ama indítványa 
keltett fel, miszerint a catholikusok ott a közösöknek nyilvá-
nított elemi iskolák mellé hitfelekezeti iskolát is állítsanak, a 
mozgalom ezen a törvényben sarkalló indinditvány ellen csak-
hamar oly alakot öltött, mely az illetőket visszalépésre ha tá -
rozta el, és ez mind Pest városában a kormány székhelyén, a z 

ország szivében történt, a hol leggyakrabban hangoztatják a 
szabad alkotmányosság nevét s ennek ama axiómáját : „Szabad 
egyház a szabad államban," jól mondá a pannonhalmi főapát 
eme törvény tárgyalásakor tartóit szép beszédében azt, hogy 
midőn ez a közös iskolákat kitűnő kedvezményekben részesiti» 
a hitfelekezeti iskolákat csak mostoha gyermekeként türi, a 

az elemi tanügyet eddig kezelték, hogy az iskolákat elhanyagolták, és mely 
most, midőn országos törvényre tamaszkodva, hatalmas világi hatóságokon 
áll az intézkedés, mit hallunk, a ngs tanfelügyelő uraktó l? Panaszrs panaszt, 
hogy lehe len a néppel boldogulni, s hogy van vármegye, melyben hatvan-
ezer tankötelesből fele se já r az iskolába. 
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pesti példa szerint még ezeket megszületni sem engedi, az ok-
tatásügyi ministerium budgetja már is tekintélyes szép össze-
get képvisel, és habár az ország tnlnyomó számú cath. lakosai 
is fizetik oda adójukat, csak a közös iskolával biró községek-
nek adatik onnét segély, a catb. szegény községek pedig, mer . 
iskolájukat eddig nem közösiték, ha segélyt kérnek, szépen el 
utasíttatnak. 

Fel kell még egy körülményt derítenünk e közösitési el-
járásnál , azt t, i. hogy mig hazánkban egyedül a cath. iskolák 
ellen lön e hadászat s halászat ily szerencsés sikerrel meg-
indítva s végrehajtva, az alatt a többi hitfelekezetek iskolái 
közül csak kivételesen esett egy kettő i t t -ot t áldozatul, ezek 
s csak olyan községekben, hol a hivek szegénysége miatt az 
iskola tengődött inkább mint élt eddig is. Ennek mélyebben 
rejlő kulcsát az olvasó Dálunk nélkül is könnyen ki találhat ja , 
mi annak bővebb magyarázatától elállunk, némi tájékozásul 
csak azt jegyezvén meg, hogy ez ügyben autonómiájuk nekik 
nagy segítségül szolgált, de még jobban elösegité őket ebben 
8ma eszélyes politikájuk, melynélfogva a kormány az ö isko-
láik állapotáról maiglan sincs kellőleg értesülve, e tárgyra vo-
natkozólag ezt olvastuk a napokban egyik cath. l apunkban : 
„A protestánsok iskoláikat annyira maguk kezelik, hogy ha 
tanfelügyelő vagy más kormányközeg hivatalos levelet meneszt 
hozzájuk, felbontatlanul küldetik vissza. Biztos tudomásunk van, 
hogy a protestáns iskolák még a tanárok neveit sem közlik a 
kormánynyal, ugy hogy az még arról sem győződhetik meg, 
vájjon a protestáns iskolák alkalmas tanerőkkel vannak-e el-
látva, pedig azután, a hány prot. embert alkalmaztak az okta-
tásügyi ministeriumban, azt hinné az ember, hogy b. Eötvös 
oktatásügyi ministerö exjaministeriumában sokkal többet foglal-
koznak protestáns mint cath. iskolákkal." «) Mi catholikusok 
e tekintetben egészen más politikát követünk a kormány iránt, 
mely tőlünk mindent k i - s megtudhat, a mit csak tudni akar. 

Hogy a protestánsoknál — a köznépet ér t jük — nagyobb 

a) Kath. Néplap 1870. 46. »ám. 
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az érdekeltség s az áldozat kézség az iskola iránt, mint nálunk 
catholicusoknál, az tagadhatlan, miből azután azon levonással 
állanak ök is, mások is ellenünk szembe, hogy náluk az i s -
kola ügy is jobban áll, mint nálunk s ez onnét van, mert ök 
már az oktatási törvény keletkezte előtti időkben is befolyást 
engedtek híveiknek az iskolára nézve. Hogy felülmulnak-e ök 
minket az iskolai tanítás eredményeiben? b a j o s é kérdést meg-
oldani, miután a fentebbiek szerint ök tanodáik állapotát még a 
kormány elölt is eltitkolják, de ha elfogadjuk is valónak ez 
állítást, annak kulcsa egészen másutt rejlik, mint a híreknek 
engedett befolyásban, ez nálunk sem volt tiltva, kir. városok-
ban divatozott is, ismerünk cath. lelkészeket, kik évek előtt már 
az iskola ügy megkedveltetése s előmozdítása végett iskola bi-
zottmányt alakitottak s abba a parochia előkelő hiveit tagokul 
kinevezték, tanácskozni akartak velük a tanügy iránt, el is 
jött egyszer másszor egyik vagy a másik, utóbb elmaradt ez is 
és a lelkész épen ugy felsült ezen az iskola i ránt i vonzalom 
szeretet, s érdekeltség tel költésére alakított bizottmányával, mint 
b. Eötvös József oktatás ügyér ur az általa épen e czélból ter-
vezett népnevelési egyletekkel, halva született gyermek volt ez 
is, ugy az is, mellyet ennek sírjából Türr István tábornok akart 
nagyobb pártfogolás végett szabadkőműves forma öltönyben 
feltámasztani az úgynevezett „ligne de 1' enseigneinentMéle 
egylet czime a la t t ; mig az előbbinek halála felett szivünkből 
sajnálkozunk, ez utóbbit annál kevésbé s irathat juk, mivel ezen 
Belgium s Francziaországban otthonos egyletet épen keresz-
tényellenes i ránya miatt a melinesi érsek föpásztori levelében 
már kárhoztatta. ») 

A fentebbi állitásnak kulcsa tehát másutt lesz keresendő 
és ez az ö hitfelekezeti vallásukban rejlik egyedül, ez indítja 
őket az iskola iránti szeretet, vonzalom, s áldozatkészségre. A 
protestánsoknál ugyan is vallási kötelmeik legföbbike a szent 
irás olvasásából és az isteni tisztelet gyakorlása a zsoltárok 

a) ld. Tan. 1868. 280. 
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énekléséből állván, hogy gyermekeiket eme kötelmek tel jesí-
tésére képesíthessék, szükségképen iskoláztatniok kell, hogy 
felnővén a sz. irást is olvasni, az imaházban pedig a zsoltá-
rokat is énekelni tudják, náluk tehát az iskola úgyszólván az 
egyháznak nélkülözhetlen előcsarnoka, azaz mig nálunk catlio-
likusoknál az egyház anyja, a tanoda pedig annak leánya nevet 
viseb náluk ez némileg ellenkezőleg áll. Miután nálunk catho-
liku3oknál a vallási kötelem teljesítésre, ugy az üdvezülésre 
sem a sz. irás s zsoltár olvasása vagy éneklése, hanem annak 
hivése s teljesítése szükséges, a mit az egy'iáz a híveknek, — 
hogy higyjenek — elöád, igen természetes, hogy itt az iskola s 
ennek látogatása nem alapszik annyira, mint amott, a vallás-
ban magában, de azért a cath. egyház nem szűnt meg eddig 
sem, nem is szűnik meg soha az iskolába já rás t sürgetni, hol 
a más földi bajok s gondok miatt elfoglalt szülök helyett a 
tanonczokat neveli s oktatja és ezen vallás erkölcsi oktatatást 
utóbb ha felnőttek számukra a templomban folytaíja, nem ti l t ja 
söt a jánl ja nékik a jó könyvek olvasását is, hogy igy ez által 
ismereteikben gyarapodva Isten s az emberek iránti köteles-
ségeiknek annál buzgóbban megfeleljenek, de mind e mellett, 
ha tán valaki mégis a könyvből nem, hanem csak az olvasó-
ról tudna imádkozni, ha más kifogás alá nem esik, az üdve-
zülés reményét a cath. egyház ily hivétől megnem tagadhatja , 
mig ellenben a protestánsok hitelveiknél fogva a sz. i rás ol-
vasásától senkit fel nem menthetnek, s igy az iskolától sem 
melyben erre képesittetnek. Ezt kell tehát mindig a vita alatti 
kérdésnél szem előtt tartani, a midón ök rovásunkra a maguk 
iskoláit és híveknek ez iránti forró ragaszkodását s áldozat-
készségét előttünk dicsekedve emlegetik és épen ezen hitfele-
kezeti elvüknél fogva nem fognak ök bármi áldozatot nagynak 
találni, hogy iskolájukat a közösités alul megmentsék, b á r c s a k 
a mi híveink is iskoláik megmentésében az ö példájukat kö-
vetnék, akkor csakugyan valósulna az ország herczeg prímásá-
nak azon kívánalma s jóslata, hogy a közös iskola Dálunk p a -
píron maradna. Ha ezen népoktatási törvény ama módosítások 
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mellett születhetett volna meg, melyeket aya l lás erkölcsi ne-
velés biztosítása végett a kalocsai érsek ur ajánlott a felső 
táblánál, talán egész Európában eme törvépy lett volna egyedül az, 
melyet minden népnevelés barát ja a haza határain belül, s 
kivül örömmel üdvözölt volna ezek nélkül e törvény mellett, ha nem 
vigyáz az állam tel és mi is nem őrködünk, tanodáinkból maholnap 
vörös republicanus tanonczok is kerülhetnek ki, de hát igy kívánta 
ezt a szabadelvüség korszelleme, evvel pedig haladni, nem pedig 
daczolni kell a müveit nemzeteknek, kiknek sorszámából mi magya-
rok a világért sem hagyjuk magunkatj í i töröltetni , ha ősapáink 
példája szerint, kik a vadonban legkedveltebb jószágukat hó-
fehér par ipá jukat áldozták fel, mi is legdrágább kincsünket 
lelkiismereti szabadságunkat visszük is áldozatul. 

Épen midőn e törvény hiányainak kimutatásában fáradoz-
tunk, egyik távolabbi barátunk íigyelineztete minket a hír lap-
ban Szabolcs vármegyéből a kormányi tanfelügyelők ellen emelt 
ama panaszra is, hogy ezek a cath. iskolák meglátogatása a l -
kalmával a vallás s vele kapcsolatos erkölcstanra semmit sem 
adnak, belölök próba vizsgál el sem fogadnak. a) Mi e panaszt 
s az abban rejlő vágyat oly annyira jogtalannak tar juk, mi-
szerint az oktatásügyi minisztériumnak mély hálánkat ny i lvá-
nít juk azért, hogy azon utasításba, melyet ö 1869. május 15. 
a felügyelök részére kiadott, azt mit a levelező óhajt, be nem 
foglalta. Ugyan, hogy lehet ilyesmit követelni, hogy cath. i s -
koláinkban a talán zsidó, evangelicus, vagy unitárius vallású 
tanfelügyelő előtt tegyenek tanonczaink a hit s erkölcstanból 
próba-vizsgát és ezek feleletei által zavarba hozzák a kor -
mány képviselőjének vallási elveit, mert habár az államnak 
nincs is, de van a tanfelügyelőnek bárminő vallása, — ki ; ha 
tán ezekhez buzgón ragaszkodnék, könnyen megtörténhetnék 
az is, hogy sajá t kátéja szerint javí taná ki a tanonczok fele-
leteit, vagy ha akadoznának, ebből súgna nekik. 

a) M. Állam. 1870. 261. 
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Nem, ez nem lehet, a panasz jogtalan, az óhaj meggondo-
dolatlan, igen helyesen van az utasítás ugy kiadva, hogy mi-
dőn a felügyelő évenkint egyszer a hitfelekezeti iskolát meg-
látogatja, a lelkésznél* köteles magát eleve jelenteni és ennek 
ngy a gondnok társaságában jelenik meg az iskolában, egyéb-
iránt az előbbi barát, ki a szabolcsi panaszra minket figyel-
meztete, azon a levelezőt is, minden esetre megnyugtató ész-
revételt tevé, hogy a hit s erkölcstanbóli próba-vizsga u jabb 
időben — legalább egy évtized óta — a cath. iskolák föpász-
tori szemléje alkalmával nincs már mindenütt szokásban, e 
helyett most nem a tanonczok, kik ha hangoztatni tudtak, min-
den jó volt, hanem a tacitók kérdeztetnek ki a rajok s zámá-
ról, ezek felosztása s tanítási módjáról, de azért ama vidéken, 
hol ez történt, habár a közös iskolák száma nagy lett is, a 
világ sarkából még eddig, legalább e vidéken, ki nem 
fordult. 

Egyébiránt erősen hisszük s reményijük, hogy a közok-
tatási törvény ha más érdekből nem is, de financiális szempont-
ból ma holnap revisio alá fog az országgyűlésen kerülni, na-
gyon sokba kerülnek az országnak eme közös iskolák *) és 
minthogy azok száma nem fogy, hanem szaporodik, s igy az 
azok száraára törvény által biztosított állam segély összege is 
növekszik, ma holnap oly nagy tételt fog a budgetbén elfog-
lalni, hogy maga az országgyűlés is megretten attól és azt re-

*) Egyik vármegyében a tanfelügyelő kinevezése utón a megyei iskola-
tanács is megalakult, két évi korszak alatt, hogy legyen még is mindkettő-
nek foglalkozása, három község tán ez iránti könyörületből közösité iskoláit. 
Négyszer lévén évenkint az iskola tanácsnak rendes gyűlése, miután a 131, 
§. a tanácstagoknak nemcsak útiköltséget, hanem napidíjt is biztosit, a agy-
számu iskolatanács tagjai közül csak 30 megjelenőt s egynek útiköltségét s 
napidiját 10 frt. számítva fel, egy gyűlés 300 írt., négy tehát évenkint 1200 
frt. kei ül, ha ehhez hozzá adjuk a felügyelő s tollnok fizetését, az irodai áta-
lányt és e czimen csak 2500 frt. veszünk számításba, kitűnik azon eredmény 
hogy ezen egy pár községi iskola kormányzata nem csak a kormánynak, de 
nekünk is nagyon sokba kerül. 
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visio alá fogja majd éppen e financziális ok miatt venni, mert 
igy, mint az most szerkesztve van, fen nem állhat soká. Erősen 
hisszük, hogy e revisio alkalmával ezen általunk különben né-
mely módosítások mellett, örömmel üdvözlött népoktatási tör-
vénynek fentebb jelzett hiányai is orvosoltatni fognak, addig 
azonban, mig e reményünk s forró óhajunk, teljesülni fog, azt 
mint törvényt minden hiányai mellett is t isztelnünk, de min-
den igyekezetünket egyúttal oda kell irányoznunk, hogy a még 
kezünk közt maradt iskoláinkat aként rendezzük s szervezzük, 
hogy a tanfelügyelőnek alkalma ne legyen a raegintésre, mely-
nek ha harmadika is sikertelen marad, következik a közösités; 
továbbá erős a reményünk az iránt is, hogy az autonomia majd 
czélszerü fegyvereket szolgáltat kezeinkbe, melyek segélyével 
az időközben kezeink közül elrepült iskoláinkat is visszasze-
rezhetjük. Egyébiránt soha se tévesszük szem elöl azt, hogy 
azon mérvben, melyben hitfelekezeti iskoláinkat szaporít juk, 
ugyanazon mérvben a közösek számát apasztjuk és midőn e 
téren igy fáradozunk s buzgólkodunk, az állami pénztár fi-
nanciális állapotán is segítünk, mert fogyván a törvény által 
állam segéllyel biztosított közös iskolák száma, az évenkinti 
e czimen reánk kivetett adó is leapadni, de végkép csak ak-
kor fog megszűnni, ha a berezeg prímás urnák jóslata te l je-
sül és e hazában közös iskola nem lesz másutt, mint a codex 
papírján, mi ez óhajt szivünkből osztjuk, 

Ezen revisio iránti reményünket nagy mérvben növeli még 
azon tapasztalás is, hogy a közös iskolás községekben az is-
kolai adó birtok aránylag levén kivetve, ennek legnagyobb ré-
szét a volt földes ur fizeti, ki most bámulva veszi észre, mennyire 
felnövekedett rövid idő alatt községi adója, s miután még 
egyéb honi, az ország cassájából segélyezett községi iskolákra 
is tartozik fizetni, ezen adója is évről évre növekszik, most 
már az ilyen nem oly nagy bará t ja a közös iskolának, mint 
előbb volt, revisiot sürget ö is velünk, addig azonban, mig ez 
megtörténik kezet fogva az országgyűlés atyáival vigasztalás 



találhat ama közmondásban: Patiaris legem, qmm ipse tu-
listi. *) 

III. FEJEZET. 
A törvényesen bevett keresztény vallás-
felekezetek viszonosságáról és a vegyes 

házassági válóperekről. 
E czim alatt jelent meg törvényiárunkban magyar inter-

confessionalis törvény, tartalmát s szövegét az 1868. évi 48 s 
53. t. cz. sorolja elö, mint törvényjavaslat 1868. decz. 5-én ke-
rült a felsőházba és átalános tárgyalását a főtáblának egy-
házi s világi tagjai közül senki nem ellenezvén, részletes tár -
gyalásával is siettek, mert négy nap múlva az országgyűlést 
már be zárták, alább felfogjuk emliteni azon főpapokat, kik 
a törvényjavaslat iránt beadott módositványok mellett szavu-
kat, ámbár siker nélkül, felemelek, mert ez is eredeti szöve-
gezése szerint lön a felső táblán elfogadva és az előbbi decz. 
6. az utóbbi 8 -án nyert szentesítést. **) 

Minő ezen interconfessionalis törvény Ausztriában, a l in-
czi püspöknek fentebbi körleveléből kitűnik, ha a miénket av-
val összehasonlítjuk, azt fogjuk tapasztalni, hogy mindkettő egy 
gyárban készült ugyan, de amaz legfeljebb originális, a miénk 
pedig csak copia, amaz annyival jobb a miénknél, mert i ve-
gyes házasságból született gyermekek nevelésénél a szülök sza-

*) A Pesti Napló 1870. 47. sz. roppant kemény szavakat használ e 
miatt a birtokos osztály ellen, mely nyiltan a közös, alattomban pedig a fe-
lekezeti iskola mellett dolgozik az adó minit. 

**) E Kifejezés hü fordítása ugyan a latin sanclio szónak, de minthogy 
ez némi ellentéles viszonyban áll most kivált a vallásügyi törvényre ne n il-
lik az, azért mi sokkal helycsbnek tartanók ezen kifejezést megerősítést nyert, 
de a törvénykönyv a fentebbit használja. 
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bad kiegyezése benne fentar tva van, mi nálunk nincs megen-
gedve, de az originális még is rosszabb a copiánál azért, mert 
abban a polgári házasság is meg van engedve, asz. széltek b í -
ráskodása pedig eltörülve, egyébiránt Ausztriának e m i a t t nem 
lehet jogos, vagy tartós oka dicsekedni, hogy minket e tekin-
tetben megelőzött, vagy túlhaladott, ez öröme csak rövid idejű 
leend, mert a mi országgyűlésünk is kimondotta már elvben 
mindkettőt és hogy az 1868. évi magyar interconfessionalistör-
vény szövegéből e két pont kimaradt,*) csak azért történt, mert 
ez időben sem kö zségeink, sem törvényszékeink még rendezve 
nem voltak, söt alapos reményünk van a r ra is, hogy mi ma 
holnap még a laj tántul iakat is túlszárnyaljuk, mert hihetőleg 
nem sokára az anyakönyvek vezetése alul is fel leszünk mentve 
helyettünk a falusi biró fogja ezeket vezetni, ki lia irni nem 
tud, majd felróvásolja az illetők neveit biró pálczájára, vagy 
valami üres papíron megkereszteli azokat, kik meghaltak, h á -
zasságra, vagy a világba léptek. 

De elemezzük egy kissé eme törvényeket, a sorrend sze-
rint következik I, a vegyesházassági válóperekről szóló 48 czikk, 
mely decz- 2-án lön a felsőházban bemutatva és minden ész-
revétel nélkül en bloc decz. 5-én elfogadva, másnap szentesítve, 
E törvény szerint ezentúl a vegyes h.izassági váló perek az 
alperes illetékes bírósága előtt inditandók meg, Ítélet után a 
per 30 nap alatt a felperes bíróságához hivatalból áttecndö, 
ez hoz felperes felett Ítéletet; mindegyik félre nézve egyedül 
saját illetékes bíróságának az illető fél sa já t hitelvei alapján 
hozott jogerejű Ítélete kőtelező. 

E törvény tehát eltörli az 1791. évi 26. t. cz, ama ren-
delkezését, mely szerint ama házasságok iránt, melyek vagy 
létre jöttük alkalmával már vegyesek voltak, vagy az egyik fél 

Szctsz Károly képviselő s a cultusmiuisteriuin egyik főhivatal-
noka 1808. évi nov. .30. a képviselőházban kijelenté, hogy honunkban a sz. 
székek bíráskodása házassági perekben csak igen rövid ideig fog még tartani. 
Id. Tan. 1868. 278. sz. 

5* 



megtérése folytán azzá lettek, a cath. szent székek ítélnek. 
Most az u j törvény szerint mindegyik fél ügye felett külön bí-
róság dönt és minthogy a nem cath. fél bírósága oly okokból 
is felbontja a házasság kötelékét, melyek miatt a cath. rész 
bírósága efiflk ágy sasztaltóli elválást engedhet, az eredmény az 
lesz, hogy uiig az a catholikus fél u j házasságra kelhet, a 
catholikus fél ezt nem teheti, uiert a catholikus egy-
ház ezt meg nem engedheti, hanem majd ugy fog ö magán se-
gíteni, hogy ö is elmegy oda azon egyházba mely néki ezt 
annál inkáb megfogja engedhetni, mivel az alább általunk tá r -
gyalandó 52. t . cz. 8. §~a világosan kijelenti, hogy az áttért -
nek áttérése utáni minden cselek vényei azon egyház tanai sze-
rint itélendök meg, melybe áttért, s az ál tala elhagyott egyház 
elvei reá nézve semmiben sem kötelezők. 

Midőn e törvény még mint javaslat az alsóházban tá r -
gyaltatott, egyik cath. napi lapunkban «) egy nyilt interpellátio 
lön a cultus-minister úrhoz intézve azon kérelemmel, hogy ezt 
az országgyűlés termeiben annak egyik vagy másik tagja te-
gye magáévé és ennek tárgya iránt kérjen rainister úrtól fe l -
világosítást. Az interpellátio következő volt: „Sürgős interpel-
latio* a nm, cultus-minister úrhoz. Azt tar t ja a közmondás, 
végén csattan az ostor, Ezt országgyűlésünk is igazolni látszik, 
hol az állami omnipotentia, a proclamált lelkiismereti szabadság 
és a „szabad egyház szabad államu gunyjára aonál mélyebben 
és mélyebben nyul a hit szentélyébe, vélt hatalmát annal job-
ban érezteti, minél közelebb az idö, midőn a párkák élte fona-
lát elmetszik. <Alig, hogy felmetszett életerünk fölötti fá jdalmunk-
ban jogkiáltásunkat hallattuk a szabad egyház-féle elv magya-
rázatának alkalmából, már is kitünö orvosszerül ajánlották 
fájdalmunk enyhítésére szemünk fénye — egyetemünknek k i -
látásba helyzett decathol izálását ; legújabban pedig a szabad 
egyház-féle elv i lustrálásaul, a nm. cultusminister ur volt ke-
gyes szellőztetni a vegyesházassági perekre vonatkozó törvény-

n) Id. Tan. 1868. 278. 
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javaslatában a kormány nemes (?) intentióinak egyikét, me-
lyet uffy látszik, ad majorem libertatis conscientiae glóriám (?) 
és a cath. hitelvek iránti tiszteletnek bebizonyítására, a kor-
mány hazánkban is érvényre emelni akar . 

E nemes (?) intentióval szemben ugyancsak mi is a lel-
t, kiismereli szabadság és a szabad egyház nevében a szabad 

államban, egy alázatos interpellátiot vagyunk bátrak a nagy-
méltóságú cultusminister úrhoz intézni, vagy ha talán e sorok 
a ninltsgú cultusminister ur figyelmét bokros elfoglaltatása kö-
zepett casu fortuito elkerülnék, lelkes, bátor, katholikus kép-
viselőink egyike által az országházban — mit igen óhajtanánk — 
intéztetni, egyszersmint a vegyesházassági perek törvényjavas-
latának illiistratiójául szükségesnek lát juk egypár példát 
közölni? 

Interpellatio. 
A nagyméltóságú cultusminister a vegyes házasságok 

fölötti bíráskodást illető törvényjavaslatában kötelezni akar ja 
a cath. egyházi bíróságot arra, hogy ily ügybeni végitéletét 
hivatalból áttegye oly bírósághoz, melynek illetékességét hit-
szabályainál fogva el nem ismerheti. 

Ha ez hihetőleg meg fog tagadtatni, vájjon pénzbírság, 
börtön és ezekhez hasonló szelid eszközökkel kívánja cultus-
minister ur is il lustrálni, épen ugy mint Lajthán tul, azon szép 
e lve t : szabad egyház a szabad á l lamban? 

Hátha a cath. fél, más vallású hites társától gyötörtet-
vén, orvoslás végett birót keres, de nem talál, mert a szent-
szék a törvényjavaslat szerint ez esetben a más val lású al-
perest hiában idéztetné, a panaszló pedig hitelvei ellenére is 
más birósághoz nem fordulha tna ; vájjon az is a lelkiismereti 

fe és vallásszabadsághoz tar tozik-e, hogy valakinek sz. István 
koronája területén igaz ügyében bi rá ja ne legyen, ha csak hi t -
szabályait előbb meg nem sérti ? 

Végre ha az egyházi bíróság ily esetben, a szerencsétlen 
megnyugtatására rövid, de alapos tárgyalás után mégis Ítélni 
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merészlene, a mi hitelvei szerint joga és kötelessége, vájjon 
ekkor megint a lajthántuli gyönyörű eljárást óhajtja a mi-
niszter liiven utánozni ? 

Eddig interpellationk. 
Hogy pedig nevezett törvényjavaslat mily garantiát nyújt 

a cath. lelkiismeret szabadságára nézve és mily gyönyörű (?) 
példáját nyújt ja annak, mikép kelljen valamit parancsolni, 
hogy az kivihetetlen legyen, legyen szabad ezeket egy pár pél-
dával illustrálni. 

Tény az például, hogy a cath. egyház a bebizonyított 
házasságtörést oly oknak tekinti, melynek alapján a házasfe-
leket egyedül csak ágy és asztaltól választja el, tény másrész-
ről az is, hogy a protestánsok ugyancsak a házasságtörést oly 
oknak tekintik, melynek alapján a házasságot semmisnek nyil-
vánítják, erre nézve tehát cath. és protestánsok közt oly lé-
nyeges létezik, mint az „igen és nem" közt. 

Ha most a cultusminister ur ö nmlsga által a ház asz-
talára letett törvényjavaslat elfogadtatnék, házasságtörés ese-
tében protestáns felperes köteleztetnék cath. alperes ellenében 
keresetet a cath. szék előtt indí tani ; bebizonyíttatván alaposan 
a házasságtörés, a cath. szék az egyház elvei szerint a felek-
nek csak ágy és asztaltóli elválását modaná ki, Ítéletét a tör-
vényjavaslat értelmében köteleztetnék a prot. consistoriumhoz 
hivatalból áttenni, vagyis oly Ítélőszék elé terjeszteni, mely a 
catholikusokétól homlokegyenest ellenkező elvből indul ki, és 
igy köteleztetnék a cath. szentszék lelkiismeretes meggyőző-
dése és hitelveinek ellenében a felvett esetben általa felbont-
hatatlannak tartott házasságot oly foium elé terjeszteni, hol 
ugyanaz ex principio felbonthatónak Ítéltetik. Hol van itt a 
cath. lelkiismeret-szabadság megőrizve? hitelvei tiszteletben 
tartva, midőn törvényileg a cath. sz. szék oly tény véghezvi-
telére kényszeríttetnék, mely lelkiismeretén eröszakot tenne. 

Itt egy másik példa. A vegyesvallásu házasfelek válni óhajta-
nak, az ok, melyet előhoznak mind a cath., mind a nem cath. 
bíróság előtt olyannak tekintetik, melynek alapján az elválás 
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csak az ágy és asztaltól eszközölhető; a cath. bíróság azonban 
a felhozott okot a tanuk vallomása után nem itéli kellőleg iga-
zoltnak, azért a feleket együttlakásra utas í t ja ; a protestáns 
consistoriuni pedig superabundanter igazolva véli lenni az el-
válás alapjául felhozott okot, igy a feleket ágy- és asztaltól 
elválasztja. Már most kérdjük: ezek után miként lehet a cul-
tusminiszter törvéDyjavaslatát a gyakorlati életbe átvinni, mi-
dőn az egyik bírósága a feleket együttlakásra utasítja, a má-
sik pedig elválasztja ? Miként fognak a felek a két ellentétes 
Ítéletnek eleget tehetni? mert hisz ugyan egy időben együtt is 
éini, külön is élni csak nem lehet. És ez a törvényjavaslatnak 
azon része, melyet egyszóval „absurdum"-nak szoktunk ne-
vezni. 

Midőn e törvényjavaslatot latolgattuk, önkénytelenül is 
azon gondolat jutott eszünkbe, hogy nem a culiusz, hanem az 
igazságügy miniszter urnák kellett volna valamely a vegyes-
házassági perekre vonatkozó törvényjavaslatot a ház asztalára 
tenni, akkor valószínűleg nem lett volna benne ily és eoöyi 
kiáltó ellen t.ondás. 

Másrészt pedig midőn a törvényjavaslatot a modern ha-
mis liberalizmus tanaival összevetettük, azzal az utolsó hajszá-
lig megegyezőnek találtuk és csak azt nem tudjuk : vájjon az 
ál-liberalismusnak tett e concessio számára helyesen volt-e 
megválasztva az időpont, holott nem sokára a választások kü-
szöbén állandunk, melyekre ugy véljüK a calholikusok nem cse-
kély befolyással vannak. 

E szempontból is bátrak vagyunk interpellatiónkat lelkes 
cath. képviselőink figyelmébe ismételve ajánlani.4 

Nem lebet eléggé sajnálkozni a felett, hogy nem találko-
zott sem az egyik, sem a másik táblánál valaki, ki ez inter-
pellatiót magáévá téve azt ahhoz, kinek szánva volt, intézni 
merészkedett volna; nagyon kár, hogy ez el lön mulasztva, igen 
kívánatos lett volna ez már azon ok miatt is, hogy a minister 
urnák e tárgybani megnyugtató vagy felvilágosító nyilatkozata 
sok mindenféle aggodalom s félelmet megszüntetett s minden 



bizonnyal meg is szüntetett volna. Azonban ezen interpellatió 
csakugyan C8ak papíron maradt. 

Ezen a vegyes házasságok váló pereiben hozott Ítéletek 
s azokból származó következmények iránti kérdés eldöntés vé-
gett a magyar országgyűlésnek régi termeiben már előbb is 
szellőztetve lön, de nem igy eldöntve, mint a pesti u j ország-
házban, hol az először fordult csak még elő. Jó Írsz e kérdés 
kellő felvilágosítása végett a történet fáklyájá t meggyújtani. 

A bécsi s linczi békekötések alapján honunkban a cath. 
consistoriumok előtt tárgyaltat tak a protestánsoknak minden 
házassági perei, t ehá t azok is, melyek nem vegyesek voltak és 
e bíráskodása a honi sz. székeknek 1791 évig tartott . Miután 
az 1567. évi 25. t. cz. rendelete folytán az egyházi bíróságok 
a canonok szerint tartoztak ítélni, az evangelicus házassági 
pereknél is ezeket vették ama bíróságok alapul, a mit ők zo-
kon veitek, azt kívánván, hogy a consistoriumok sajá t hi t fe-
lekezeti elveik alapján hozzanak pereikben í téletet ; azt hogy 
e perek elvonattassanak a szentszék bíráskodása alul, csak H. 
József császár idejében kérelmezték, mit a most említett fe je-
delem 1786 mart. 6-án kiadatott házassági pátensében meg is 
igért nekik, de a vegyes házasságoknak a sz. szék előtti t á r -
gyalása ellen soha szót nem emeltek. Az 1791. évi törvény 
házassági ügyeiknek elintézését addig, inig saját egyházi bíró-
ságaik rendezve lesznek, a polgári törvényszékekre terelvén 
kijelenti, hogy az itt a házassági kötelék felbontására hozott 
ítéletek érvényességét vagy a catholikusokra is kiható erejét 
a cath. püspökök elismerni nem tartoznak, a vegyes házassá-
gokra nézve pedig mint már fentebb említettük egyedül s ki-
zárólag a cath, sz. székeket jeleli ki jövőre is illetékes bí-
ráknak. *) 

*) Curiosum gyanánt említjük csak fel, bogy noha a cath. consistoriu-
mok, melyek két századon tul bíráskodtak az evang. házassági pereiben, örül-
tek s örülhettek, hogy e tehertől megszabadultak, mindamellett is az 179Ü-
éyi cath. status alig a sz. székek beegyezése vagy óhaja szerint — a 
törvényjavaslat tárgyalásakor nemcsak ez ellen szavazott, hanem a király 
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E kérdés azonban, noha az evangelicusok óhaja szerint 
lön eldöntve, rmís alakban előkerült az 1840. 1843. évi ország-
gyűlésen is, azonban most sem az lön panasz tárgya, hogy a 
cath. consistoriumok Ítélnek a vegyes házasságokban, ha nem 
egészen más, legczélszerübben megfejti ezt az alsó táblának a 
vallás dolgában 1840. évben elfogadott törvényjavaslata 15. §-a 
mely igy szól: A vegyes házasságokból eredt váló perekben az 
1791. 26. t.cz. 16. ^-a által megrendelt bírósági hatóság nem terjed 
ki oly esetekre,midőn a házasságszerzés alkalmával evang.valláson 
volt mindkét házas társak közül valamelyik a válóper lefolyta 
alatt, vagy épen az elválasztási ítélet után cath. vallásra megy 
által ily átmenet, sem a már meghozott Ítéletre, sem a per fo-

lyamára nézve változást vagy a már lefolyt pernek az emiitett 
bíróság előtti megujithatását nem következtetheti. 

Azonban sem ezen törvényjavaslat, sem a másik, — mit 
1843. évben alkotottt az alsó, de nem fogadott el a felső táb-
la — nem lön a király által megerősítve, ez utóbbinak szöve-
ge ez volt: 3. §. A vegyes házasságból eredt válóperekben, 
ha a perlekedő felek az ágytól s asztaltól örökre el választat-
nak, az evangelikus részre nézve a kötés is felbontassék, s 
szabadságában álljon uj házassági szövetségre lépni." «) 

Tehát sem egyik, sem másik javaslat nem akarta a ve-
gyes házasságokat a sz. székek bíráskodása alul elvonni, ha-
nem csak az evang. félre akart némi kedvezményeket kieszkö-
zölni, azonban a sanctiouálás elmaradt s igy ezen megoldatla-
nul hagyott kérdés most az 1848. évi XX. t. cz. kimondott 
egyenlőség alapján egészen más alakban került az országgyű-
lés elé, mely ugy döntéel e kérdést, mint már fentebb előadtuk. 

A II. törvény, mely a törvényesen bevett keresztény vallás 
felekezetek viszonosságáról szól, összesen 24 §. áll, ezekből 

annak visszavételére még külön levélkén is felkérte. Vcgíjcsházassárjok irta 
Oltványi Pál 1857. 121 lap. 

*) Majlátk János vallási nu.zgalniak 167. 263. 
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a) 1—8 az átmenetről, 
b) 9—18 a vegyesbázasságokról, 
c) 19 ünnep s vasárnapokról, 
d) 20 - 2 4 a vallásfelekezetek viszonyairól s a temető-

ről rendelkezik. 
Hogy a törvényhozás az átmenetet megkönnyítő, a lelki-

ismereti szabadság nevében örömmel vesszők, a ki azon egy-
házban, melynek eddig tagja volt, nem hiszi lelke üdvösségét 
biztosítva, menjen s tér jen oda be, hol azt feltalálni véli 

Az ünnep mint Angliában, nálunk is megszűnt e törvény 
szerint pihenő nap ler.ni, csak a vasárnap van még e kivál t -
sággal felruházva, csak is pihenés szót használunk és igy ma-
gyarázzuk a törvény ama szavait, hogy vasárnapokon minden 
nyilvános s nem erkerülhetlenül szükséges munka felfüggesz-
tendő, mert egy vallásnélküii államban vallási ünnepet sem 
megengedni, sem betiltani nem lehet. E magyarázat mellett 
nincs kifogásunk a szerkezet ellen, melynek ruganyossága mel-
lett azonban dolgozhat mindenki, ha azt véleménye szerint el 
nem halasztja. A catb. egyház azonban e törvény mellett ezen-
túl is parancsolni fogja híveinek a vasár- s ünnepnapok meg-
szentelését, mely azonban nemcsak a munkaszüneUlésre, ham m 
arra is kiterjed, hogy az egyházban is, hol az Isten parancso-
latját hirdeti nekik, hivei megjelenjenek; e pontra nézve tehát 
lelkiismereti kötelmük lesz ezeknek ezentúl is megtartani azt, 
mitől egy részben a törvény által felmentve vannak. Szeret-
nénk azonban, ha e tárgyban is le etö volna Romából egy kis 
engedményt kieszközölni hiveiuk számára, mert az igazat be-
vallva, az ünnep s vasárnapok tnogszentelése ügye híveinknél 
ez előtt is rosz lábon állott, most pedig e törvény folytán még 
roszabbra fordult, és ha őket e miatt korholjuk és az Isten s 
egyház parancsolat jára figyelmeztetjük, avval állanak elö, hogy 
másutt is, még a p majorban is dolgoznak a béresek 
s mozognak a szekerek. 

A temetői 22. §. iránt a szathmári püspök terjesztett be 
kivüle egy tag által sem pártolt oly módositványt, hogy a lé-
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tezö temetőben más felekozetbeliek számára külön alkalmas 
helyiség jelöltessék ki, miután a 22. §. igy rendelkezik e t á rgy -
ban . „Temetőben a különböző vallásfelekezetek tagja i vegye-
sen s akadálytalanul temettessenek el." Jeles beszédében k i -
emeli ») ama súrlódásokat, viszályokat, melyek a mult idö 
példájára e miatt a hitfelekezetek közt támadhatnak, nem lát ja 
a szónok be, miért kiván a törvényhozás okot adni arra, hogy 
a felekezetek alsó rétegei fel ja jdul janak s mondják, ime a 
törvényhozás már megfosztott minket sa já t felekezeti iskolánk-
tól, mert felekezeti tanodáinkat, midőn mi képesek nem va-
lánk azt szegénységünk miatt kellőleg felszerelni, bezáratta, s 
minket a községi iskolába kényszeritett, most közössé teszi te-
metőnket, nincs egyéb hátra, minthogy templomainkat is kö-
zösekké nyilváni sa." De elhangzott ezen módositvány is, me-
lyet a birlap szerint a javallón kivül senki sem pártolt , egyéb 
iránt ohajtottuk s szerettük volna nagyon, hogy az országgyű-
lés, ha már a temetőkről rendelkezett, egyúttal államrendöri 
szempontból a sírgödrök mélységéről, ugy a holt testnek mily 
időben történhető eltemetéséröl se feledkezett volna meg, er -
ről ugy sincs még egy árvaf szó sem törvénykönyvünkben, 

A vegyes házasságok ügyét szándékosan hagytuk utol jára, 
mert ehhez mint tanulmányunk egyik kedvencz tárgyához, bő-
vebben akarunk hozzá szólni. 

Két részre oszlik itt a rendelkezés: 
A Vegyes házasságok hol s ki előtti kötéséről, 
SS Ebből származó gyermekek neveléséről, 
AZ A alatti pontra nézve elvül állíttatik fel, hogy bár -

melyik fél papja előtt érvényesen köthető a vegyes házasság 
a hirdetés végett mindkettő megkeresendő, de ha az egyik azt 
nem teljesiti, az egyiknél történt hirdetés is elegendő, de elbo-
csátó levél azért mindenesetre kérendő, ha ez is két tanú előtt 
megtagadtatnék, ezek egyike azt kérdezi a lelkésztől, van e 
akadály bejelentve ? a lelkész által e kérdésre adott vagy meg-

a) Reiigio 1868. 52. 
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tagadott válaszról a tanuk adnak bizonyítványt, s ez pótolja 
ily esetben az elbocsátó levelet, ba a lelkész a nála bejelen-
tett akadályt eltitkolja, 500 fr í ig fokozható birsággal s félévig 
terjedhető fogsággal büntettetik a polgári hatóság által, az 
egyházi által pedig szabad tetszés szerint. 

A törvény eme rendelkezését azon észrevétel mellett ajánl-
juk paptársaink szives figyelmébe, hogy soha se tagadják meg 
sem a hirdetést, sem az erről a vegyes házasságoknál szá-
munkra a püspökségi hivatal által elöszabott tarlalmu bizo-
nyítványt (mit a törvény elbocsátó levélnek már azért is h i -
básan nevez, mert ily esetekben mi soha el nem bocsátunk 
senkit más nem cath. egyházban esküvőre, hanem csak a h i r -
detés megtörténtéről és akadály nem létéről adunk hívünknek 
bizonyí tványt) mely utóbbiba a talált vagy bejelentett aka-
dályt is be kell pontosan vezetni, fontos okaink vannak, a mi-
ért ezt tanácsoljuk, mert különben könnyen bajba jöhetnek. Te-
gyük föl az esetet, hogy Pete Péter szomszéd községbeli refor-
mátus atyánkfia elakarja házastársul venni Piros Kata hívün-
ket, ki magát vőlegénye előtt szabad állapotúnak adta ki, de 
biz az nem ugy van, mert fér je él, noha nem él vele ; ha a 
lelkész megtagadja a fentebbi bizonyítványt s csak szóval 
mondja el a tanuknak a fentebbi akadályt, mely miatt Piros K. 
érvényes házasságra nem léphet, kérdés hogy a tanuk befogják 
e ezt irni ama bizonyítványba, mely az ö levelét pótolni 
fogja az eskető lelkésznél, és ha nem ir ják be, hanem az-
jegyzik oda be, hogy a lelkész szerint nincs bejelentett aka-
dály, létrejön a szomszéd faluban a házasság, mely nem csak 
polgári, hanem cath. s evangelicus törvények szerint is érvény-
telen. Hátha Piros Katának élö ura elő áll s követeli nejét 
vissza, és ez vagy mások bejelentik az ily akadály mellet! 
létre jött érvénytelen házasságot, mivel fogja a lelkész magát 
az iránt igazolni, hogy ö annak idejében a tannk előtt ez a k a -
dályt felderi té? — de véleményünk szerint még e bizonyít-
ványnak egyszerű kiállítása mellett is, kijátszhatják eme ta-
nuk a lelkészt, kik ily esetben, ha ilyen akadályt tartalmaz, 
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a lelkészi bizonyítvány, azt könnyen meg is semmisíthetik, ós 
helyette a maguk nevében mást állítanak ki s kézbesítenek az 
esketést végezni akar t lelkésznek, melyben az akadályról em-
lítés sem fog lenni, körültekintő óvatosságból jó lesz tehát eme 
bizonyítvány-levelet ily esetben két egyenlő példányban elké-
szíteni, és az egyiket a tanuknak kézbesíteni, a másikon p e -
dig, mely a levél tárba őrizetül letétetik, általuk elismertetni, 
hogy ennek másik példányát kézbesítés végett magukhoz vet-
ték. Jó lesz e tanácsot követni, mai nap furfangos eszű embe. 
rekkel van gyakran ügyünk, kik örülnek, ha reászedhetnek 
valamiben, van nekünk ugy is elég bajunk, ha ily bigamia vé-
gett ujat nem akasztanak is nyakunkba, melyért nem elég 500 
fr tot fizetni s félévig börtö nben pausalni, hanem ennek meg-
történte után még a sz. széki fiscussal is szembe kell azután 
állani s szállani. 

Van azonban e törvénynek 8. §. még egy elv felállítva, 
mely habár az áttéréshez, tartozik is, lényeges következményei-
nél fogva a vegyes házasságok kötésére is kihat, igy szól ama 
§. „Az áttörtnek áttérése utáni minden cselekvényei azon egy-
ház tanai szerint itélendök meg, melyben áttért, s az általa 
elhagyott egyház elvei reá nézve semmiben sem kötelezők." 

Példák állal fogjuk e §. értelmét bővebben kideríteni. 
Bandi Péter ret, s Jó Kata cath. tehát vegyes házasok 

rosszul élvén egymásközt, a nö elválási per t indit, házasság-
töréssel vádolt fér je ellen az u j törvéDy értelmében a megyei 
törvényszéknél, hol a házassági kötelék a f é r j óhajára felbont-
tatik, áttétetvén a per a catb. sz. székhez, ez csak ágy s asz-
taltóli elválást mond ki, de azért ez Bandi Pétert nem gátolja 
abban, hogy u j házasságra lépjen, ugy viszont ez által fel nem 
szabadí t ja ar ra Jó Katát, hogy ez is más házasságra léphes-
sen, noha volt fé r je már második házasságra kelt, mit tesz 
tehát, hogy ö is u j házasságra kelhessen, átmegy a re formá-
tusokhoz, ez esetben az általa elhagyott eg jház elvei reá néz-
ve többé nem kötelezők. 

Tóth János s Barna Sál a református házasok gyűlölet mi-
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att végkép elválasztatnak egymástól *) a fér j ez Ítélet kinye-
rése után catli. nöszemélyt akarván elvenni kijelenti, hogy kész 
menyasszonya óhajára ezen egyház kebelébe áttérni, megenged-
hetö-e a házasság? — Az 1791. évi 2 6 . $ . ama rendelete, mely 
szerint a catholicusok az ily Ítéleteket érvényeseknek nem tar-
toznak elismerni, az u j törvény által sem törültetvén el, a 
czélba vett házasság eddigi törvényes gyakorlat szerint 
csak akkor engedhető meg, ha sz, szék átvizsgálja a törvény 
széknél letárgyalt köteléki váló pert és oly okból találja ott 
a köteléket felbontva, minőt a canonok is felállítanak, ez eset-
ben Tóth Jánost a cath. consisterium is u j házasságra jogosult-
nak tekinti, különben nem, s minthogy ezen eset a legr i tkáb-
ban fordul csak elö, hogy e jogosultság a sz. szék által is k i -
mondattassék, mit fog Tóth János tagadó válasz esetében tenni? 
azt hogy házasságra kelni fog nem ugyan nálunk, bová nem 
is tér át vagy ha áttéri, vissza tér, hanem menyasszonyát té-
ríti a maga egyházába át, hol minden aggály nélkül elélhetik 
ohajtott czéljukat. 

A közel mult időben voltak kivételes esetek, hogy fel-
szentelt papok s szerzetesek bucsut véve a cath. egy háztól az 
evángelicus vallásra tértek át, rendesen e lépés után követke-
zett volna mindjárt a mennyegzö is, de ezt az eddigi törvé-
nyek alapján az elhagyott egyház föpásztorai, ha tudomással 
birtak a szándokról, megakadályozni is tudták, ha ezt tenni akar-
ták, most miután a fentebbi törvény szerint az elhagyott egy-
ház elvei az áttértet többé nem kötelezik, ezt akadályozni alig 
lesz lehetséges, tehát most szabad már a vásár, hegyen völgyön 
lakodalmazbat, a kinek tetszik, hanem jó lesz menyasszonyt 
is, eskető lelkészt is az u j akolból választani, mert a réginek 
papja e törvény mellett sem fogja az ö házasságát megáldani* 

*) Az 1791. évi cath. status felirata szerint a protestánsoknál a h í -
zassági kötelék több-féle okok miatt bontalik le) „iuxla Evarigelicorum prin-
cipia vinculurn matrimonii ex adulterio, ex sterilitate, ex implacnbili odio 
ex aversione aliisce pluribus causis soivitur" V c g \es házasság >k. 121. lap. 
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Ugy hisszük, hogy e felhozott példák által kellőleg fe l -
deritetttük e §. érteim ét, mely még szélesbre t á r j a ki az apos-
tasia kapujá t és igy bátran átmehetünk a másik tárgyra. 

B . A vegyesházasságokból származott gyermek, nevelésének 
fontos kérdésére, mely szinte csak a pesli országgyűlési terem-
ben volt újság, a pozsonyiban már két vagy három országgyü'é-
sen is tárgyaltak azt a honatyá i anélkül, hogy azt megoldhatták 
volna. 

A 12. §, szövege ez : „a vegyes házasságokból származó 
gyermekek közül a fiuk atyjuknak, s a leányok anyjuknak va l -
lását követik. E törvénnyel ellenkező bármely szerződés, térit-
vény vagy rendelkezés ezentúl is érvénytelen és semmi esetre 
se birhat jogerővel." 

A felsőház hármas bizottmánya e l 2 . §. azon módositvány 
mellett a jánlá elfogadtatni, hogy a szülőknek legyen joga gyer -
inekeik nevelése iránt maguk közt rendelkezni, ha azonban a 
szülök eine jogukkal nem élnének, akkor a gyermekek a nem, 
szerint nevelendök a fiuk az atya, a leány az anya val -
lásában azonban ezen módositvány noha a herczeg primás s 
kalocsai érsek által a lelkiismeret, szülök, s a család szabad-
sága nevében fontos évekkel lön is pártfogolva, elejtetett és 
az eredeti szerkezet maradt. 

E kérdés, hogy mily vallásban neveltessenek a vegyes 
házasságokból született gyermekek, oly kényes s fontos, hogy 
b. é. Lonovits József szavai szerint — melyeket 1843. jnl. 11-én 
a főrendekhez intézett, — még nem született s véleménye sze-
rint nem is fog születni azon emberi bölcsesség, mely képes 
lenne ez ügyben igazságos,s mindenkép kielégítő törvényt szabni, 
mert ha az halároztatnék, hogy valamennyi gyermekek atyjuk-
vallását kövessék, méltó panaszuk lehetne az anyáknak, hogy 
ily fontos tárgyban tulajdon magzataik vallásbeli nevelésében 
reájok nincs semmi figyelem, noha tulajdonkép az emberi nem-
zetet ők nevelik s igen gyakran csak annyi vallásos s erköl-
csi érzés kisér bennünket keresztül az életen, a mennyit az ö 
gyengéd anyai szorgalmuk zsenge korunkban belénk oltott; — 
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és épen ez, a mint azt raltgos báró Eötvös ur is megérintette 
a mult országgyűlésről fölterjesztett törvényjavaslatnak egyik 
legnagyobb hiánya, hogy a nőnemet, mely a házasságban ke-
resztény tiszta fogalmak szerint a házasság szent czéljának elé-
résére férjével ugyanazon jogokban osztozik, mintha nem lenne 
vallásbeli meggyőződése s nem lenne a lélekisinereti szabad-
sághoz semmi joga, az anyai legszebb tiszt gyakorlatában tu-
lajdon gyermekei vallásbeli nevelésében a calculusból egészen 
kihagyta, — Ha pedig az mondatnék: neveltessenek tehát va-
lamennyi gyermekek anyjok religiójában -— erre természetesen 
az lenne a válasz, hogy miután az atya ad gyermekeinek ne-
vet, polgári állást s kenyeret, igen méltó, hogy az ö vallásá-
ban neveltessenek. A harmadik inód volna, hogy a gyermekek 
nemök szerint szőlőik vallását kövessék, azonban a nm. táblá-
nál ezen, már a mult országgyűlésen tett javaslat azért mel-
lőztetett el, mert ha gyakran már az is bajjal jár , hogy házas-
társak külön religiot követnek, a baj nem annyira ugyan a 
magasb állású, mint inkább a közrendű polgároknál növeked-
nék, ha gyermekeik is külön vallásra oszlanának. — A végső 
mód lenne, hogy mint Oroszhonban status- religio létez, a 
vegyes házasságokból született valamennyi gyermekek ebben 
neveltessenek; — ez azonban oly intézkedés lenne, melyet a 
sziv és ész egyaránt kárhoztat. Minthogy tehát e tekintetben 
általánosságos törvényt szabni szinte lehetetlen, a külföldi kor-
mányok azon elvből indulván ki, hogy minden ebbel: törvény 
csak lelkismeret erőltetésére szolgálna, vagy teljességgel nem 
intézkedik a vegyes házasságokból eredt gyermekek nevelése 
iránt, igy van ez Angliáben, Amerikában s Helvetia több can-
tonaiban, vagy pedig mint a Némethon több statusaiban, kizá-
rólag a jegyesek szabad alkujára hagyja, s azt ismervén tör-
vénynek, a mi' ök szabad egyezésnél fogva egymásnak Ígértek 
a gyermekek vallásbeli nevelése iránt; s csak azon esetre in-
tézkedik erről a törvény, ha semmi ily előleges kötelezés nem 
történt. Részemről szivböl ohajtottain ugyan, hogy sikerüljön 
az országos R. R,-nek e fontos tárgyban oly törvény hozása, 
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mely minden vallásbeli felekezetek elveit óvja, érdekeit kímélje, 
jogait biztosítsa, ezt azonban a tárgy természeténél fogva oly 
nehéznek tartom, hogy az előttem inkább kívánatos, mint re-
mélhető. 

Az 1840. évi országgyűlés eme kérdést azon törvényja-
vaslatával vélte megoldhatónak, mely szerint minden gyermek 
nemi különbség nélkül atyja vallását tartozott volna követni, 
azonban ö cs. k. apostoli felsége 1843, évi julius 5-ÓQ kelt le-
iratában a sanctiot ettől megtagadta kijelentvén ezen iratában, 
„hogy miután a javaslott törvény a lelkiismeret szabadságá-
nak alapelvével máskép össze nem egyeztethető, hanem ha e 
mellett a különböző vallású jegyeseknek szabadságában álland 
kölcsönös egyetértéssel szabadon szerződni leendő magzatuk-
nak azon v&llásbani neveltetésétől, mely nekik leginkáb k ívá-
natosnak fog látszani, csak ezen egyezkedési szabadság fen-
tartása mellett igéri meg e törvényjavaslat sanctionálását, mely 
a szülőket, ha ily kötelezettség erejével biró szerződés kőztük 
létre nem jönne, ily esetben az atya vallásában kötelezze ne -
velni a gyermekeket." 

Az 1843. évi országgyűlés azonban ezen a szülék szabad-
ságát a lelkiismereti szabadság ötletéből fentartó záradékot él-
ném fogadván, ö felsége sem térvén el ettől, a sanctio e lma-
radt és e kérdés azon téren s ugy maradt szabályozva, mikép 
azt az 1790. évi országgyűlés által volt rendezve, t. i. a ve-
gyes házasságból született gyermekek ha az atya cath. volt 
mind nemi különbség nélkül, ha pedig az anya volt cath. a 
leány gyermekeket tartoznak csak a szülök a cath. vallásban 
nevelni, de, lia az evangelicus atya figyermekeire nézve jogá-
ról lemondott, ezek is a cath. vallásban voltak nevelhetők, s 
ezen lemondás folytán nevelendök is. 

Midöu e kir. leirat az országgyűlésen tárgyaltatott, azon 
főrendi tagok közt, kik e kir. leiratnak elfogadása mel le t thar-
czoltak, b. Eötvös is volt, ki 1843. évi julius 11-én tartott je -

• ) Majláth 213 
6 



les beszédében a lelkiismereti szabadság megvédése végett a 
szülőknek eme szabad rendelkezési jogáért küzdött, a többi 
közt fényes szónoklatában azt is felemliti „én részemről ny í l -
tan s világosan kimondom azt, hogy a kormány által indítvá-
nyozott módot ily viszonyok alatt a vegyes házasságokból szü-
letett gyermekek neveltetésére nézve sokkal czélszerübb s a 
szabadság elvével sokkal megegyezöbbnek tartom, mint azt me-
lyet mi törvényjavaslatunkban felterjesztettünk, s melyet én a 
mult országgyűlés alatt tehetségem szerint pártoltam is." a) 
Mind a mellett is azonban, hogy a tisztelt báró a szabadelvű 
pártot , melynek egyik mindenki álial nagyra becsült s t isz-
telve szeretett egyik gyöngye vala, e kérdésnél elhagyta s a 
kormánypárthoz tért által, a kormány javaslatának nem t u -
dott a felsőházban többséget szerezni, s igy a kormány sem 
volt képes azt győzelmes érvényre juttatni . 

Midőn tehát ezen a mult országgyűlésekről megoldatla-
nul hátrahagyott kérdés szabályozása ezen mostani országgyű-
lésre maradt fel és ez az interconfessionalis törvénybe fel is 
veendőnek jeleztetett előre, nem volt tán senki az országban, 
ha csak álmodni is merte volna azt, hogy miután b. Eötvös 
József most cuUusminister s mint ilyen nagy majoritással ren-
delkezik a parlamentben, e kérdés most más elvek alapján 
nyerjen megoldást, mint a melyekért ö 25 év előtt az ország-
gyűlésen oly hősi bátorsággal s elszántsággal küzdött, e vágy 
s remény annál iokáb jogosult volt, mivel az ez időben már 
szentesítést nyert bécsi interconfessionalis törvény is a szü-
lőknek e tekintetbeni szabadságát biztosítja, ügy látszik a h í r -
lapi közlések szerint, *) hogy ö csakugyan hü is maradt el-
veihez, mert az úgynevezett Deák-körben bemutatott törvény-
javaslatában a szülök eme szabadsága fentartva volt, azonban 
később eltért azoktól és törvényjavaslatának szövegét a gyer-
mekek nevelésére nézve ugy szerkeszté, mint az általunk fen-

a) Majláth 189. 
• ) ld. Tan. 1868. 169. 
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tebb a törvénykönyvből idézve s előadva van, tehát a s z ü -
lőknek a lelkiismereti szabadság fogalmából 25 év előtt általa 
oly dicséretre méltó bátorsággal, hogy még sajá t pár t já tó l is 
elvált e kérdésre nézve védett joga most elenyészett. Mi in -
díthatta a t. miniszter urat e fontos ügybeu elöbbeni vélemé-
nyének, s szilárd meggyőződésének feladására, s egy u jabb 
eszmének elfogadására, mely ellen ö egykor oly annyira küz -
dött? nem tudhatjuk, ha tán ama körben találkoztak némelyek, 
kik ez elvet megtámadták, minden bizonnyal számosan lettek 
volna ol janok, kik öt az országgyűlés termeiben védelmezték 
volna annyival inkább, mivel véleményünk szerint e javas la t , 
mielőtt a körben bemutatva lön, már a minister-tanács jóvá-
hagyását is kinyeró és ha még e kérdésben is, mint a népok-
tási törvénynél a felső táblánál történt, a bizalmi szavazatra 
hivatkozik, nem hisszük, nem hihetjük, hogy győzelemre nem 
vezette volna most ezen a lelkiismereti szabadságra fektetett 
elvét, mely a cath. egyház érdekeihez sokkal közel bb áll, mint 
a törvény mostani szövegezése, de mind ez nem történt meg, 
söt a püspöki karnak a telsö táblánál e pontra vonatkozó mó-
dos i lványaisembir ták öt a régi ösvényre vissza édesgetni. Egyéb-
iránt ha nem tudjuk is ezen következetlenségnek valódi okát, 
némi tájékozásul felemiitjük c helyen azon az ország több vi-
dékén szállongó hirt, mely az 1868 évi Pesti Napló egyik, ha 
nem csalódunk — augusztusi számában egy anyától e tárgyra 
vonatkozólag megjelent, s szép irálya ugy szokatlan volta mi-
att is nagy feltűnést okozó czikk Írójának személye iránt szál-
longott, kit a hir Budán nem ugyan a kir. palotában, hanem 
ehhez közel eső fényes uri „pa la is 'ban vélt feltalálni, a czikk 
iró azt halván, hogy a gyermekek vallási nevelésének kér-
dése a szülök kezébe lesz letéve, azon óhaját fejezi ki, hogy 
oldassék meg e kérdés, inkáb a törvény egyenes rendelkezése, 
mint ily egyezkedések által, mert különben a család szenté-
lyébe lesz a czivakodás meghonosítva a vegyes vallású háza-
soknál. — Való volt-e a czikk iró személyét találgató h i r? nem 
tudjuk, ugy azt sem, váljon e czikk volt-e befolyással arra, 
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hogy e kérdés igy oldatott meg, mint a törvény elötfinteti, csak 
azt tudjuk, hogy a czikkiró anya örülhet s örvendezhet most 
már, mert óhaja iiue teljesült, de örömét sem a t. minister ur 
nem oszthatja, mert előbb védett elveitől e törvény szerkezeté-
nél éltéit, sem a vegyes házasságban élö szülök nem fognak 
véle örvendezhetni, mert a törvény által oly jogtól lőnek meg-
fosztva, minővel még a lelkiismereti szabadságot nem igen k i -
mélo Austriában is felvannak ruházva, végre a cath. egyház 
is sajnál ja , hogy a szülök ebbéli szabadságát ajánlott mödo-
sitványával megmenteni nem tudta. Mind e mellett is azon-
ban, ha e törvény óhajunk s várakozásunk ellenére született 
is meg ezen öltönyben, melynek szine eltaszító, elkeli azt mint 
törvényt fogadnunk, s mind addig, mig annak módositását k i -
nyerhetjük, köteles engedelmességet iránta tanúsítanánk. 

Miután azonban ezen u j törvény mellett jövőre oly ve-
gyes házasságok létre nem jöhetnek, melyeknél a mindkét nemű 
gyermekek cath. vallásbani nevelését biztosítani lehetne, mely 
biztositás egyedüli feltétele mellett engedi meg az 1840. évi 
april 30. kiadott romai breve a vegyes hásasságoknak cath. lel-
kész általi megáldatását, az úgynevezett activa assistentiát, a 
magyarországi püspöki .kar e törvény kihirdetése alkalmával 
kötelességévé tevé a clerusnak, hogy ezentúl csak az úgyneve-
zett passiva assistentia mellett jöhetnek létre előtte a vegyes 
házasságok, mit ha a felek elvállalni nem akarnak, a hirdeté-
sekről előirt bizonyítvány kézbesítése mellett a* neut cath. fél 
lelkészéhez mehetnek az ily jegyesek házassági frigyük megál-
dása végett. 

Tudva lévő dolog, hogy a most utóbb nevezett passivától 
az e 'ott is nagyon idegenkedtek a cath. menyasszonyok, de 
minthogy a másik fél templomába se mentek szívesen, h a m a r 
a maguké bezáratott orruk elöl, nem egyszer történt, hogy a 
menyasszonyok, ugy a szülök is csak azon feltét alatt igérék 
oda szavakat , ha a házasság a cath. egyházban fog megál-
datni, mire azonban szükséges volt, hogy a vőlegény vagy Írás-
ban, vagy két tanú előtt mondjon le törvényadta jogáról a fi-
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gyermekekre nézve, miu'án az u j törvény szerh t ez'm lemon-
dás. ugy az e tárgyhani intézkedés többé már nem lehetséges, 
önként következik, hogy jövőre igen igen kevés vegyes házas-
ságot fogunk az anyakönyvbe Írhatni, mert az ily jegyesek 
egyházi szertartás melletti áldást tőlünk nem nyerhetvén ezt 

fc a nem catb. fél lelkészénél s egyházában fogjak keresni, s 
feltalálni, melynek küszöbét ha már egyszer ily komoly ügy-
ben átlépték, noha most mások vezették talan eletükben először 
a cath. f é t oda, máskor majd maga is el t u l könnyen a j á r t 
ösvényen oda jutni. Ennek meggátlása végett lön mindjárt a 
törvény kihirdetése után egyik szabadelvű egyházi hír lapban«) 
azon inditvány téve, hogy a passivának eddigi rideg modora 
megszelidittetnék, vagy is mint az iró magát kifejező, „az egy 
kissé tágittatnék, s ruganyossá téve merevsége meglágyittatnék" 
ez pedig véleménye szerint ugy történhetnék meg, ha e ve -
gyes házasságok jövőre az egyházban a karing s stolába öltö-
zött lelkész előtt — igy hirdeti úgyis ki azokat — köttetnének 
meg, kihagyva a rituálé latin imáit, s az esketési formulából ama 
szavakat „az Isten rendelése s az anya sz. egyház szokása 
szerint," melyek eme vegyesházasságoknak egyházi jóváhagyá-
sára vonatkoznak. Ha ezen javaslóit e l járásra — mely által sok 
keserűség s botrányos súrlódásnak vétetnék eleje — a romai 
szék beegyezését vélné a püspöki kar szükségesnek, nyitva áll 
előtte, mint 30 év előtt, ugy most is az ösvény ezt k ieszkö- . 
zölni, addig is azonban a püspöki joghatóság teljéből ezt meg-
engedhetőnek vélné a czikkiró, végre még azt is kéri, hogy 
ily rendszabályok megállapításánál, minőket az u j törvények 
kihirdetése alkalmával kiadott föpásztori levelek tartalmaznak, 
hallgatnák meg az alsó elerus véleményét is annyival inkább, 
mivel azok kivitele ugy is ennek vállaira nehezül." 

Mindamellett is, hogy ez inditvány nagyon is időszerű volt, 
* noha a tisztelet határai között egyházát szerető toll ennek érdeké-

ben irta e ja vaslatot, mégis elhangzott az, úgyhogy még egyh. l ap -
jaink sem bocsátkoztak ennek tárgyalásába, mi azonban azt, mint 

a) Autonomia 186S. fabr, 11, 
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ügyünkre vonatkozott, s igen közel érdeklöt néhány észrevétellel 
fogjuk kisérni s felvilágosítani. 

Elismerjük s mi is aláír juk ama jóslatát a czikkirónak, 
hogy a passiva nem tetszvén a vegyes vallású jegyeseknek, 
ezentúl anyakönyvünket nem igen fogjuk az ily házasok ne-
veivel megterhelni és ha ö 20 eset közül legalább ötöt tartott 
fel e könyv számára, mi már akkor két esetre sem mertünk 
volna fogadást tenni melyet két évi tapasztalás után meg is 
nyertünk volna, de a mi jóslatunk még tovább s egész odáiíí ki 
terjed, hogy miután a cath. fél a fenálló püspöki utasítások 
értelmében nem csak a házasság előtti gyónás s áldozástól, h a -
nem a cath. menyasszony még a házasság s szülés utáni úgy-
nevezett beavatási egyházi áldást osztó szertartás 'ól is fe l -
mentve, illetőleg elutasítva van, ha ö mind ezt eleve tudva, ezen 
habár szigorú, de nem jog s méltánytalan el járás mellett a ve-
gyes házasságtól vissza nem riad, nem f>g ö jegyesének temp-
lomától sem vonakodni, ugy hogy ez öt ide könnyebben beé-
desgetheti, s maradásra is bírhatja, mint mi nálunk öt meg-
tar thassuk; az ilyen cath, jegyest, ki nem ügyelve Isten s az 
egyház e tárgybani parancsára vegyes házasságra lép a cath. 
érdekek biztosítása nélkül, az egyház félholt tagjának tartot-
tuk mi már eddig is, ki ha most házassága kötése alkalmával 
elmellöz:, vagy kikerüli is saját papjának közreműködését csak-
hamar felfogja az öt utóbb azért keresni, hogy azon egyháztól, 
melyet már a házasság kötése alkalmával kikerült , végképi e l -
vállásának szándokát előtte kijelentse. 

Ebéli némelyek által tulszigorunak vélt nézetünket a cath. 
érdek biztosítása nélkül vegyes házassságra lépő cath. jegyes 
iránt már a mult időkben is nyilvánítottuk egyik müvünkben, 
ha ezt az u j törvények folytán részünkről módosítani kellene, 
azt azon észrevétellel kellene nem szeliditeni, hanem inkáb szi-
gorítani, hogy egyházi szempontból az ily tag az egyházra 
nézve nem csak félholt, hanem rodhadt is már, mert mig a cath, 
nőnek a régi törvények engedménye folytán legalább ama re -
ménye felmaradt, hogy ha most a kötéskor nem is, idővel 
legalább kinyerheti férjétől a fiu gyermekeknek is saját vállá-



sában neveltetését, most az ujabb törvények folytán még e re-
ményről is lekell nekie s az egyháznak is mondani, mert ennek 
ellenére sem nem kérhet, sem nem nyerhet többé más vallású 
párjától ily engedményt, melyet ha kinyerne is, a törvény vi-
lágos szavakkal érvénytelennek jelent ki, most tehát nagyobb 
betudás alá esik a cath. félnél egyházi szempontból a vegyes 
házasságrai lépés, mint az előtt. 

A Religó czimü egyházi újságban (1869. 80.—31.) megje-
lent czikkek azt fejtegették ugyan, hogy ezen u j törvény mellett 
is lehet a nem cath. félnek lemondani ama jogáról, melyet 
néki a törvény adott a gyermeknevelésre nézve s igy, — ha 
ez biztosítva van - a vegyes házasságot ugy mint eddig a 
cath. egyházban meg is lehet á ldani : de mi bár mennyire sze-
rettük volna is e magyarázatnak alapját a törvényben felta-
lálni, azt meglelni szerencsések nem voltunk; a 12. §. szövege 
e magyarázatot annál kevésbé türi meg, mivel minden eme 
törvények ellenkező bármily szerződést, téritvényt vagy ren-
delkezést nem csak a múltra, hanem a jövőre nézve is érvény-
telenít, s jogerönélkiilinek jelent ki, sőt ezen a gyermekek val-
lási nevelése iránt meghatározott szabványhoz oly szigorúan 
ragaszkodik, hogy ezt a 13. §. szerint sem a szülök bármelyi-
kének halála, sem a házass.ignak törvényszerű felbontása sem 
változtathatja meg. Ugy hogy e magyarázatot azon pium desi-
deriumok közé kell sorolnunk, melynek valósítása csak 
akkor fog lehetséges lenni, ha az ennek út jában álló törvény 
a magyar püspöki kar részéről benyújtott módositvánnyal fog 
majd bővíttetni. 

Yiszatérve az Autonomia czimű újságban czikkezÖnek a 
„passiva assistentia" módositásására vonatkozó fentebbi indít-
ványára, kijelentjük, hogy a püspöki joghatóságot mi részünk-
ről oly ruganyosnak nem tekinthetjük, hogy a romai széknek 
e tárgyban honunkra nézve kiadott világos rendelkezését annak 
tudta s beegyezése nélkül, ha bár ad interim is, módosít-
hatná, de ennek tán szüksége sem forog fel napjainkban, 
hol a levelet, ugy a követet is gyors vonatok szállítják rövid 
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idő alatt Romába. "Vizsgáljuk azonban inkáb azt, váljon Roma 
beegyezett volna e ama módosításba, mit az indítványozó püs -
pöki kar folyamodására onnét kinyerni reménylett, mi azt hisz-
szük, hogy nem, és e véleményünk támogatására felemiitjük 
azon körülményt, miszerint Roma a cath. érdek biztosítása nél-
kül létrejött vegyes házasságokat oly annyira nem szereti, hogy 
mai országokban még az úgynevezett passiva melletti közre-
működését sem engedi meg a cath. lelkésznek, annál kevésbé 
egyezne tehát annak az indítványozó által ajánlott mixtum com-
positum-féle módosításába. Hogy e czikkezöt még inkább meg-
nyerjük ebéli nézetünknek elfogadására, felemlítjük azt is, 
hogy ebéli indítványa nálunk csak, de Romában már nem 
újság, hol e kérdés nem csak tárgyalva, de egyszersmind 
eldöntve is lön már, ugyan is midőn 1842. évben a vürtembergi 
országgyűlés kényszereszközökkel is akarta a cath. lelkészeket 
a r ra kötelezni, hogy az ily cat'n érdek biztosítása nélküli ve-
gyes házasságokat is az egyházban megáldják, a rottenburgi 
püspök azon ajánlatot tevé a kamarában, hogy ö a romai szék 
utólagos jóváhagyása reményében a vegyes házasságok köté-
sénél u j formulát szerkeszt, mely mellett a vegyes vallású j e -
gyesek addig, mig Roma dönteni fogé kérdésben, a cath. lelkészek 
által összeadatni fognak s esak azt kérte, hogy addig, mig Ro-
mából válasz érkezik, a cath. lelkészekre kimért büntetések s 
kényszereszközök ne foganatosíttassanak. A kamara ebbe bele-
nyugodott, de nem Roma, mely 1842. oct. 14. és 1843 deez. 2, 
kiadott brevékben kárhoztatta s azonnal megszüntetni rendelte 
©1 az u j r i tuálé t .*) Valószínűleg igy döntötte volna nálunk is 
a romai szók el az indítványozó által ajánlott u j rituálé kér-
dését, ha azt a püspöki kar az ö óhaja szerint ideiglen be-
hozta vagy jóváhagyás végett oda felterjesztette volna. 

Az érintett Autonomia czimü újságban kijelentett óhaj 
tehát ily körülmények k<»zt nem lóvén olyan, melyre Roma az 

•) Roskoványi de mixtis matrimonÜB III é»2SO—284 bővebben tárgyalja 
e kérdéit . 
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ö piacet votumát adhatta volna, azt a magyar püspöki karnak 
elejteni, és e helyett más eszkőz s módról kellett gondoskodni» 
mi által az u j tőrvény következtében az apostasiáknak vala-
mikép elejét vehesse. Hallottuk ugyan, hogy az 1868. évi tőr -
vények kihirdetése után mind a mellett is, bogy a hivatalos 
ntasitás passiva melletti müködlietést engedett csak a lelkészi 
karnak a vegyes házasságoknál, itt-ott mégis mint az előtt a 
vegyes házasságok püspöki engedély mellett a cath. templom-
ban lőnek megaldva s a hirdetés aluli felmentvény is meg lön 
mint az előtt adva. Mi ezt nem értettök s bármiként csürtük-
csavartuk is az ez iránt fenálló régibb s njabb egyházi s pol-
gári törvényeknek értelmét, ez eljáiásnak kulcsát fel nem ta -
láltuk, azonban az 1870. évi jun, 10. kiadott hivatalos körlevél 
némileg eloszlatá kételyeinket, ebben ugyan is az lön a lel-
készkedö papságnak kötelességeöl téve, hogy minden vegyes 
házassági esetről annak létrejötte előtt előleges jelentést tegye-
nek a püspöki hivatalnak arról, ha vájjon a cath. vőlegény 
vagy menyasszony — kinek az, hogy mindkét nemfi gyermekeit 
a cath. vallásban nevelje, szent köteleségül marad fenn — haj-
landó volna e eziránt tőle telhetőleg oly biztositó Ígéretet ten-
ni, hogy e kötelességének meg is fog felelni ? Ki ha ez igére-
tét írásban, vagy két tanú előtt szóval nyilvánítja, ez esetben 
a püspöki hivatal mint eddig történt, ezentulis a vegyes házas-
sági akadály alul felmentvényt s egyúttal engedélyt is adand a 
cath. lelkésznek arra , hogy ez az ily vegyes házasságot mint 
eddig, a cath. egyházban egész ünnepélyességgel megáldhassa 

Örömmel üdvözlöttük e rendeletet, mert ez által a fentebb 
jelzett aggodalmaink s megjósd t bajaink egy részét elenyészve 
láttuk, azonban mindemellett is nem értettük s nem fogtuk fel 
ez engedményes eljárás alapját s magyarázó kulcsá t ; nem ér-
tettük ugyanis azt, hogy mikép fogja valósíthatni a fentidézett 
tőrvény világos rendelete mellett a cath. fél ama igéretét, mely-
nek alapján ö nálunk vegyes házasságának megáldatását k i -
nyeré ? a fent hiven intézett körlevél szerint ugyanis nem az 
kívántatik, hogy az a catb. jegyes mondjon le tőrvényadta j o -



gáról a nem szerint öt illető gyermekeinek vallásos nevelésére 
nézve, hanem a cath, jegyes igéri annak teljesítését meg, mit 
a törvény neki meg nem enged, s a másik fél nyilatkozata igy 
nem is szükségeltetik, holott véleményünk szerint a régi ren-
deletek s el járás szerint épen ennek kellene ama jogról le-
mondani, mit a törvény neki e tekintetben nyúj to t t ; továbbá 
nem tudtuk felfogni, hogy az esetben, ha a cath. fél utóbb meg 
nem tartaná azon ígéretét, melynek egyedüli feltétele alatt nyerte 
egyházunkban házasságának niegáldatását, minő módokkal s 
eszközökkel fogjuk öt s más vallású házastársát ebéli kötele-
zettségének teljesítésére szorítani, miután az 1868. évi törvény 
az ily ígéreteket, egyezkedéseket előre is érvényteleneknek je-
lent ki, s a másik fél ebbéli Ígéretet előttünk soha nem is 
tön ; végre nem értettük a fenthivatolt rendeletből azt sem, 
vájjon ezen engedmény a püspöki joghatóság kifolyása-e vagy 
pedig a romai sz. szék beegyezése folytán vétethetik nálunk 
igénybe? mely nélkül a mult idő tanúsága szerint a vegyes 
házasságok iránt nem intézkedtek püspökeink ? 

Ez utóbbi aggodalomtól azonban — miután a cath. poli-
tikai s egyházi lapok, ugy az egyházmegyei közlönyök sőt a 
püspöki körlevelek is mélyen hallgatnak az e tárgybani fel-
világosításról — egy a püspöki levéltárból lemásolt s egy ba-
rát i kéz által velünk közlött romai leirat # ) felmentett min-
ket, melynek tartalmából kitűnik, hogy ez engedményeért a ma-
gyar püspöki kar folyamodott Romába és ott azt ad interim 
meg is adták addig t. i. mig az egyháznak e tárgybani joga 
ismét már u jabb törvény által biztosittathatik, és a püspökök 
meggyőződést szereztek arról, hogy az igéret őszinte s komoly 
volt. 

Midőn tehát olvasóink megnyugtatása végett ezt itt meg-
jegyezzük, egyéb aggodalmaikra nézve kijelentjük, hogy azok 
még nem egészen enyésztek el s elenyészni végkép sem fog-

*) Illme ac Rssnie I)ne uti Krater. Litterae diei 28 Junii anni elapsi 
ab ampiitudine tua, aliisque Coepiscopis Hungariae ditionis subscriptae, dubia 
continebant rem matrimonialem respicientia. Et primo quidem querebatur, num 



nak mindaddig, mig a fentebbi 1868. törvény módosíttatni nem 
fog, mert azok ebben lelik támogatásukat fel. 

Ne hidje azonban az olvasó az uj törvényből lenvont 
okoskodások nyomón azt, hogy mi ezen gözmozdonyi sebesség-
gel alkotott törvénybe szerelmesek vagyunk, épen nem, sőt 
szivbö óhajtjuk azt, hogy ezen a catb. egyház érdekeit ki nem 
elégitö vegyes házassági törvény is, mely mellett a cath egy-
ház hivei fogynak s egyéb hitfelekezetek gyarapodnak, ép oly 
gyorsasággal mint született, el is enyésszék, vagy legalább any-

e conspectu neotericaium legum civilium, quibua reversalibus sic dictis abo-
litis vis oinnis legalis adeinpta est, privatis parentum conventionibus quo ad 
caihoiicam prolis educationem in mixtis nialrimoniis, liceat nisilominus ad tras 
¡•lites Breu's sa. me. Gregorii XVI. die 30-a Apiilis 1841- mixtis siinilibus 
nuptiis I enediclionem nuptialem S M. Ecclesiae ritu impertire, quando cele-
roquin persuasum sit Ordinariis, quod contrahentes privatas sponsiones sint seri 
vatuii. Quaerebatiir insuper, utrum vi facultatum quinquennaiium vet aliarum 
pro specinlibus casibns impetratarum, fas sit Ordinariis ah alii-: impedimentis 

in casu mairinioni mixti concurrentibus insimul dispensare, aliis aliter sentien-
nhus. nimirum eadeni dispensaudi facúltate pro nuptiis solum pure catholicis 
uti posse. 

Porro haec cum ad trutinam ai) Emnis uieis Collegis Inquisitoribus ge -
neralibus revócala fuerunt, ipsi non potuerunt. quin ad collugondani rerun) 
conditionem et ad avertenda apostasiae pericula probarent consilium initum 
I enedicendi nimirum matrimonia mixta, et si reversalium conditio, a praefacto 
brevi pracscripla, adimpleri nequeat. Ouod quidem in casibus obventuris sen-
liunl permetti posse ab ipsis Episcopis, usquedum Ecclesia suo iure super 
matrimonii sacramento redintegretur et dummodo certitudinem acquirnnt ino-

rnlem de privatarum sinceritate sponsionum 
Alterum qnod attinet dubium, illud obvium Emnis Patribus fuit, quod 

alias in eadeni r<; definitum est, nimirum quod vi quinquennaiium vel alius 
induiti vetita est facultas cuinulandi dispensationes in matéimoniis turn i ter 
catholicos, turn in mixtis, et peculiari facúltate opus est, ut id valide fieri pos-
siti Quapropter ad praecavendum nullitatis periculum Amplitutidem tuam, ali-
osque Episcopos, qui petitioni subscripserunt, praedicta modo augent facúl-
tate qua quisque pro duodecim casibus urgentionibus uti queat isque exhaus-
tii, cuique licebit sedís Applicae iterum indulgentiam invocare, si adhuc ea 
sibi opus esse pro animarum bono cunsuerit. 

Haec quae ex sententia Sacri Ordinis participanda habe Amplitudin¡ 
Tuae, sciat ipsa suprema fuiste Ssint Dmiii Nostri Pii Papae IX, auctoritate 
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nyiban módosíttassák, hogy az országban lévő egyenjogusitot-
taknak nevezett egyház s hitfelekezet irányában magát közön-
bősnek valló állami hatalom ne avatkozzék azon kérdésnek 
eldöntésébe, hogy mily vallásba neveilessenek a gyermekek, ha-
nem bizza ezt egészen a vegyes vallású szőlőkre, sokkal sza -
badelvűbb eszme ez, mint a minőt az idézett törvény képvisel, 
de jobban meg is felel azon az ujabb korban nálunk is több-
ször emlegetett jelszónak „Szabad egyház a szabad államban," 
mely azonban papiroson van inkább meg, mint az életben, mert 
az itt lejátszott események épen nem igazolják ama jelszót. 

Végre ide igtatjuk még a Religio tudós szerkesztőjének 
azon nyilatkozatát, inelylyel ö lapjának 1869. év január 2 án 
megjelent első számában ezen általunk itt bővebben fejtege-
tett két u j törvényt olvasóinak bemutatá. A lefolyt óv a cath. 
egyházra nézve, igy szól a szerkesztő olvasóihoz az ú j é v reg-
gelén, nem volt mostoha szülő hagyományozásában. Pazar kéz-
zel szórta a honatyák háza évtizedek alatt gyűjtögetett szel-
lemi ós jogai kincseit, melyeknek öröklése az öröklök szokott 
öröme helyett inkább az aggodalom ós fanyarodás nem épen 
kellemes érzelmét költik a régi jogok és dicsőség fölött me-
rengő kebelben. 

Ezen örökség azonban nem olyan, melyet elfogadni v gy 
mellőzni akaratunktól függne; az örökhagyó gondoskodott, b gy 
akkóp legyen az beékelve a köz- és magán viszonyok tö e-
góbe, miszerint okvetlenül el kell azt fogadnunk, a szerént i a-
zodnunk, ügyeinket zsinórmórtéke után szabályoznánk, r en-

deznünk : hacsak nem akarunk kimenni a világbői, mely min-
denütt hasonló viszonyokat mutat föl, vagy olyanoknak szü-
lésében va júd ik . 

Örökségünk zömét sanetionált törvények teszik és egy ta-

probata. Ne gravclur itaque He huiusmoHi conceMÍonibus laudatos Coepiscopon 
certiore» redtîere et interim impensos onimi mei »eneus testatoi facio dum 
au«ta omnia adprecor a Domino. AmpliUdinis Tuae Romae, die 16. Januari 
1870. nddictisíimus arti, Fráter C. Card Patrixsi. R. P. D. Archiaopo Strigo-
•ienai Hungáriáé Primati. 
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pasztalat ; amazok tevékenységünk, életrevalóságunk egész tel-
jét igénylik, emez pedig bármily leverő, már csak azért is, 
mivel nincs az a rosz melyből jó nem szivároghatna, áldásnak 
is lehet kútfeje annál inkább, mivel ügyünket Isten ügyének 
hisszük, ki a keserű forrásból is édes, üde vizet csalhat ki. 

Az iskolákra és interconfossionalis viszonyokra vonat-
kozó törvények egyaránt elhomályosítják a kath. egyháznak 
hazánkban ősi időktől fogva teljes ragyogásban íöntartott di-
csőségét; az állam-mérnökök annyira kimérték határait, hogy 
előnyünk, jogaink eddigi térképén a magaslatok, hegyormok 
elényesztek és a kiegyenlítés özöne alá temetve a közös szín-
vonal jelelteteti számunkra is ki. A közjó vezérelte kétségkí-
vül a törvényalkotókat határozataikban és polgári bün volna 
gáncsoskodni oly törvények ellen, melyek midőn szentesittetek, 
mint a köz jólétre hatályosak tüntettettek föl, habár egyesek-
től áldozatot is kívántak. Az egyház kétségen tul bele is nyug-
szik; kijelelte ott hol kellett, az elveket melyek neki vezérfo-
nalul szolgálnak, s melyeken nem tágíthat; ha nem volt sze-
rencsés azokat érvényesíteni, sorsa most már a belenyugvás, 
de semmi esetre sem a visszavonulás Neki kell, inert szent kö-
telme, kell a még fönlevö cselekvési térre lépni, s meghajolva 
bár de meg nem törve kikémlelni a réseket, vizsga szemekkel k i -
lesni a nyílásokat, melyeken malasztjait, áldásait szivárogtat-
hatja a reá nézve szigorúbb törvények sánczai közé szorított 
azon ügyekre, melyek fölött egykor uralkodott, de melyeket 
most szolgálnia kellend. 

A szerep, titkolhatjuk, igen megváltozott, azonban jelen-
tőségéből azért mitsem vesztett, de annak föltüntetése nagyobb 
erőkifejtést, sürgöbb tevékenységet igényel és fölkeresését, ha-
tályosítását mindazon eszközöknek, melyeket az egyház kifogy -
hatlan, mert szeretettől hordozott bölcseségén kiviil a szomo-
ruabban változott viszonyok még az egyháznak, a papságnak 
és a hívőknek kezeiben hagytak. 

Kétségtelen, hogy az iskolai törvény némi előszeretettel 
hajlik a közös iskolák felé; ne vegyük azt rosz néven az ál-" 
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lamnak, mely a haladás ut ján saját fölfogása szerént u j pró-
bákat tesz, melyek ha nem életrevalók, ugy sem verhetnek 
mélyebb gyökeret és igy mesterkélten kicsirázott, sarjadzott 
növény önmagától le fog hullani. Természetes, hogy ily kilátás 
mellett sem lehet az egyház közönyös hasonló intézmények 
iránt, mivel a lehullásig is kiszámithatlan erkölcsi veszteség 
lehet, de a korszellemnek is kell engedni időt, hogy bebizo-
nyodjék tehetetlensége. 

Ily intézményekkel szemben a kath. egyházra azon köte-
lem hármalik, hogy a törvényben is gyökerező jogánál fogva 
minél előbb, minél több s minél korszerüebben szervezett fe-
lekezeti iskolákat állítson. Ez tisztán áll mindenki e lő t t ; de mi -
kép és honnan ? ez a punktum saliens. Egyedül a papság ezt 
nem győzi, legyen bár akara ta sziklaszilárd, legyen áldozat-
készsége kifogyhatlan, egyedül az illető községek pedig nem 
lesznek hajlandók, mert az ezt felfogó érzék hiánya mellett a 
terhek elég nagyok, s oda fognak hajolni, hol anyagi érdekök 
kevésbbé fog szenvedni. 

A felekezeti iskolák fölállítására czélzó nemes száu-
dokot fenyegető ezen hajótörésben mentödeszkául a most inár 
miden részről sürgetett autonomia szolgálhat, mely a hazai 
összes catholikusoknak egyetemes közre-müködését, áldozat-
készségét vévén igénybe, más felekezetek példájára filléreit nem 
locasLalja, hanem oda fordítja, hol legsz ükségesb vagy több 
előnnyel kecsegtet. 

A közös iskolák pártolói egyleteznek és az állam kedvező 
fuvallata mellett is önmagok szintén törekednek eszméjüknek 
testet, szándékuknak valósulást kivívni, csak nálunk hiányza-
nék ismét a szükséges tetterő és áldozatkészség beismert ér-
dekeink érvényesítésére, emelésére? Nagy nálunk az apathia 
fönn és lent egyaránt, de kell még szikrának lenni a keblekben 
melyet élénkebb perczegésre lehet ébreszteni, mi elejénte elég, 
csak a tétova és határozatlanság legyen száműzve a vezénylő 
körökből. 

Az interconfessionalis törvény szintén megfosztá egyházunk 
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tiszta homlokát a társadalmi fennsöbbség diszjellegétöl; egy-
bevegyitettük vagy egy vonalra állítottuk a felekezetekkel, me-
lyeknek eddigi, más országok által mindenkor irigyelt jogait a 
katholikusok nagylelkűsége adta meg. Ne legyen panasz miatta, 
csak lépjen hazánk szent földjére a béke angyala és a nagy 
szabadság korszakában legyenek hitben tőlünk elszakadt atyánk-
fiai legalább felényire oly nagylelkűek, türelmesek mint voltunk 
mi akkor, midőn kizárólagos előnyöktől ragyogota magy. cath. egy-
ház. Ha volnaörvendeni valónk, leginkább örvendünk e fordulat-
nál annak, hogy lelkipásztoraink megszabadulnak azon faggatások-
ból, melyeknek az előbbi viszonyok alatt ki voltak téves melyek ne-
kik csak tövist teremtek, az egyháznak pedig észrevehető hasz-
not hajtottak. A buzgalom és pásztori okosság azonban még 
most is sokat tehet, és a törvény lazult engedékenységének is 
nehezen czélja ez irányban minden tevékenységet megszüntetni 
vagy betiltani, mi eddig a törvény aegise alatt némi kénysze-
rítéssel történt, most az a privát buzgalom körébe tétetett 
által. 

Ha tehát nincs is semmi különös okunk örvendeni örök-
ségünk fölött, söt több tekintetben lehangoló nyomása alól csak 
nehezen szabadulhaiunk : annyi leverő sincs benne, hogy min-
dent vesztve, mindent egyedül romlásunkra irányzottnak hivén» 
veszteglésre, liiu munkára kárhoztatuttaknak véljük magunkat, 
sok tekintetben csak a niinbus tűnt el, a remény fénycsomója 
fönmaradt; a homályosító gözkört ha nem is sikerülhet vég-
képen eloszlatni ugy, hogy régi kiváltságos dicsőségben r a -
gyogjon föl; eszélyesség és munkásság által szétfoszladozhat 
annyira, hogy az egykori tündeség keresztül csillámolhatik 
rajta. 

A tapasztalat, melyet a lefolyt év örökségül reánk ha-
gyott, az elöbbeni osztály-résznél, ha nem roszabb, bizonyára 
azzal egyenlő természetű, és ez azon bizonyosság, hogy minden-
kitől el vagyunk hagyva, ügyünknek pártfogói, csatárai oly cse-
kély számúak, vagy cly bátortalanok, hogy az ellenfél nagy és 
compact harczosaival szemben alig jöhetnek számításba. Némely 



okai érdekeinktől ezen elpártolásnak talán illiacos intra et extra 
muros egyaránt kereshetők, de azokat, bárminők legyenek, soha 
sem tartottuk volna oly horderejüeknek, hogy az egyház és 
ügye mellett küzdök ily elhagyatottságát igazolni tudnók. «) 

Tehát ezek szerint a tudós szerkesztő is csak avval vi-
gasztalja olvasóit, hogy működjünk erélyesen azon a téren» 
melyet a törvény számunkra még fenhagyott s a jövőtől vár juk 
reményeink s óhajaink valósulását, erre nézve azonban a le-
tűnt két év nagyon is mostoha szülő anya volt i rányunkban, de 
azért nincs okunk kétségbe esni, *) 

Kimutattuk eléggé e két fejezetben elöadattakban, hogy a 
cath, egyháznak jogait s érdekeit a parlamentaris országgyűlés 
s kormány ellenében sem a népoktatási, sem a vegyes házas-
ságról szóló törvény szövegében a magyar püspöki kar bizto-
sítani s megóvni nem tudta, ugy hogy egyházunk állapotát a 
mult idővel egybevetve azon eredményre jutunk, hogy e tekin-
tetben bizony itthon nem a legjobb állapotnak örvendvén a 
pium desideriumok jegyzéke, naponként u jabb s ujabb szám-
mal növekszik, vizsgáljuk meg tehát, hogy állunk kifelé? ne -
vezetesen Roma irányában, miről a közelebbi fejezetben fogunk 
értekezni. 

a) Religio 1869 1. sz. 
*) Ezen reméli) ülik ugyan kevés tápot nyer ama törvényjavaslatból 

melyet n vallásügyi minisilérium 1870. év elején a vallét szabad gyakorla-
táról és a vallásfelekezetek egyenjogúságáról n parlament számára készített 
rie ezt még nem tárgyalt, ennek 5. § - a szerint a vallás nélküli állam felül-
vizsgálni fogja az egyes hitfelekezet vallási alapszabályait és gyűlési határo-
zatait, és f a ezek egyike az ország törvényébe ütköznék, vagy ha a méged-
dig be nem YeU felekezet tanaiban vagy szertartásában olyasmit látna, mi a 
közeikölcsiséget sérti , a miniszter azt felfüggesztheti, de köteles ezt a tör-
vén) hozás elintézése alá terjeszteni. — Hogy a pápa van e a zsinat felett? 
vagy ez, a Pápa felett? régen vitatkoznak már a hittudósok, ime most meg-
gyülik ezeknek baja, n magyar jogtudósokkal, mert most már eme kérdés jön 
vita alá: egyházi belügyekre nézve a* egyház van-e a vallásnélküli parlament 
vagy ez az egyház f e l e t t ? ! ? ! — Ajánljuk olvasóink szives figyelmébe e tör-
vényjavaslatnak az 1970. évi Religio 25. s következő számaiban megjelent 
bírálatát. 
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IV. FEJEZET. 
Homávali viszonyaink. 

Noha 1848. évben az akkori belzavarok hazánk kuszált 
bel- s külviszonyai, s különösen a lelépő törvényes minisztérium 
helyét elfoglaló honvédelmi kormány rendelkezései mellett a 
cath. egyház honunkban igen szorongatott helyzetben volt, az 
ennek ügyében e zavarok közt is tanácskozó magyar püspöki 
kar a Romai sz. Szék iránti állását következő szavakban kör -
vonalozá: „Roma a catliolicismus központja, a hitegységnek rendit-
hetlen bástyája, honnét sz. Cyprián szerint a papság egysége 
az egész cath. világban elterjed, a hová sz, Iraeneus szerint 
megint minden külön egyháznak vissza kell huzodniok, A ki 
minket Romától elszakaszt, vagy aliozi viszonyaink lánczát meg-
töri, a catliolicismus lényegét sérti meg, s egyházi szerkezetén 
vérző sebet ejt,"*) 

Nevezetes s akkori szomorú időket tekintve nagyon is 
nagy horderejű nyilatkozat volt ez, de még nagyobb jelentő-
ségű volt az, midőn a magyar püspöki kar 1867. évben sz. Péter 
apostol vértanuságának tizennyolczszázados emlékünnepére Ro-
mába zarándokolt — azért „hogy szent Péter sír jánál 
hálát adjunk az Istennek a soha megnem vont pártfogásért , 
igy szól az ország főpapja híveihez intézett pásztori levelében 
s hitünkbe felhevülve, fellángolva fogadásUtegyiink az Istennek, 
fogadást Krisztus Jézusnak leikeink föpásztorának, hogy meg-
nem rettenve, el nem tántorodva semmiféle fenyegetések, vagy 
zaklatások közt, veletek hiveinkel együtt ezen egyetlenül igaz 

a) Emlékirat a püsp tanácsk. 143. 
10 
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és sz. catli. hitben élni, ennek parancsai szerint csele-
kedni, s törhetlen ragaszkodásunkban a romai sz. székhez, 
kötelességünkhöz híven holtig megmaradni elhatározottak va -
gyunk."*) 

A hitetlenek, úgymond a körlevél megdöbbenve, a gonoszok 
elpirulva, a ker. hivek örvendezve szemlélték midőn a világ 
különféle részeiből összesereglett 500 püspök — köztük a ma-
gyarok is — IX. Pius pápával együtt sz. Péter s ir jánál imád-
koztak. Ez alkalommal kijelenté már a pápa 1867 junius 26. 
a püspökökhez intézett ünnepélyes felszólalásában ama szán-
dékát, hogy a számtalan ba j orvoslására, mely az isten egy-
házát, nem különben a polgári társadalmat is oly siralmas mó-
dón zaklatja s emészti, egyetemes egyházi zsinatot óhaj t Ro-
mában idővel tartani, a távollevő püspökök leveleikben, mi ott 
jelenlévő püspökök julius első napján hódoló feliratban s élő 
szóval is nyilvánítottuk a sz. atyának, hogy a kilátásba hely-
zeti egyetemes zsinattól legforróbb vágyaink teljesülését, leg-
szentebb érdekeink megmentését, az egyház s polgári t á r sa -
dalom megujuló békéjét vár juk, reméljük. 1868, évi junius 29-én 
sz. Péter s Pál apostol ünnepén ki is hirdette ö szentsége a 
Pápa az egyetemes zsinatot Romában 1869. dec. 8 - r a a boldog-
ságos szűz szeplőtlen fogantatásának ünnepére. 

Mielőtt a tisztelt püspöki kart Romában az ovatiók 
egykori hazájába honunkból imáinkai elkísérnénk, vizsgáljuk 
meg mi történt a zsinat előtt, alatt s után\ hároin részre oszt-
juk tehát e fejezetet, ugy az ez idő alatt honunk határain kiviil 
s belül történt eseményeket is e rendben fogjuk elősorolni. 

I. A zsinat előtti idő. 
A mily kiváló örömmel fogadta a most érintett priraási 

körlevél tanúsága szerint a magyar püspöki kar az ál tala is 

*) A Romai Zsinatn távozó Prímás ő herczegségének 1869 nov. 8-án 
hiveihez intézett bucsu beszédéből. 
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óhajtott egyházi zsinatnak kihirdetését, ép oly dühös s ha tár t 
alig ismerő harag s gyűlölettel iidvözlötte azt a féktelen sajtó, 
mely ellene roppant módon izgatott, minden követ megmozdított, 
nagyszerű tüntetéseket rendezvén az ellen nálunk is — hogy 
a zsinat megtartását lehetlenné tegye, vagy attól az ezek által 
megfélemlített magyar püspöki kart valamikép visszatartsa. 
Nápolyba Ricciardi, Flórenczbe Gavazzi a hitehagyott 
szerzetes ellenzsinatot hirdetett s abba mindenkit meghitt 
Európából, ki a műveltség, felvilágosulás és a civili-
satió bará t ja azon észrevétel mellett, hogy a ki személyesen 
ncui jöhet el, a barbarismust hirdető romai zsinat ellen tiltakozó 
óvását Írásban is elküldheti maga helyet ; honi lapjaink felem-
lítvén e két férfiú szándokát, azt mint a szabadelvüség egyik 
kiváló nagy és sokat igérö eszményét nem csak felkarolták, 
hanem olvasóikat arra is buzditák, hogy az, ki a romai pápa 
csalhatlanságával, lelki zsarnokságával szemben az újkor sza-
badságát, humanitását pártolja, i r j a alá az olvasókkal közlött 
néhány sorból álló csatlakozást a szabadelvűek zsinatához, mely 
egyúttal tiltakozást foglalt magában a Romába már kihirdetett 
zsinat ellen; e felhívást a pesti polgári kör is külön példányokban 
szétküldözgeté az ország különféle vidékein lakó keresztény cath. 
vallásuakhoz aláírás végett, és a városokban, leginkáb hol 
izrael fiai nagyobb számmal képviselve voltak, e tárgyban 
gyűléseztek polgári körök s casinokban, s czifrábbnál czifrább 
beszédeket mondottak el a Pápa s e zsinat zsarnoksága ellen? 

önmaguknak, mert a catbolikus bivök visszatarták magukat 
az ily gyűlésekről,*) és csak kevesen vettek ezen egyház ellenes 
demonstratiokban részt. 

A honi protestánsok 1869. évi octoberi gyűlése tárgyalván 

*) Religio 869. 11.33—35. Temesvárt is volt ily gyűlés, melyről a 
Csanád 1870 I sz. megemlékezik. Olvasóink emlékezni fognak, hogy e két 
ellenzsinatban az olasz kormány eltűrte a szónolalokat, mig azok a pápa, 
egyház s zsinat ellen szórták villámaikat, de midőn Olaszország ügyei is szó-
ba kerülvén ott nem Viktor Emánuelt, hanem Garibaldit élteték, és amazt a 
pápával együtt le-, emezt pedig fel-kiáltozák, a rendőrség szétoszlatta a zsi-

7* 



- 100 — 

a zsinatrai meghívást ez ellen óvást igtatott jegyzökönyvébe 
azt mint rágalmazót sérelmest, s visszautasította. «) 

A catholikusok jól tudván azt, hogy a zsinatban a Szent-
lélek által vezényleti egyházuk atyái fognak tanácskozni, nem 
engedték magukat ezen egyház ellenes gyűlöletet lehelő tüntetések 
által megzavartatni, nyugalommal várták azt, mit a zsinat vé-
gezni s határozni fog számukra, és mig ők az egyház hivei 
nyugodtak voltak, az alatt azok kik nem tartoznak ez akolhoz, 
lá rmáztrk s tüntettek ellene leginkáb, és noha a németországi 
cath. egyletnek 1869, sept. 6. Düsseldorfban tartott XX. nagy-
gyűlése az egyetemes zsinat iránt feltétlen bizalmat szavazott 
meg, nálunk a Sz. László-társulatnak sept. 14-én Pécsett t a r -
tott nagygyűlése nem követte amannak példáját , s a zsinat 
irányában — igen helyesen — hallgatólag viselte magát,*) nem 
akarván e tekintetben föpásztorainak szabadságát bármiben is 
korlátozni, minden egyházához hü catholikus ugy gondolkozik 
e tekintetben s a lá í r ja , a most idézett lap szerkesztőjének a 
zsinat megnyitása napján közzétett eme nyi la tkozatát : „Mi 
eszünket, szivünket, akara tunkat ezennel alárendeljük az egye-
temes zsinat csalhatlan határozatainak, alárendeljük teljes h i t -
tel, teljes megnyugvással, sőt ez alárendeltségben találjuk leg-
főbb dicsőségünket, mert Istennek s az egyháznak szolgálni 

nati gyűlést. Utóbb ezen ellenzsinat közié az Európából beérkezett bizalmi 
votumokat, hazánkból csak Sátoralyaujhely 186, Pestről a román ifjúság 447 
voksai van a kimutatásba bejegyezve. Reliy'o 1870. 2. szám. 

a) Religio 1869 30. 
Ha nem kárhoztatjuk is u düsseldorfi gyűlés határozatát, de nem is 

pártoijuk azon ok miatt, mivel a tanitó-egyház a pápa vezetése alatt „vi or-
dinis et jurisdictionis" működő püspöki karból állván, a mit ez végez, a ta-
MMÍó-egyh íznak engedelmességgel kell fogadni, azért hagyják azokat szaba-
don működni s a hívek sem bizalmi feliratok, sem úgynevezett tiltakozások 
által ne tanítgassák azokat, mert igy a nyáj vezetné a pásztort, erre pedig 
Urunk a nyájnak sehol se adott felhatalmazást, hanem igen is ő szabta ki 
ama kötelességet, hogy a pásztorok vezessék a nyájat, ez pedig kövesse a 
yezetö pásztort. 



— 101 — 

uralkodást jelent, «•) Ha a hírlapok jelzése szerint az egyete-
mes zsinat megnyitásának napján, Franczia, Poroszországban 
s a kis regényes Svájczban majd minden nevezetes város rend-
kívüli isteni tiszteletekkel, körmenetekkel, harangzugással, tö-
meges áldozással, ez alkalomra tett kegyes adományok gyűj té-
sével, kivilágítással ünnepié meg e rendkívüli háromszáz év 
óta nem látott eseményt, a romai zsinatot, «0 ha nálunk ez 
mind nem tör tént , sa jnál juk ugyan, de kimenteni is tudjuk, az 
egyházellenes sajtó nagy izgalmat támasztván e zsinat ellen, 
könnyen megtörténhetett volna, hogy a különben is már elke-
serített catholikusokat - ha ily alakban nyilvánít ják örömö-
ket mint a külföldiek — ellentuntetés szervezése által vagy 
megakadályozzák, vagy az egyház s vallásuk ellen u jabb jog-
talan kifakadásokra nyúj tanak e tüntetések által nekik kere-
sett alkalmat, mert ez időben — mint a most idézett lap meg-
jegyzi — a hazai magyar s német lapok az eszelösséggel ha-
táros gyűlölséget tanúsítottak az egyetemes zsinat alkalmából 
a catholicismus iránt, ök szabadelvűek s engedékenyek voltak 
a mormonok s nazarénusok irányában is, csak azt nem tűrték 
el, ha a catholicusmus életjelt mert magáról adni. b) 

A mi az európai kormány férfiakat illeti, minthogy a 
szabad kömivesi páholyok által sugalmazott, vagy inkáb ve-
zényelt s leginkáb zsidó kezekben lévő sajtó, mely magát szinte 
egyik nagy hatalomnak tar ja , oly annyira félt eme egyetemes 
zsinattól, hogy annak létrejöttét minden áron akadályozni sze-
retvén mindent el is követett e czélra, nem csuda, ha az á l la-
mok is egy kissé megrémültek eme nagy lármára, és megijedve 
talán nem annyira a zsinattól, mint inkáb az általuk is nagy 
hatalomnak elismert sajtó fenyegetéseitől, ök is szívesen lát ták 
volna, ha e zsinat csak kihirdetve s nem egyúttal meg-
nyitva leend, csakugyan a hírlapok már itt ott kivívott 
győzelmükről is értesiíék a nagy közönséget, hogy ez vagy 
amaz ország kormánya nem fogja püspökeit a zsinatba eresz-
teni, majd igenlő, majd tagadó tudositások jelentek meg ez 

a) Re\. 1869. 46. 
b) ü . o. 62. 
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ügyben a hírlapokban, minden tudósító jól értesültnek vallván 
magát e tekintetben, azonban ezen hírlapi vitának csak hamar 
véget vetett az éjszakamerikai egyesült statusok kormányának 
ama nyilvánosságra jutott határozata, mely szerint ez a zsi-
natra meghitt cath. püspököknek az azoni megjelenést nem csak 
nem nehezité, söt nékik megigéré, hogy az állam hajóin s költ-
ségén fogja őket oda szállítani, hová meghiva vannak s honnét 
hivataluknál fogva ki nem maradhatnak. Ezen a szabadság ha-
zajából, — hol a szabad egyház, szabad állam-féle nálunk is 
annyiszor hangoztatott jelszó született s érvényben is van, — 
adott példa elnémitá a sajtót, elszakitá az e tárgyban font dip-
lomatiai cselszövények szálait, de azért nem szűnt meg a zsinat 
elleni harcz sem a sajtóban, sem a bureaukban, hanem csak 
más térre vitetett át a küzdelem. Az e tárgybaui kezdeménye-
zés dicsősége Bajorország miniszterének Hóhenlohe berezegnek 
jutott ki, ez ugyan is 1869. april 9-én kelt ») köriratával arra 
ösztönzé az európai kormányokat, hogy ezek a kihirdetett zsi-
natot, ha meg nem akadályozhatják, legalább annak rendsza-
bályozását, vagy lehető határozatainak ellensúlyozását elleve 
eszközöljék. Azonban ez ajáulatot az európai udvarok — ha 
csak az általunk oly annyiszor hirdetett szabadság, és vallás-
felekezetek egyenjogúsítása, lelkiismereti szabadság s több e 
féle szépen hangzó elveiket agyontiporni, s ön magukat arczu ' 
ütni nem akarák— el nem fogadhatták, még a hatalmas Porosz• 
és kis Szász ország protestáns kormánya is visszavetette azt, 
de az osztrák-magyar birodalom külügyére gróf Beust sem pár-
tolhatá azt, ki ama jegyzékre 1869, május 15. a magyar kor-
mány férfiak kihallgatása után adott valaszában, kijelenti „hogy 
a concilium programmja még meghatározva ugy sem lévén óvó 
rendszabályok iránt sem kell előre gondoskodni, mert ha a 
zsinat tisztán dogmatikus kérdések iránt fog határozni, ezen 
tért ugy sem vonhatja el senki az átalános zsinat jogkörétől, 
ha pedig a zsinat az államhatalom körébe átvágva politiko 
egyházi ügyekuél oly végzéseket alkotna, melyek a vallás-, egy-

• ) u . o. 7, 
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úttal a polg. jogot is érintik, eziránt, ennek megtörténte után annak 
dejében tanácskozhatnak majd az államok, de most előre már midőn 
e veszély nem is mutatkozik óvó rendszabályról tanácskozni annyi 
volna,mintha mi a catb. egyház szabadságát kiszámított elleuörkö-
dés alá akarnánk helyezni." «) E tér tehát, melyet Hohenlohe ber-
ezeg a zsinat ellenében ajánlott, az európai diplomatia által elfo-
gadva nem löu, ós igy miután a zsinatot sem betiltani, 
sem annak tárgyalási programmot elöszabni nem lehetett, 
a diplomatia hogy annak végzései veszélyesekké ne [vál-
janak az egyes államokra nézve, más tért, módot s eszköz ke-
resett ki magának, miről alább lesz szó. 

Ha már azon érzelmekről szólot tunk, melyek a zsinat 
irányában a honi s belföldi sajtó, a diplomatia s magyaror-
szági catholikusok részéről nyilvánulnak, kötelességünknek tart-
juk még az eme zsinatra hazánkból távozó magyar püspöki 
kar érzelmeiről is említést tenni, miután egyes püspökök távo-
zásuk előtt híveikhez pásztori szózatot — tudtunkal legalább 
— nem intéztek, azt hisszük az egész magyar püspöki kar e 
tárgybani érzelmeit tolmácsolta, a főm. herczeg primás fentebb 
idézett bucsu beszéde, mely a püspöki karnak ez időbeni o r -
ganuma a Magyar Állam által (1869. nov. 18. 275) külön lenyo-
matott példányban az országban szétterjesztve lön, ezen igen 
jeles, s a magyar egyház történetében mindég kedves okmányul 
szolgáló főpásztori levélből, — melyért szabadoncz honi l ap -
jaink ugyan csak megleczkézék az ország herczeg prímását, — 
idézünk néhány sorokat, hogy az olvasónak fogalma legyen azon 
magasztos érzelömöl s reményekről, melyeket a zsinat iránt táplált 
a püspöki kar ." Az egyetemes zsinat sem szólhat, nem is intéz-
kedhetik másnak nevében, másféle hatalommal mint Isten nevében 
és Istentöl vett hatalomnál fogva. . - .E miatt az egyház mindig szük-
séges nem csak hogy az élőket koronkint vezesse, hanem az is szük-
séges, hogy őket az üdvösség utján csalhatlanul vezesse, azaz 
hogy csalhatlanul igaz legyen a mit tanit, csalhatlanul 
szent, üdvös hasznos legyen s a mit parancsol. . . 
Az egyház eme csalhatatlansága egyik föczikkelye hitünknek, 

a) U. o. 7. 21 sz. 
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eme csalhatlanságnak tudatában fog az egyetemes zsinat nyi-
latkozni. határozni, végezni, miként az apostolok a jeruzsálemi 
zsinaton mondván Jetszett a sz.-Léleknek s nékünk . . . IX. Pilis 
fog elnökölni e zsinaton, mi ott ütni, mint birák, szólani, Ítélni 
fogunk, de csak akkor érvényesek a zsinat határozatai, midőn 
azokat a pápa megerősíti. Pápa nélkül nincs egyetemes zsinat, 
pápa ellen nincs zsinati határozat, az egyetemes zsinat csak a 
pápa által érvényes, s kötelező erejét a pápától nyeri . . Mi 
püspökök csak saját megyéinkben birunk törvényhozói ha ta -
lommal, megyéink területén kivül, és az egész egyházra tör-
vényt hozni nincs halalmunk, csak a pápa az egész egyházban 
törvényhozó, az egyetemes zsinaton a pápa emel fel bennünket 
egyetemes törvényhozói hatalomra, s részesekké tesz minket 
az ö pápai törvényhozói hatalmában. Emlékezzél, i g y i r T e r t u -
lian, hogy a kulcsok Péternek, s az egyháznak Péter által 
adattak. Mi mint birák fogunk Ítélni, de a pápa az általunk 
hozott Ítéletnek is birája, s ha ö reá nyomja Ítéletünkre az ö 
pecsétjét, akkor válik Ítéletünk egyetemes egyház Ítéletévé, s 
csak akkor valóban törvény, valóban hitczikkely, valóban isteni 
csalhatatlan, örök s változhatatlan igazság, a melynek minden 
hivő tartozik engedelmeskedni. Ezt Krisztus Jézus akarta, ren-
delte igy, s init az Isten fia rendel, az szent, az üdvös, az szük-
séges . . . Az egyház 19 százados életében még csak 18 zsinat 
fordul elö , . csak akkor hivták össze a pápák az ily zsina-
tokat, mikor a sz.-Lélek sugalmából, mely őket az egyház kor-
mányzatában soha egy pillanatra sem hagyja el, elkerülhetleniil 
szükségesneK, vagy rendkívüli módon hasznosnak ismerték, ily 
rendkívüli eszközhez folyamodni. Következőleg, ha nem tudnók 
is az indokokat, melyek a sz. atyát a r ra birták, hogy a világ 
püspökeit zsinatra hivja ösze, már is, miután össze hivattuuk, 
kétségtelenül igaz volna, hogy e zsinat mai nap igen szüksé-
gessé v á l t . , . Bizalommal nézhetünk mi kedves híveink a meg-
újítandó zsinatnak elébe, miután irva van" a sz.-Lélek bevezet 
titeket minden igazságba" . . . 

A zsinat nem rohanva, teendőiben elnem ragadtatva, hanem 

/ 
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a sz. Lélek sugalmára s az örök bölcsesség tanácsára hallgatva 
fog eljárni. Szabad felszólalás, csendes komoly megfontolás 
fogja minden végzéseit megelőzni, nom lesz a zsinat végzéseiben 
más, hanem csak igazság, bölcsesség s jogosság. Biztosithat erről, 
kiket a zsinati atyák szent tiszte, tudománya, kötelesség-
érzete, ügytapasztalata, aggkoruknak megfelelő higgadtsága, 
legfökép pedig s mindenek fólötttt az egyháznak megígért 
sz, Lélek tevékeny segedelme, mely mellett az igazságtól a zsi-
nat elnem térhet. . . Isten les/, Isten van a zsinattal, Isten ha-
talmában, Isten nevében szól, határoz s cselekszik a zsinat, 
Krisztus Jézus láthatatlanul fog ülni a zsinat atyái között . , , 

A püspöki kar az egész világon elterjedve alig volt va-
laha oly összehangzó a gondolkozásban mint ma. Háromszor 
gyűltek össze a püspökök a világ minden részéről IX. Pius pápa 
körül, s örömmel tapasztalták, hogy mindnyájan egyiránt érez-
nek nem csak a hit dolgaiban, hanem azokban is, melyek a 
hithez tartoznak, a hittel összefüggésben vannak, mindnyájan 
egy nyelven szóltak „populus unius labii." Ily egységi érze-
lemmel a zsinatra menve ezen egységben megerősödve fognak 
népeikhez viszatérni. 

Egyik üdvös gyümölcse lesz a zsinatnak továbbá a biztos-
ság, világosság, csalhatatlan kétségtelenség sok tárgyakról,el vek-
ről, nézetekről, melyekről a cath, elmék néhol nem gondolkodnak 
egyaránt. Több fontos s legnagyobb horderejű kérdés van mai nap, 
melyek iránt sok nemes cath.eline tétovázik,s magát veszélyes csa-
lódás oknak engedi át. Szól majd ezen kérdésekről a sz. zsinat, 
szól benne a cath. egyház, szól általa a sz. Lélek s nappal 
lesz, hol csak szürkület volt, világosság lesz, a hol éjjeli sö-
tétség volt, biztosság lesz, a hol még némi kétség volt. . . 

A szent Lélek őrködik az atyák határozatai felett s csal-
katlanokká teszi azokat, nem szenvedély, uem pártérdek, 
nem nemzetiségi vetélkedés határoz a zsinaton, hanem a 
szent Lélek. Tisztelet, engedelmesség, fiúi ragaszkodás, tehát a 
zsinat végzései iránt. Már szent GergeVy mondta, hogy a zsi-
natok végzéseit oly tiszteleltei fogadja, mint a négy evan-

« 



geliumot, — szent Ágoston ped ig : „én az evangéliumnak 
nem hinnék, ha csak az egyház tekintélye meg nem győzne 
engemet,, az egyház a szentek közt tiszteli azokat, kik a zs ina-
tok végzéseiért üldözést szenvedtek, vagy vérüket onták. Az 
egyháztól elszakadlnak tekintetett az mindenkor, a ki az egye-
temes zsinatok végzéseinek, vagy csak egyetlen határozatának 
is hit dolgában ellenszegült. Mikor a csalhatatlan igazság szólt, 
az elme s akara t engedelmessége legkevesebb, a mit a cath. 
ember tanúsíthat a zsinat végzései iránt." 

Magyarhon catholicusai lelkesülve olvasták a haza első 
föpásztorának a többiek nevében is tolmácsolt örömét, remé-
ményét és magasztos sz. érzelmeit a zsinat irányában, cath.napi 
lapjaink egész terjedelmében közölték azt olvasóiknak, hogy még 
a legegyszerűbb gunyhóba is eljuthasson ezen apostoli ililet-
ségü föpásztori szózat, az egyház ellenes lapok világért sem 
vették azt fel hasábjaikba, hanem czifrábbnálczifrább szavakba 
foglalva közölték olvasóikkal, a szózat s annak szerzője elleni 
kárhoztató ítéletüket és miután látták, hogy a püspöki kar 
egyes tagjaihoz ne talán kötött reményeik a haza első főpap-
jának szilárd elveinél szét porlani fognak, tehetlenségük öntu-
datában ujolag az állam mindenhatóságára appelláltak, de a 
magyar püspöki kar t nem találta már a hazában a féktelen 
sajtónak eme ujabb lármája, eltávoztak azok már Rómába a 
sz. lélek által kormányzott zsinatra ; hol mint a fentebbi kör -
levél mondja, mint birák ülni, tanácskozni, szólni fognak, de csak 
akkor érvényesek határozataik, midőn azokat a pápa megerősíti 

A zsinat előtti időhöz tartozik még azon a hírlapok ál-
tal is annak idejében felemlített hír jelzése, hogy a birodalmi 
cancellár ur a birodalomból négy főpapot — ezek közt Simor 
János esztergomi s Vancsa János gyula-fehérvári érseket, a 
másik kettő osztrák tartományi volt — a romai sz. széknek 
bibornokságra ajánlott, vagy inkáb praesentalt, cath. lapjaink 
hallgattak ezen a külföldi hírlapokból s honi lapokba is átvett 
tudósításról, s csaK akkor szólaltak fel midőn ugyanazon kut for -
rásból a honi politikai lapok azt kiresztelék, hogy ö szentsége 

< 
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visszavetette volna a birodalmi cancellár ur ajánlatát , mit ezek 
oda igazítottak ki, hogy a bemutatás igaz s való, de valótlan 
annak híresztelt visszavetése, sőt annak megtörténtét biztosan 
várhat juk legközelebb. *) Miért történt a birodalmi cancellár 
ur által ezen praesentatio épen a zsinat e lőt t? s miért nem 
előbb ? p. o. a királyi koronázási ünnepély alkalmával, midőn 
ezt a pápa egész készséggel már azért is teljesiti, hogy a nem-
zetnek örömeit ez által is növelhesse, nem tudjuk, azonban ha 
a gyanitgatás terén szabad egy kissé kalászolnunk, könnyen ki-
fogja azt olvasónk találhatni, egyébiránt bár mi volt is nála 
erre nézve az indító ok, bár mit reményit is általa a te l jesü-
lés vagy nem teljiilés esetében elérni, az ország főpapja eme 
eléggé nem dicsérhető apostoli iratának szerkesztése alkalmá-
val a szentegyház érdekén kivül más mellékes körülmény be-
folyással nem volt. 

II. A zsinat alatti időben. 
Az infallibilitás, mi a római XIX. átalános zsinatot oly 

nevezetessé tette, nem uj hitezikkely, ezt minden papnöveldé-
ben eddig is tanították a hittanárok, most azonban nem a do-
logról, hanem csak az alakról volt a zsinatban szó, mert a 
pápai csalatkozhatatlanságbani hit simplicite anyagilag már meg 
volt régen az egyházban, csak arról folyt a vita, iclöszerü e 
most alakilag is kimondani azaz hitágazat alakjában kihirdetni 
ezt. E kérdés két részre osztá a zsinati atyákat, a n a g y t ö b b -
ség időszerűnek, a csekély számú kisebbség nem időszerűnek 
vélte most eme kérdésnek dogmaticai meghatározását, s 
annak hitezikkely alakjábani kihirdetését, «) ezen utób-
bi vélemény mellett harczoltak a magyar püspökök is, 

*) A M. Állam 1869 augusztusi egyik számában közié igy a hir hely-
reigazítását. Egyébiránt Romában régen nem volt annyi bíbornoki szék üres 
mint ez időben, a sz. atya szándékosan nem tölté be azokat a zsinat előtt 
nehogy a kin érezelteknek szólás szabadságát a netaláni hálás érzelem által 
korlátolja, valószínűleg ezért nem teljesült a M. Á jóslata sem, 

a) Religio 1870. 21. 

( 
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kik közül egyedül Jekelfalusy Vincze székes-fehérvári püspök 
tartott, szavazott a majoritással. 

E kérdést nem a pápa terjeszté elö a zsinatnak, h a -
nem a zsinati atyák kívánták a zsinatban ezt tárgyalni, mind-
két rész a Pápának adta be az iránti kérvényét, hogy e kér -
dés vétessék, vagy ne vétessek a zsinati acták közé, a pápa 
mind a két kérvényt átküldé a zsinatnak, mint e tárgyban i l -
letékesnek, itt a többség annak érdemleges tárgyalását hatá-
1 ozá el és midőn az erre nézve teendő megjegyzések benyúj-
tására kitűzött határidő már majd lefolyt és többségben lévők 
ezentúl azokat többé elfogadni nem akarták, a Pápa a zsinati 
minoritáshoz tartozó atyáknak szabadságát védelmező, ezeknek 
kérelmére a kitűzött határidőt meghosszabitá és a zsinati a tyá-
kat, akár a majoritás, akár minoritás elvei mellett küzdöttek, 
egyenlő jósággal karolta át mindég, külföldi újságok is mint a 
„Francé", noha a minoritás elveiért rajongtak, elismeréssel nyi-
latkoznak a felöl, hogy a zsinati atyáknak szabadszólása a 
Pápa részéről korlátolva nincs, mit egyébiránt a hírlapokban 
közlött zsinati beszédek tartalma is eléggé kitüntet, söt midőn 
a majori tás látva biztos győzelmét e kérdés iránt már hosz-
szura nyilt vitákat beszüntetni, s a kérdés per acclamatio 
nem akar ta eldönteni, azaz elfogadtatni, mi végből kérvényt 
is köröztetett már aláírás végett, melyben ezt kérelmezni a k a r -
ták, de mielőtt ez még benyujtatott volna, a Pápa azt beti l-
totta. Midőn a magyar püspököki kar a minoritás elvei mel-
let harczolt, sokan félre érték és magyarázák e lépését, ugy a 
minoritás törekvését is, nem arról volt ugyanis szó, hogy mit érez-
nek s hissznek ők a kérdés lényegére nézve, sem arról, mit 
fognak majd tenni, ha az egyház nyilatkozott, hanem arról, hogy 
ne tárgyaltassék a zsinaton s pedig a nehézségek végett, me-
lyekkel össze van kötve e kérdés és a következmények végett, 
melyeket egyik vagy másik részletes egyházban maga után von-
hatna. «) 

a) Religio 1870. 8. 9. Csanád romai levél 5. 8. 
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4 zsinat folyama alat felmerült ama kérdés is, hogy va-
lami hitágazati kérdésnek eldöntésére szükséges e a zsinati 
atyáknak egyértelmű, egyhangú szavazata, vagy elégséges-e a 
szótöbbség? mely az eddigi általános 18 zsinatban soha még 
tárgyalásra nem került elvileg, mely ha elfogadtatott volna, 
több zsinatainktól megkellene az Oecumenicitást tagadni, miu-
tán alig volt zsinat, melyben ellenzék úgynevezett minoritás 
ne lett volna, mely azonban a hitczikkely kimondása után alá-
veté magát a sz. zsinat határozatának, in dubiis libertás, in ne -
cessariis unitas sz. ágostoni mondat szerint. *) 

1870, julius 13-án történt a szavazás a titkos egyetemes 
congregatioban, melyben a zsinati atyák közül 88 non piacetf 

62 iuxta modum **)piacet , a többi zsinati atya pedig mind 
placettal szavazott, ez utóbbiak közt a magyar püspökök közül 
egyedül a székes-fehérvári volt, a többiek mind non piacet sza-
vazatot adtak. ») 

1870. ju l ius 18-án történt az ünnepélyes szavazás a csa-
latkozhatlansági dogma felett, mellette szavazott 553, ellene 2 
b) de már ekkor a kisebbséghez tartozó püspökök, köztük a 
nonplacetos magyarok is nagyrészben már eltávoztak Romából, 
de a kik ott maradtak is a fentnevezett kettő kivételével, nem 
vettek részt a IV, nyilvános gyűlésben, hanem távozásuk előtt 
julius 17-én a kisebséghez tartozó püspökök által aláirt kö-
vetkező nyilatkozatot kézbesítettek a sz. a tyának : „Szentséges 
a t y a ! Az e hó 13-án tartott egyetemes congregatioban beadtuk 
szavazatainkat a Krisztus egyházáról szóló első dogmatika 
constitutio schemája fölött. Tudva van szentséged előtt, hogy 
88 atya lelkismerete által kényszerítve s az egyház iránti sze-

*) EJ t é rdés az 1870. Rel. 31. 8 következő számaiban igen alaposan 
van megvitatva és a szótöbbség értelmében megfejtve. 

**) Az általuk ajánlott, de a többség által el nem fogadott módosítás 
mellett adták igenlő szavazatukat. 

a) Csanád 15. 
b) M. Állam 1870. 164. 171. szerint a non placetos egy olasz, a 

másik Strossmayer diakovári püspök volt. 
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retetböl non placettel szavazott, más piacet iuxta módúmmal, s 
s végül mintegy 70-en nem voltak jelen a congregatioban s 
s visszatartották magukat a szavazástól. *) Ebhez járul , hogy 
mások részint betegség, részint egyébb fontos okok miatt visz-
szatértek egyházmegyéikbe. Szavazataink ekkép nyilvánva-
lókká lettek, szentséged és az egész világ előtt, s egyszers-
mind constatálva lön, hány püspök helyeselte nézeteinket; ily 
módon teljesítettük azon hivatalt és kötelességet, mely ben-
nünket terhel. Azon idö óta azonban semmi sem történt, mi né-
zetünket megváltoztathatná, ellenben számos fölöttébb fontos 
dolgok fordultak elö, melyek megerősíttettek bennünket eltöké-
lésünkben. 

Kilelentjük tehát, hogy megujitjuk és megerősítjük mái-
beadott szavazatainkat, s egyszersmind elhatározzuk, hogy tá-
vol maradunk a nyilvános üléstől, mely e hó 18-án fog tar-
tatni. Azon gyermeki kegyelet és tisztelet, mely minap megbi-
zottainkat szentséged lábaihoz vezette, nem engedi meg nekünk 
hogy oly ügyben, mely szentséged személyét oly közelről illeti, 
nyíltan s az atya előtt non-placettel szavazzunk. Pedig a nyi l -
vános ülésben is csak az egyetemes congregatióban adott sza-
vazatainkat ismételhetnék. Haladék nélkül visszatérünk tehát 
nyájainkhoz, melyekre nézve jelenlétünk oly hosszú távollét után 
a háború aggodalmai és legfőbb szellemi szükségleteik miatt 
annyira szükségessé lön, azon fájdalmas bizonyosságban, hogy 
a jelenlegi szomorú időviszonyok miatt a lelkiismeretek béké-
jét és nyugalmát megzavarva ta lálandjuk híveink között. 

Különben Isten egyházát és szentségedet, kinek mi törhet-
hetlen hűséget és engedelmességet jogadunk szivünk mélyéből 
urunk Jézus Krisztus irgalmába és kegyelmébe ajánl juk, s ma-
radunk szentségednek legalázatosabb és legengedelmesebb fiai. 
Roma 1870. jul. 17-én, ») 

*) A cath. hírlapok megegyező tudósítása: szerint a szavazásról el-
maradottak nem mind tartoznak a minoritáshoz, 

a) M. Á. 1870. 168. 
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A pápa csalatkozhatatbmságáról szóló hitczikkely, mely 
a zsinati atyák többsége által elfogadtatott és a IV. nyilvános 
ülésben julius 18-án dogmává emeltetett, tnlajdonképen 4 fe-
jezetből áll (I. De apostilici primátus in beatoPetro institutione 
II. De perpetuitate primátus beati Petri in romanispontificibus. III. 
De viet ratione primátus Romani pontificis. IV DeRomani pontificis 
infallibili magisterio:) Miután az előbbi három fejezet szövege 
iránt a zsinaton nem volt vélemény különbség és csak a ne-
gyedik osztá két táborrá a zsinati atyákat, közöljük olvasó-
inkai ez utóbbinak a minoritás által non piacet voksai fogadott 
tartalmát, melyet a most jelzett hírlap 167. sz. magyar fordí-
tásban igy ád „Hiven ragaszkodván tehát a keresztény vallás 
kezdetétől fogva fennálló hagyományhoz, Urunk üdvözítőnk di-
csőségére, a cath. vallás felmagasztalására és a keresztény né-
pek üdvösségére, a zsinat jóváhagyásával taní t juk és istenileg 
kinyilatkoztatott hitágazat gyanánt elhatározzuk, hogy midőn 
a romai pápa ex cathedra szól, vagyis midőn mint az összes 
keresztények föpásztora és tanítója, legfőbb apostoli tekin-
télyénél fogva a hitről vagy erkölcsökről szóló valamely tant 
határoz meg, mint olyat, mely az egész egyház által elfoga-
dandó, isteni segély folytán, mely neki szt. Péteiben igértetett 
ugyanazon csalatkozhailansággal van felruházva, mellyel isteni 
megváltónk egyházát ajjhit és erkölcs tanainak meghatározásában 
fe l ruházta ; azért a romai pápának ilyetén meghatározásai ön-
maguknál fogva meg nem változtathatók. 

Ha pedig valaki ezen határozatunknak ellenmondani me-
részkednék, mitől Isten őrizzen, kizárva legyen.*) 

*) Nem tudjuk u g a n , hogy e fordítás, ugy a M. A. 172. i 73. 174 szá-
mában « dogmatikus czikknek eredeti latin nyelven megj'elent szövege hite-
les e ? miután azt a magyar püspöki kar az elölte egyedül ismert okoknál 
fogva mindeddig hivatalos uton a papság s hivek tudomására nem juttatá, biz-
tos tudomással bírunk egyébiránt az iránt, hogy midőn egy valaki a romai zsi-
nat e tárgybani határozatának, ugy az alább majd bővebben tárgyalandó pla-
cetum regiumiiak hiteles másolatát tanulmányozás végett a püspökmegyei le-
véltárból néhány napok előtt hivatalos uton kérelmezte, ez neki meg lön 
tagadva, azaz az igazat bevallva e tárgybani kérvényezése még feleletre sem 
lön érdemesítve, ily körülmények közt tehát biztos tájékozást egyedül a zsi-
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Hogy a zsinat iránti tudósításunk rövidsége mellett is 
mindent, mi lényeges előadjon, ide igtatjuk még a sz. 
atyának a fentebbi julius 18-án tartott nyilvános ölés-
beni allocutioját, ki a zsinati végzés szentesítése, s kihir-
detésének ünnepélyes ténye után a zsinati atyákhoz követ-
kezőleg szó l t : „A romai pápa ezen legfőbb tekintélye, tiszte-
lendő testvérek, nem nyom el, hanem támogat, nem rombol, ha-
nem épit, s nagyon gyakran erösit a méltóságban, egyesit a sze-
retetben s megszilárdítja és véldemezi a testvérek, vagyis a püs-
pökök jogait. Tudják meg tehát azok, kik jelenleg izgatottságban 
Ítélnek, hogy az ur nincsen az izgatottságban. Ne feledjék, hogy 
néhány év előtt ugyanazok, kik az ellenkező nézethez ragasz-
godtak, a mi nézetünkben és ezen nagytekintetü gyülekezet 
többségének nézetében áradoztak, akkor azonban a csendes fáj-
dalom szellemében Ítéltek. Létezhetik-e ugyanazon dolog meg-
ítélésénél két egymással ellentétes lekiismeret? Távol legyen. 
Világosítsa fel tehát az Ur az érzelmeket és sziveket, mert egye-
dül ö művelhet csodákat, hogy valamennyien boruljanak az 
atya, Jézus Krisztus méltatlan földi helytartójának kebelére, 
ki szereti becsüli őket, s egy óhajt lenni velők s vajha ekként 
a szeretet kötelékével egyesítve, együtt küzdjük az ur harczait, 
hogy igy ellenségeink necsak ne gyalázzanak bennünket, hanem 
inkább féljenek tőlünk és letevén fegyvereiket az igífzság szine 
előtt, valamennyien ezt kiálthassák szent Ágostonnal: Csodála-
tos világosságodba hittál engem s iine látok! «) Ezen allocu-
tio a zsinati nyilvános gyűlésen jelen volt atyákhoz volt ugyan 
közvetlenül, de közvetve inkább a Romából már eltávozott mi-
noritás tagjaihoz intézve, kiknek nyilatkozatát fentebb közöl-
tük, IX. Pius soha sem tünt fel nekünk nagyobbnak, mint mi-
dőn csendes fájdalmáról megfeledkezve ezen magasztos engesz-
telékeuy szavakat intézi azokhoz, kiket szerető atyai keblére 

nati tárgyak közlésére nézve, különben eddig elég hitelesnek talált II. Á. 
nyújthat nekünk s olvasóinknak, 

a) M Á. 168. 
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vissza kiván s velük egy óhajt lenni. Magasztos eszmét rej t 
ezen pápai szózat magában és a pápát egyházunk látható fe-
jét ugy tünteté fel előttünk e beszéd, mint ha ö nem e küz-
delem s siralom völgyének nevezett földi, hanem már átszel-
lemülve azon égi hazából intézné felénk s hozzánk eme békü-
lékeny szavakat, hol annak láthatlan feje hitünk szerint honol 
s uralkodik. 

Mig püspökeink Romában a sz. zsinaton működtek, az 
alatt a catholikus népség hazánkban egész nyugodtan szemlélte 
a zsinati eseményeket, nem hagyta magát még a hírlapi lárma 
s zaj által sem e nyugalmában megzavartatni, hitte s remény-
iette, liogy ha bár eltérők is a fenforgó tárgy iránti nézetek a 
zsinatban, az prímás ö herczegségének fenthivatolt körlevelé-
nek tanúsága szerint a sz. Lélek sugdlmára majd csak dönt va -
lahára a tárgyalás alá került kérdésben, és azt bárminő le-
gyen is e végzés — annál nyugodtabban fogadhatja el, „mert 
a zsinat végzésében a körlevél szavai szerint nem lehet 
más, hanem csak igazság, bölcsesség s jogosság, mert Isten 
van a zsinattal, Isten nevében szól, végez s határoz az, mert 
Krisztus Jézus látbatlanul ott ül a zsinat atyái közt." És habár 
Németországban mint a zsinat előtt, ugy tartalma alatt is a h í r -
lapok jelzése szerint nagy mozgalom is támadt az egyetemes 
zsinat érdekében, mely nem is az alsó, hanem a felső körökben 
herczegeknél, grófoknál, báróknál vette kezdetét, nielynek czélja 
nem egyéb vala mint a majoritás támogatása mi végre a hírlapok 
ut ján kijelenték az illetők, hogy az egyetemes zsinat minden 
határozatainak előre is alávetik magukat, mert hiszik, hogy a 
sz. Lélek azt vezérli, s tökéletes nyugalommal várják annak 
üdvös rendeleteit, a sz. atya iránti tisztelet s szeretet kifejezé-
sének jeléül pedig a zsinati költségek fedezésére pénzbeli 
adományokat ajánlottak f e l ; a magyarhoni catholicusok a né-
metországiaknak példáját valamint, a zsinat előtt nem követ-
ték, ugy a mostanit sem utánozák, hanem békében várták a 
sz. Lélek működésének eredményét, a Religio mindnyájunk ne-
vében ir t , s szólott midőn egy a minoritás elveiért küzdő 

8 
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cath. lap által megtámadtatva igy nyilatkozott, mi nyugodtan 
várjuk az oecum. zsinat elhatározását, mert hisszük s reményi-
jük és a cath. anya sz. egyház számos püspökeivel esdünk, 
kérjük, hogy épen az annyi vihart okozott kérdésre adjon sz. 
Lelke által teljesen világos s határozott választ, minden két 
értelmű magyarázatot kizáró feleletet, a) 

De a hírlap irodalom a zsinat alatt nem volt oly nyugal-
mas, mint azok, kiket a zsinati kérdés közelebbről érdekelt 
mint őket, jól mondá e harcz közepette egyik nagy cath. po-
litikai lapunk, hogy zsidók, protestánsok, szabad kőművesek, 
istentagadók, forradalmárok, újdonsült politikusok, raainap 
mind a csaíhatlansági hitágazattal foglalkoznak, leginkább pe-
dig jajveszékelnek e miatt azok, kik magára az ur Isten csal-
hatlanságára sem hederitenek. Riadót vernek továbbá a „sza-
bad egyház szabad államban* elv barátai , kik szabadon azaz 
gát nélkül szeretnék kiirtani a catholicismust a föld szinéröl .bj 

Honi nagy cath. napilapjaink közül a Szabad egyház a 
minoritás, a Magyar Állam a maioritás elvei mellett küzdött 
mindkettő saját pár t jának jósolta a győzelmet, az egyházmegye 
közlönyök közül tudtunkra egyedül az erdélymegyei harczolt a 
minoritás, a többi vagy szint nem váltott vagy a maiori tás 
mellett küzdött, melynek elveiért harczolt a szerény káplányi ke-
zekbe került, a hajdani híres, de most is ügyesen szerkesztett 
Religio is, melynek szerkesztője (1870. apr. 27.) kijelentvén azt, 
hogy lapja tökéletesen önálló s független lévén salto mortalékat nem 
fog csinálni, hiszi, vallja, s védelmezi a maioritás elvét anél-
kül azonban, hogy akár sa já t ebbéli meggyőződése mellett, akár 
az ellenvélemények ellen valaha izgatni, vagy menydörögni 
eszébe jutna, ö elve mellett küzd addig, mig a zsinat nem határoz." 

De az előbb emiitett politikai nagy két lap nem követé 
e programmot, hanem mindkettő nagy tűzzel s robajjal h a r -
czolt pár t ja mellett s az ellenvéleményt nem igen tűrte, a sze-

a) 1870. 14. 34. 
b) M. Á. jul. 13. 157. sz. 
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mélyeskedés terére vitetvén később át az elvi harcz, egész a 
párhajig jutottak el a szerkesztők, mi azonban meg lön aka-
dályozva; tagadhatlan, hogy a Sz. E. lapnak kedvezőbb küz-
delmi tere volt mint a M. Á., melynek midőn a sajtó nagy r é -
sze által már elitélt s a felsőbb kormány körökben sem ked-
velt tárgy mellett hősi elszántsággal küzdött, még azon vigasz-
talása sem maradt, fel, hogy a catholicismus érdeke mellett ki-
húzott kard já t a magyarországi püspöki kar, — mely az ellenfél 
által kifecseget: titok szerint évenként huszonnégyezer forint 
adománnyal segélyezte lapját — megáldani fogja, miután az 
ellenfele elvei mellett foglalt a hirek szerint Romában állást. 
Mindkét lap oly hévvel harczolt e kérdésben, mintha annak 
megoldása nem a zsinathoz, hanem hozzájuk tartozott volna, 
hanem mint emiitettük a Sz. E, nevének megfelelő elveinél 
fogva kedvezőbb helyzetnek örvendett mint a M. Á., melyet az 
politikai töke gyanánt csakhamar fel is használt a maga ré -
szére, a kormánykörökben is figyelmet gerjesztett e harcz, és 
azon valóban sajátságos helyzetnek, — hogy mig a püspöki 
kar Romában a minoritás mellett foglalt állást, az alatt sub-
ventionált lapja itthon a hazában a maioritás elvei mellett 
küzdött s harczolt — csakhamar végett vetett egy Romából 1870. 
april hóban érkezett levél, mellyel mint mondják maga a ma-
gyar kormány által e végett figyelmeztetett püspöki kar véget 
vetett ezen anoinaliának, minek eredménye az vala, hogy e 
különben igen jeles lap mellett csak egy szerkesztő maradt, 
a másik pedig visszalépett; mit tartalmazott a romai levél? 
nem tudjuk, az ez időben szállongó hirnek azonban, hogy a 
subventio is le lön szállítva, hitelt nem adbatuuk, ugy azt sem 
hisszük, hogy e miatt léptek volna ki az illetők a szerkesztői 
bureauból *) egyébiránt bármi volt légyen is e változást elö-

*) Midőn 1868. é\ végén a „Pesti Hírnök" és „Idők Tanuja" egy nagy 
kalli. politikai napi lappá „Magyar A." név alatt olvadt össze, a fin h e r c e g -
prímás megyéjében pártfogás végeit ajánlá azt Clerusáuak „dictas pagelias 
edendas esse in sequelam coalitionis duarum cath. spiritu adusque eliam re-
dactarum eohemeridum Hírnök et Idők Tanuja. Ambo ephemerides hiculen 

8* 
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idézíTok a Lonkay Antal szerkesztő keze alatt maradt 11. Á. 
ezentúl is hü maradt elveihez, de már nem harczolt oly na-
gyon az ellenvélemény ellen. 

A honi egyéb politikai lapok mind a minoritás elvei mel-
lett küzdöttek, és ha a magyarországi püspöki karról oly h í -
rek érkeztek Romából, hogy ök talán még sem egészen men-
tek át az ügynevezett oppositiohoz, azonnal hirlelték az ú j s á -
gok, hogy ily körülmények közt, ha csak ugyan a magyar püs-
pöki kar is a jezsuiták táborába menne át, a magyar kormány 
nem volna képes a baloldalnak az egyházi javak saecularisa-
t iojára vonatkozólag már rég készen tartott indítványának sem 
tárgyalását meggátolni, sem annak a parlamentbeni elfogadását 
megakadályozni, a hirlapok jelzése szerint egy Romában levő 
püspök testvérét látogató ministeri főhivatalnok értesité is a 
a honi körülményekről püspöKeink' t ; a „JReligiou újságban 
is közöltetik (1870-ik évi april hó 27-én) egy honi p ro -
testáns újság után ilyes valami, hogy a magyar kormány va-
lami izenetet küldött a Romában idözö püspökökhöz, tán rosza-
lását fejezte ki a felett, hogy Simor ur negyedmagával átsétált 
a jezsui ta- táborba. Yolt-e ezen hireknek némi s minő a l ap j a? 
nem tudhatjuk, annyi bizonyos, hogy a zsinat ideje alatt ha-
zai szabadelvű lapjaink nem egyszer penditék meg az egyházi 
javak kérdését. „Feltiinö, igy szól a Religio 1870 april 6. szá-
mában, hogy egy darab idö óta hazai lapjaink annyira bibe-
lödnek a magyar papság birtokával, A Reform azt vitatta nem 
rég, hogy a magyar egyházat nem kell az államtól elválasz-
tani, hanem még szorosbra kell fűzni a mindenfelekezetüpap-
ságot az államhoz az által, hogy a cath. egyház birtokait el 
kell venni s belőle minden papságot fizetni, persze a magyar 
államtestnek hü fiait a cath. papokat kikeli fosztogatni, azért 
hogy az ellenséges elemet e hazában felsegítsék . . . . Mi ugy 

tissimis indiciis comprobarunt. cum quod Ecclesiae jura propugnare ac vindi-
care norint ac velint, tum quod principia política profíteatur sana, saluti Re-
gis et prosperitati regni proficua. Religio 1868. 52. 
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vesszük és/re, hogy e kérdést nem hidban tárgyalják a lapok 
minden oldalról, a levél nem mozog szél nélkül 

Midőn annak liire jutott el, hogy a minoritás által bizo-
nyos kérdésre nézve beadott kérvényt a magyarországi püs -
pökök közül a győri, kassai, s szathmári főpásztor nem irta 
alá, a bécsi Fremdenblatt — ez időben a birodalmi cancellár 
sugalmazott lapja — ugy a Pesther Lloyd és más lapok is ke-
mény dörgő czikket eresztettek szélnek ellenük, melyben őket 
erkölcsi halottnak jelenték ki, más lapok pedig az elpártolt 
püspökökre ugy a berczegprimásra is nagy pathosszal szórván 
anaíhemájukat meg istilták nekik kereken a hazajövetélt, ha ily 
roszul viselik magukat. «) Csak Csernatoni Lajos örült e hí-
reknek, ö lapjának ( „ E l l e n ő r u ) april 22-ki számában igy ir 
ez ügyrő l : „Mikor papokról van szó, megvalljuk hegy bennün-
ket semnii sem lep meg, s igy azon hir valósulása sem lepne 
meg, hogy Simor és vele még többen a magyar püspökök kö-
zül az infallibilisták táborába tértek á t . Tant mieux! annálha-
marább jutunk majd mi czélhoz. Ugy is kezdtünk már egy ki -
csit félni, attól a respectustól, melyet a magyar püspökök állí-
tólagos romai liberalismusa itthon kelteni kezdett." Ehhez ugy 
hisszük nem kell commentar, mi legyen pedig czélja az Ellen-
őr szerkesztőjének, melyet a magyar püspöki kar liberalismusa 
miatt most egyhamar elérni már nem remóoyl? ugy hisszük 
szükségtelen bővebben előadni.**) 

Végre Pestről julius 9-én az Oss. Triest és Lloyd ú j ság-
nak azt is megírták a pápa zsarnokságának kimutatása végett, 
hogy a Romában levő magyar püspökök a legsulyosb egyházi 
büntetésekkel és az egyházi működések gyakorlására való jog 

*) A Reform újság tudvalevőleg nagyon közel áll a kormány férfiak-
hoz s félhivatalos lap gyanánt tekintetik. 

a) Csanád 1870. 7. 8. 
Kétségkívül fájdalmas érzelmet költött mindenkibe Ssokoly Viktor 

előfizetési felhívása is A pápák bűnei cíimü könyvére, hol a magyar püspöki 
karra is hivatkozik, kik a pápa csalhallanságnak istentelen voltát átórezék ma-
guk is, és tiltakoztak úgymond ellene. Ez gyalázatos visszaélés volt a ma-
gyar püspöki kar nevével, de hát ez is egy»k nyereménye a szabad sajtónak 
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elvonásával fenyegettettek volna azon esetre, ha továbbra is 
elleneznék a csalhatlanságot, a püspökök, mielőtt elhatározásra 
jutottak volna, előbb sa já t kormányuk nézetét akar ták meg-
tudni, a Lloyd szerkesztője azon észrevétellel kiséri e tudósí-
tást, hogy reményli, miszerint a magyar kormány nem tétová-
zandik a főpapokat a r ra ösztönözni, hogy nem tekintve a kö-
vetkezményeket, bátran folytassák ellenkezésüket. Magyarország 
egész cath. lakossága a püspökökkel tar t , ugy hogy a Vatican 
menykövei minden kártétel nélkül fognának fejük felett el" 
menni." Mire a Giorn. di Roma hivatal« s lap megjegyezve azt, 
hogy sem a magyar püspökök, sem a magyar kormány e tárgy-
bani nézeteit nem ismeri ugyan, de azt bízvást áll i thatja, hogy 
az emiitett püspöki kar semminemű fenyegetést nem kapott, 
azért az egész közlést rágalmazásnak jelenti ki, «OCuriosum gya-
nánt felemlítjük e helyen még azt is, hogy az infallibilitás oly 
valami volt, melyhez honunkban a nélkül hogy értették volna, 
mindenki hozzá szólt, de csak azért , hogy az egyházat vagy 
főpapjait rágalmazhassa, még egy szerencsétlen zsidó rabbi 
is felhasználta ezt szónoklatának tárgyául a temesvári Syna-
gogában.*) 

A diplomatia sem aludt a zsinat alatt, hanem szinte eré-
lyesen működött, az infallibilitás kimondását mindenáron n eg-
akarta akadályozni. A külföldi diplomaták közül csak a f ran-
czia külügyérnek gróf Beust által is támogatott ama jegyzé-
két emiitjük fel, melyben ez Romában kijelenté, hogy az eset-
ben, ha a zsinat kimondja ivóinfallibilitást, kivonja a franczia 
kormány oltalom seregét a pápa tartományából, és n.ég azt is 
kívánta, hogy végzés addig ne hozassék, mig a franczia nemzet 
képviselője meg nem érkezik a zsinatba, azonban gróf Daru 
csakhamar kiröpittetett a külügy minisztérium támlás székéből, 

a) M. Á. 159. 
*) A Csanád. i870. 8. sz. szerint a nagyváradi rabbi volt ez, kit a 

temesvári zsidók meghittak szónokolni s ö prédikált is nekik ez évi april hó-
ban a csalhatatlansági kérdésről, kóser élczekkel fűszerezve beszédét, ezer 

»szerencse azonban, hogy n pécsiek figyelmét e szónoklat kikerülte, mert kü~ 
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utóda pedig Ollivier más álláspontra lépett, a) De nézzük mi 
történt ez ügyben az osztrák-magyar b :rodalom külügyminisz-
tériuma részéről ez ügyre nézve azonban csak annyit tudunk, 
a mennyit a delegatiók elébe terjesztett vörös könyvben a 
publicummal tudatni jónak véltek, ennek a Magyar A. 275. szá-
mában kivonatilag közlött tartalmából következőket vélünk ide 
feljegyezni az ügy felvilágosítására, 

A kiilügyminister kijelenti a római követnek, hogy az 
osztrák magyar birodalom nem küld külön képviselőt a zsinatra, 
örvend különösen annak is, hogy ezek a minoritás táborába 
vannak, s helyesli ezt, noha nem osztja a követnek a győ-
zelem iránti reményét, mert ö csak azon esetben tulajdonit-
hatna a kisebbség erélyes maga tartásának értéket s sikert, 
ha komolyan élvolnánalt határozva megakadályozni a zsinat 
veszélyes határozatait , egyébiránt figyelmeztetni kívánja a 
püspöki kart arra, hogy ha oly valami végzés hozatnék ott a 
zsinatban, mely a birodalom törvényeibe ütközik, a placetum-
nál fogva megfogja ö annak életbeléptetését akadályozni. 

Gróf Beust Berlinbe is irt, de onnét azt felelték vissza, 
hogy nem jó lesz a kormányoknak a zsinat ügyeibe avatkozni, 
mert igy a kissebbséghez tartozó püspökök ellenzéki maga-
tar tása lesz megnehezítve, ha az állam igy beleavatkozik a 
dologba, mire ö azt viszonzá, hogy az állam külön az ellen-
zéktől saját érdekeit védi, s teljesen függetlenül j á r el, örvend 
ugyan hogy az osztrák-magyar püspökök a kisebbséghez csatla-
koznak, de velük nem pactal.*) Antonellinek is jeleztetik a vö" 

lönben minden bizonynyal meghívták volna öt Pécsre is azon napra szóno-
kolni, melyen a M Á. 1870 oct. 13. száma szerint a cultusminiszter ur ö ex-
ja oct. elején Pécset meglátogatá és itt a püspök ur ö inga a minister urat a 
székesegyházba, onnét pedig az izraeliták fényesen kivilágított templomába 
kiséré el, hol jelen volt a szép énekkel kisért szombatelőtli istenitiszteleten. 
Lám mily szép alkalma lelt volna a rabbi urnák e fényes s válogatott vendé-
gek előtt ama szónoklatát itt újra elmondani. 0 tempóra, o morcs ! !! 

a) Religio 1870. 11. 
*) Váljon mit kérhettek ezek ő Excellentiájálól ? vagy mi ügyben 

akartak vele pactalni Püspökeink? 
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rös könyvben egy pár nyilatkozata illetőleg válasza a külügyi 
jegyzékre, a romai államtitkár ö szentségének nevében kije-
lenti, hogy a zsinati végzés kihirdetésének megnem engedése 
nem ront annak érvényéből egyházi szempontból, melyet a z -
ért sem lehet gátolni, mert ez által a szabadság elvei sértet-
nek meg, különben tagadja is az államnak azon jogát, hogy a 
spirituális hatalmat korlátozza. 

Ennyit vélt a vöröskönyv által a külügyministerium a 
közönségnek tudtul adni, ennél többet mi sem közölhetünk, 
mert a titkos levéltár kulcsa nincs kezünkbe adva, ez esetben, 
ugy hisziik még több egyébről is értesülnénk különösen arról 
is, mi fentebb a pactatió-ról felemlittetik. 

III. A zsinat utáni időben. 
A diplomatiánál kezdjük e korszak rajzolást, a most 

emiitett vöröskönyv utolsó okmányában a külügyminister gróf 
Beust ö Exja 1870 jul. 30. kelt sürgönyében tillakozik a csal-
hatlanság dogmájának kimondása ellen, tiltakozik azon szel-
lemi hatalom ellen, mely minden ellenőrzés alul kivonja ma-
gát, s az állam lét alapját forgatja fel. A concordatumot nem 
léte öack nyilatkoztatja ki, minthogy csalhatatlan féllel szer-
ződni nem lehet, s egyszersmind hivatkozván az állam ös j o -
gaira az egyház iránt, a placetum regiumot érvényesnek nyil-
vánítja, és kijelenti, hogy minden oly zsinati végzés végrehaj-
tását az állam hatalom megfogja gátolni, mely az állami tör -
vényekbe ütközik. 

A vöröskönyv csak november hóban nyomatván ki a de-
legatio számára, a közönség csak ekkor tudta meg, hogy gróf 
Beust már 1870 febr. 10-én a romai követhez irt levelében 
a zsinati végzések ellenében a placecum-ra támaszkodott és 
ezt használta fegyverül a püspökök s zsinat ellenében, azért 
midőn a bécsi sugalmazott lapok augustus eléjén hirét hozták 
annak, hogy a placetum jogaiért gróf Andrássy Gyula minister-
eloök s báró Eötvös József cultusminister ur rajongnak, a M. 
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Á. Augustus 4. számában tiltakozott e pressio-ra szánt kohol-
mány ellen azt jegyezvén meg, hogy ne higyjék az olvasók a 
bécsi lapoknak erre vonatkozó hamis telegramjait, mintha bi-
zony ilyesmivél lehetne most a hazát megmenteni. Az osztrák 
ministerektöl még ez is kitelik, de már magyar ministereinket 
ilyen vastag tapintatlansággal senki se gyanúsítsa, és midőn 
ezen tudósítás ellenében a Pester Lloyd aug. 5. számában azt 
viszonzá, hogy a Hr. placetum be van a magyar kormány á l -
tal hozva, melyet ez nem a maga jószántából, hanem azért 
hozott be, mert a pfisp 'kök sürgették ennek behozatalát Roma 
ellenében, aug. 7. a fentebbi cath. lapszerkesztője azon észré-
vételt teszi, miszerint ahhoz, hogy valaki püspökeiukről egy-
házok irányában ily gyalázatos judási szerepet föltegyen, való-
ban fanaticus malitia kívántatik. 

Mit tartalmaz légyen ezen a magyar ministerek által a 
zsinat ellenében elfogadott placetum-féle rendelet ? melyet 
egykor II. József császár talált fel, s 70 évi uralkodás után, 
miután sem az államnak hasznot nem hajtott, sem az egyházat 
lenyűgözni nem tudta, apostoli fejedelmünk 20 év előtt a lom-
tárba mint haszontalant visszahelyezni parancsolt — nem 
tudjuk, mert noha a nyilvánosság és alkotmányosság korsza-
kában élünk ezen absolut monarcháboz igen, de alkotmányos 
kormá.iyhoz nem í 11ö fegyvernek tartalma a hírlapokban közzé 
nem tétetett, egyedüli kutforrásnak tehát, honnét ennek léte-
zését megtudtuk a fentebbieken kivül a M. A. oct. 30. szá-
mában közlött rövid tudósítás, melyből azt is megtudjuk, hogy 
ez már aug. 10. lön a magyar minister elnök által a püspö-
kökkel közölve, és sept. 29. báró Eötvös minister által annak 
enyhitö magyarázat adva; ugy látszik tehát az első kiadás 
olyan lehetett, mely ellen püspökeink reclamaltak, mig azt 
azután a cultus minister ur megszelidité egy kissé, mire igen 
helyesen azt jegyzi meg a szerkesztő, hogy a catholicusok 
szabad vallás gyakorlati láncza tágan hordható, de még is 
láncz. Törvénytelen zaklatás, szép csendesen szeretnék reánk 
fűzni, de nem lesz abból semmi, mind a mellett is azonban, hogy 
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ezen rendelet elvonatott a nyilvánosság elül, gyaníthatjuk a n -
uak tartalmát azon rövid tudósításból, mely ugyanazon lap 
számában Zágrábból arról értesit, hogy az ottani országos kor-
mány a horvátországi püspöki karhoz köriratott intézett, 
melyben a placetum regium visszaállítását jelenti és hozzá 
teszi, hogy a conciliumi határozatok, valamint más kibocsát-
ványok kir. jóváhagyás nélkül közzé nem teendők. 

Feleltek e valamit s minő értelemben püspökeink ezen 
az egyház szabadságának megölésére s az egyház leigázására 
a régi lomtárból előkeresett placetum-ra ? nem tudjuk, ne,n 
szándékunk erről vagy ez ellen jelenleg hosszú értekezést irni, 
elég legyen olvasóinkat o tárgyra nézve a nagyemlékű Lono-
vics József-nek a magyar országgyűlésen elmondott szép be-
szédeire,*) és utóbb Josephinismus czim alatt kiadott jeles 
müvére figyelmeztetni, csak mély sajnálatunkat s fá jda lmun-
kat jelentjük ki a felett, hogy a birodalmi Caucellár urnák 
i.me ijesztgető mumusát a magyar kormány elfogadta annak 
kezéből, lám ö excellentiája e tekintetben a lajtántuli ministe-
j hunnál nem volt ily szerencsés, mert ellenzésre talált, ugy 
hogy a M. Állam a vöröskönyv ismertetése alkalmával azon 
laláló megjegyzéssel kiséri e czifra ügyet, hogy az e tá rgy-
bani fonák, ügyetlen, hebehurgya e l járást semmi sem jellemzi 
siralmasban, mint az, hogy Cislajthaniában a jul. 18. dogma 
után azt Íratták alá a fejedelemmel, hogy a placetum 
nem liberális, hiu, szükségtelen intézmény, nálunk pedig azt 
íratták alá, hogy a jul. 18. dogma után oly félelmetessé lett 
pápával szemben censurával, placetummal kell magát körül-
sánczolni a magyar királynak, a) 

*) Majláih vall. mozg. II 364. — Forubszkynak e tárgyról irt mun-
kájából az 1868. évi Religio 33—34 számaiban megjelent mutatvány jelesen 
értekezik. — A magyar püspöki kar 1848. emlékiratában 43 lap kárhoztatja 
szinte a kir . pla^etuinot, melyet most már az uj korszakban minister tetszvény-
nek lehet nevezni, mert nem a király, hanem a parlamentben többséggel bíró 
cultus minister akarata döntő most 

a) M. A. 160. 275. 
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Szabad legyen most már szerény kérés és kérdés a lak-
jában megjegyezni azt, hogy az ur Isten mikor s hol tett Ígére-
tet a magyar cultus ministernek, — ki törvényünk szerint 
zsidó is lehet — ama sz. Lélek iránt, kinek biztos vezénylete 
s támogatása mellett felül vizsgálni fogja a sz. Lélek által 
vezényleti és támogatott zsinat hitczikkelyeit?? ? Honunk sem 
egyházi, sem polgári történetének könyve ehhez hasonló pél-
dát a zsinati végzés és hitczikkelyek irányában eddig elő-
mutatni nem képes, unicum ez a maga nemébon és kérni fogjuk 
a jó Istent, hogy honunk történetében az unicumnak meg is 
maradjon örökre. Honi törvény s történet könyvünk tanú-
ságot tesz ugyan arról, hogy a legutóbb Tridentben tartott sz, 
zsinatot megelőző időkben egyik törvényünk I. Ferdinánd akkori 
fejedelmet arra kérte, hogy vetné magát a pápánál közbe, mi-
szerint ez a vallási viták eldöntése végett ál talános zsinatot 
tartson, és midőn törvényhozó ősapáinknak ezen óhaja teljesült, 
ugyanők 1550. 16 t. ez. a r ra kötelezték az ország lakóit, 
hogy a hit dolgában quae ad Deurn, et eius cultuin spectant — 
mindenki püspökének engedelmeskedjék, s ha annak rendelke-
zésében megnyugvást nem találhatna, vár ja be a sz. zsinat Íté-
letét, mert ezen a sz. Lélek által vezényleti zsinat — divina 
inspiratione informatum — fog e tárgyban a szükségesek iránt 
rendelkezni; de arról nem tesz ugyanazon törvény s történet-
könyv tanúságot, hogy akár a magyar király, akár az ország-
gyűlés valaha a sz. zsinat végzéseit s határozatait előbb super 
revideálta s ci nzurázta volna, mert igy most könnyen megtör-
ténik hogy ha egyik vagy másik zsinati határozat a superplacetot 
megnem nyeri, annak kihirdetése is meglesz tiltva, nem fogjuk 
ily esetben tehát tudni a Romában, vagy Budán székelő szent 
Lélekre hallgassunk-e ? — Szomorú idők, gyásznapok biz ezek. 

De ezen fájdalmunk s sajnálkozásunk mellett csudálatun-
kat se titkolhatjuk el a felett, hogy e rendeletet elfogadta és 
aláirta B. Eötvös József azon szabadelvű iró, szónok s költő» 
ki az 1843 évi országgyűlésen a vegyes házassági kérdések 
tárgyalása alkalmával kész volt inkáb szabadelvű párt já tól , 
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mint szabadságért küzdő elveitől megválni, ö volt az, ki a sept. 26. 
tartott gyűlésben azon elvért küzdött, hogy vallásos szabadság 
független egyház nélkül nem lehet, dicséröleg emlitó fel eme 
jeles szónoklatában ama civilizált országokat, melyekben az 
egyházi téreni szabad mozgásában senki sem gátolja, roszalta 
az országnak, hogy ez az egyházi szertartások kérdését politi-
kai discnssio tárgyává tette, ajánlotta hogy lépjen le az o r -
szággyűlés ugy a kormány is e hibás terrenumról, hol a b a j 
örökké, orvosolhatlan marad, hol csak a törvényhozást, kor-
mányt s az egész országot a legnagyobb zavarba hozhatja. — 
Az alsó tábla azon kívánalmára, hogy a kormány a föpásztori 
leveleket roszalja s semmisítse meg, kijelenti hogy ez vesze* 
delmes volna, s ha a kormány erre magát még is elhatározná, 
készüljön ar ra is el, hogy azon esetben, ha az egyházi férfiak 
ezen kormányi rendeletnek nem engedelmeskednek, kényszeritö 
eszközökkel is reá fogja birni az engedelmességre, b. Eötvös 
véleménye szerint papoknak egyházi dolgokbani kényszerítése 
nem tarozik azon kormányzati eszközök közé, melyekhez a 
törvényhozásnak nyalnia szabad, azért az alsó tábla iuditvá-
nyát sem szükségesnek, sem czéliráöyosnak, sem törvényesnek 
nem tartván nem is pártolja. ») 

így harczolt 25 év előtt tisztelt báró ur az egyház s vallás 
szabadságáért, melynek belügyeibe avatkozni a hatalomnak vé-
leménye szerint nem szabad, ugyan ezen elvet fejtegeti a 15 
év előtt irt ama jeles munkájában, melylyben a XIX. század 
uralkodó eszméit fejtegeti, ezen elvekre hivatkozik ama leve-
lében is, melyet 1867 julius 8 -án már mint cultus minister 
az ország herczeg prímásához irt az autonomiai ügyében, levele 
szerint a világiak számára általa megengedtetni ohajtott befo-
lyás az egyház függetlenségét s szabadságát fogja biztosítani, 
felemlíti levelében, hogy az egyház befolyása sülyedést mutat 
ott, hol mint Franciaországban a világi hatalom által pártoltatott , 
ellenben emelkedett s terjedt ott, hol a cath. egyház a világi 

a) Majláth 305—312. 
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kormány által, mint Angolhon és Irlandban nem pártfogol tátott, 
sőt inkáb elnyomatott. 

Midőn a birodalmi canceliár ur eme II. József császár 
által egykor feltalált rozsdás fegyvert a bécsi ministerium kezébe 
akarta erőszakolni, egyik bécsi újság a Volksfreund azt taná-
csold ennek „hogy ne nyúljon oly intézkedéshez, mely csak 
u jabb nehézségeket idézne elő, melyeknek épen elejét a k a r -
nák venni, mert ha a zsinat kimondja a határozatot, azt min-
den hivő cath. kötelességének tartaridja föltétlen hódolattal fo-
gadni s semmiféle hatalom sem leszen képes egy pöspököt is 
viszatartani, hogy azt mint hitczikelyt hirdesse övéinek, és ha 
eziránt nehézségek merülnek fel, ugyanazon püspökök magukra 
veszik ú j ra a küzdelmet, s az egyház szolgálatában semmi f á -
radságtól, semmi áldozattól nem fognak visszariadni" ezen ugy 
látszik illetékes helyről adott jó tauács, vagy más körülmények 
is arra határozák a bécsi minisztériumot, hogy az elkopott pia-
cetum-ié\Q fegyvert elnein fogadták, és mindjárt olvastuk a hír-
lapokban, hogy a bécsi s szentpölteni megyékben a föpásztorok 
augusztus első napjaiban körlevél ut ján ki is hirdették híveik-
nek a romai sz. zsinat hitczikkelyeit.») 

Miután a minoritáshoz tartozott püspökök közül a bécsi s 
prágai bibornok érsek mindjár j t a zsinati végzés után kijelenték 
Romában hogy egész készséggel elfogadják a zsinat végzéseit, 
a szinte e párthoz tartozott Németország püspökei is a fuldai 
gyűlésből hasonlólag nyilatkoztak, és a hivatalos romai újság 
szerint naponkint u j meg uj nyilatkozatok érkeznek Romába e 
tárgyban azok részéről, kik non placettal szavaztak a zsinatban, 
maholnap már alig lesz a világpüspökei közül olyan, ki társai pél-
dáját ne követné, ezeknek piacetját a canceliár ur kir. placetumjával 
annál kevésbé akadályozhatja meg, mivel a Fuldában gyűlé-
sező püspökökhez a sz. atya által 1870 oct. 28. intézett le-
velében azon néhány püspök, ki még a hódolati iratot be nem 
küldé, ama kötelességére figyelmeztetik, melynél fogva a fel-

a) M A. 160. 184. 
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szentek főpásztor nyáját felvilágosítani tartozik a sz. zsinaton 
hozott hitágazatokról, schisma s eretnekségről is van a pápai 
leiratban némi emlilés. «) Nincs okunk egy cseppet sem ag-
gódni az iránt , hogy a hátramaradt püspökök is — ha tán 
még eddig nem is tették volna — minél előbb fognak nyilat-
kozni s e nyilatkozatuk egészen hasonló lesz társaikéhoz, kik-
kel Romában együtt harczoltak oly elvekért, melyeket győze-
lemre nem tudván juttatni , most a többség által elfogadott s 
hitczikkelyé emelt véleményt egész készséggel magukénak vall-
ják, és midőn ezt teszik feltétlen hódolatukban mint a hires 
Feneion ugy ök is sokkal nagyobbaknak fognak előttünk fel-
tűnni, mint az időben voltak, midőn e kérdés még a vitatás 
szabad terén volt, és ök meggyőződésük egész hevével h a r -
czoltak az ellen, mert a íenthivatolt herczegprimási kö-
körlevél szerint „az egyháztól elszakadóitnak tekintetett az min-
denkor, ki az egyetemes zsinatok végzéseinek, vagy csak 
egyetlen határozatának is a hit dolgában ellenszegült, mikor a 
csalhatatlan igazság szól, az elme s akarat engedelmessége leg-
kevesebb, a mit a cath. ember tanúsíthat a zsinat végzése iránt, 
melynek mint valóban isteni, csalhatatlan örök, ,v változhatlan 
igazságnak minden hivő tartozik engedelmeskedni 

A placetum e tekintetben igen igen gyenge s elkopot fegyver, 
melyre maga a kormány sem támaszkodhatik, de a püspökö-
ket sem védelmezheti az meg Roma ellenében, evvel lehet ugyan 
némi halasztást, de nem a baj orvoslatát eszközleni. Roma a 
történet könyv tanúsága szerint az ily ügyekben kérni s ké-
relmezni szokott s ha ez ut czélhoz nem vezet, allocutiojában 
hirdeti az egész világnak hogy türelme ugyan fogy már, de mé , 
jobb napokat is vár , és ha miud ez czélhoz nem vezet, a Ca-
pitolium hegyén nem sokára menydörgés hallatszik, ennek pedig 
physicai világban is villám csapás szokott eredménye lenni, 
ez ellen pedig a szellemi téren is előre szereti magát min-
denki biztosítani még jobban mint amaz ellen. 

• ) U.o. 172. 267. 
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Könnyen megtörténik, hogy egyik vagy másik püspök hivei 
vagy papsága által*) benyújtott s nem halasztható kérelme folytán, 
vagy e nélkül is a Romából néki megküldött sz. zsinat vég-
zéseit a szokott hivatalos uton kihirdeti a placetum daczára, 
vagy mint nebány évek előtt Franczlaországban Dupanloup Or-
leans hires püspöke tön. — ki midőn a franczia kormány meg-
tiltá a Syllabus-féle pápai körlevélnek kihirdetését, ennek a 
franczia újságokban egész terjedelmében közzétett szövegét 
olvasta fel hiveinek a szószékből — ö is a zsinatnak végzéseit 
a magyar hírlapokból, vagy a bécsi érseknek hivatalos kör-
iratából olvassa fel s hirdeti ki a híveknek ; szeretnénk tudni, 
minő visszatorlással fog a placetum regiummal felfegyver-

*) A beszterczebányai nlsó papságnak Lonovics József Csanádi püspök 
1843-évi sept. 27. tartott országgyűlési beszédében felemlített példája praecedens 
erre nézve, s most is nagyon könnyen követökre fog találni, így szól a nagy 
szónok e tárgyra vonatkozólag „A calh. clerus, püspökeinek nem vak hanem 
csak canonlca engedelmelmességgel tartozik, s ha látná, hogy a püspök nem 
igazi nyomon jár , egy pillanatig sem fogna kételkedni aziránt, ha váljon püs-
pökeivel tartson-e vagy az általa nem ismert, vagy elhanyagolt egyházi szabá-
lyokkal? A püspökök tehát jelen esetben csak azt tették, init a clerus tőlük 
méltán s várva várt a mit ez mái itt-ott meg is előzött s a mit utoljára ha a 
püspökök nem rendelkeznek náluk nélkül s daczokra is tendö volt; s ekinl 
ha a püspökök kötelességöket mellőzve ez ügyben hallgatnak: megértük volna 
azt mástól is, mit n mult országgyűlés alatt a beszterczei megyében láttunk, hol 
a clerus a föpásztort az egyházi elvekre s kötelességére több ízben komolyan 
emlékeztette, — megértük volna azon botrányt, mely egy pár év előtt Bresz-
lauban történi: hol mielőtt a püspök inkább a test okosságára mint tulajdon 
kötelessége szavára figyelt clerusa tőle elpártolt, s ezáltal öt lemondására kény 
szerilette. 

Majláth 363 lap. — Felemlítendőnek véljük e helyen a M, A. dec. 2 . 
számából azon némileg tárgyunkra is vonatkozó tudósítást, hogy Gyarmathi 
János hittudor Veszprém megyei áldozár nyomtatásban is megjelent magyar , 
Romában olasz nyelvre forditott, szónoklatot is tartott már még annak dog-
matisálása előtt egy búcsú alkalmával a híveknek arról, hogy „a romai pápa 
csalatkozhatatlansága alapos és ajánlandó hit" különös figyelmet fordít e szó-
noklatában Magyarországra nézve, melyről igy nyilatkozik „ feltaláljuk e hit-
nek nyomait a kath. magyar egyház keblében, különösen azon történeti tényben 
hogy kilencz százados állami életünk, s a romai székkeli ogyeségünk óta nem 
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kezett birodalmi Cancellár ur ily eljárást követő püspök elle-
nében élni, vagy illetőleg a magyar kormánynak tanácsolnia 
miután az osztrák tartományokban a zsinat végzéseinek el-
fogadása s kihirdetése is meglön engedve, tehát csak honunk 
püspökeiről lehet ez esetben szó. Nem is kell gondolni, hogy 
a feltett eset példa nélküli volna. A cuitus minister ur ö exja 
minden bizonynyal emlékezni fog ama főpapi nyilatkozatokra, 
melyek az 1843. évi julius 11-én tartott főrendi ülésben, me-
lyen ö is szónokolt, a szathmán és pécsi püspökök a vegyes 
házassági viták alkalmával tettek és oly roppant hatást esz-
közlöttek, midőn amaz minden tétovázás nélkül kijelenti, 
hogy nincs oly földi hatalom, mely hitünk valamely dogmáját 
elenyésztethesse, mert minden földi hatalomnál magasi) egy 
isteni erö őrködik ezek mellett, a földi hatalom eltil thatja a 
dogmák kihirdetését, de nem eszközölheti azok elenyésztetését, 
elenyésztetheti az azokat valló hiveket, de épen ezeknek ele-
nyésztetése lesz amazoknak erősítése s terjesztése, a mit a tör-
ténet könyvek is bizonyítanak; a pécsi püspök pedig utána 
mint egy kiegészítve amannak beszédét a többi közt azt mondá : 
„Valamint minden századnak püspökei, ugy mi is sz. h ivatá-
sunk s lelkiismeretes kötelességünk szerint non possumus non 
loqui, tartozunk a hitnek tanait, mint istenieket hirdetni, t e r -
jeszteni s védeni, s ha azon tanok mint isteni törvények akár-
mely más emberi rendeletekkel összeütközésbe jönnek, kötelez-
tetünk az embereket fórron szeretni, tisztelni, de az Istennek 
engedelmeskedni a) E gyűlésen pedig csak a romai breveröl és 
nem zsinati hitczikkelyröl volt szó, és még is ily apostoli erély-
lyel száltak szembe e főpapok azokkal, kik annak tartalmát 
elfogadni nem akarták, az apostoli király ezen apostoli buzgó-
ságból származott erélyes nyilatkozatot nem csak rosz néven 

volt példa, hogy a romai szék hit a erkölcsi határozataiban a cath. Magyaror-
szág meg nem nyugodott volna, azokat a tévtan szennyeitől menteknek nem 
tartotta volna, és e tételt számos régi s uj történeti adatokkal bizonyítja. — 
Si hoc in arido, quid in viridi? 

a) U. o. 217. 221, 
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nem vette, az illetőknek, sőt őket meg is jutalmazta, utóbb 
mindkettőt az üresedésben lévő primási székre nevezvén ki. 
Erősen hisszük, hogy püspökeink most is igy éreznek, mint elő-
deik és csak alkalomra várnak, hogy ezt még erélyesb szavak-
ban nyilváníthassák, miután most nem romai leiratról, hanem 
egy sz. zsinat hitczikkelyeiröl van szó. 

Miután tehát a kihirdetést akadályozni nem lehet, vissza-
térünk elöbbeni kérdésünkre, hogy minő visszatorló eljárást 
fog a birodalmi cancellár ur ez esetben a magyar kormánynak 
a placetum ellenében vétkező főpap irányában tanácsolni? A 
megtorlás véleményünk szerint csak az lehet, ha az illetőt a) 
hivatalából leléptetik, vagy b) személyes fogság, vagy c) j a -
vadalom elvonás által büntetik. Ha a cultusminister ur ö exja 
most is azon elveket vallja még, melyeket az 1843. évi ország-
gyűlésen fentidézett beszédében mint b. Eötvös József nyi lvá-
vanitott, a visszatorlás egyik nemét sem fogja elfogadni, a n -
nál kevésbé alkalmazni, mert ha az időben az ily kényszer el-
járás t az egyházi téren müködö papság ellenében, mint czél-
hoz nem vezetőt, s törvényellenest sem az országgyűlésnek, sem 
a kormánynak nem ajánlhat ta , sőt azt mint veszedelmest kár-
hoztatta, szeretjük hinni, hogy mo.f t sem fogja ö azt bécsi a j á n -
lat nyomán sem elfogadni, sem ama kormánynak ajánlani, 
melynek ő is most egyik kiváló, s e kérdésre nézve, mely tár-
czájához tartozik, legilletékesb tagja . De tegyük fel az esetet, 
hogy ő e pontra nézve minoritásban uiarad a minister t a -
nácsban és még azt is — de m á r nem örömest — megengedve, 
hogy ö tárczáját nem kötné elveihez, kérdezzük czélhoz ve-
zetők volnának-e a visszatorlásnak fentebbje le l t eszközei vagy 
modozatai? - Az első alig, mert ahhoz a romai széknek is 
volna beszólása, mely ahhozi beegyezését ily körülmények közt 
alig adná meg és igy a püspöki szék nem ürülhetvén meg, 
abba más oly kormánypárti papot be sem lehetne ültetni, ha 
még is Diogenes lámpájának segélye mellett képesek volnának 
olyant feltalálni, ki azt, mit az előbbi kihirdetett, visszavonni!» 
— a más odikhoz nem fog a kormány nyúlni, sokkal nagyobb 

9 
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iruntai tiszteletünk, mintsem, hogy azt felöle csak feltételezni is 
mernénk, azért azt nem is tárgyaljuk, a linzi püspök iránti 
hason el járást azt hisszük leginkább fáj lal ják s sajnál ják azok, 
kik azt lé trehozták; a harmadik helyen emiitett módozatra 
nézve van már a magyar történelemben prcecedens példa, aváczi 
s rosnyói püspöki megyéből, *) ez utóbbira nézve a magyar 
kormánynak általunk igen tisztelt elnöke családjának levéltá-
rából mindenesetre oly eredi okmányokkal szolgálhat a b i ro-
dalmi korlátnok urnák, miszerint az is befogja látni, hogy e 
fegyver a múltban is sokkal tompább volt, „minthogy győzel-
met tudott volna annak segélyével a kormány kivívni, most 
sem fogna az más eredményt elővarázsolni, mint akkor. 

Miként éreztek e pontra nézve a mult században élö ma-

*) Allhein bibornok váczi püspök Károly császár s magyar király 17 31 
évben a protestánsok javára kiadott rendeletének visszavonását kérelmezvén 
felsőbb helyen, miután kérelme nem lön teljesítve, Pest vármegye élőit til-
tukozsát nyújtott be e kir. rendelet ellen, melyet midőn közbejött felsőbb 
parancsra sem akart vissza venni, sőt kétszeri idézés után sem jelent meg 
Bécsben, ezen engedetlenségeért a bécsi kormány őt magán-tulajdonához s 
s a püspökséghez tartozó javainak lefoglalásával bünteté, s Pest vármegye ál-
tal a tiltakozást megsemmisíteni határozá, mi 1731. sept. 3. meg is történt, a 
püspök erclyét még e szigorú büntetés sem törte meg, kinek javai azonban 
nem sokára kikerültek a cameralis fiscus kezei közül. B. Andrásy Antal ros-
nyai püspök, a mult század vége felé egy vegyes házasságra kelő, elő-
kelő protestáns ügyében Feiencz királytól kinyert kir. leirat tartalmát azon 
ok miatt nem teljesíthetvén, mert az illető nem biztositá a gyermekek calh. 
vallásban! nevelését, miután a kir. rendelet irányában az egyházi elvek nyo-
mán ismételve megtagadta az engedelmességet, a kir. kincstárt fiscus Bécsből 
jött parancs folytán lefoglalta püspöki vagyonát s birtokát, de e büntetés sem 
volt képes őt egyháza elveinek megsértése vagy áthágására, hanem csak arra 
birni, hogy elhagyva a püspöki residentiát titkárával együtt a rosnyói íz. Fe -
rencz-rendüek zárdájába inent lakni, s ott egy szegény fráter szerény bútor-
zatú kis czellájából kormányozta egy darab ideig megyéjét, mig a mások á l -
lal tévútra vezetett különben áldott emlckü fejedelem, visszavonván szigorú 
rendszabályát, a zárt feloldozá s a püspök számára a residentiát újra felnyit-
tatá. Lásd Monum. L. B Andrásy Eppo Ro«na vicu-ú ercetum, — az előbbire 
való nézve pedig Fejér codcillu9 jurium Ecclesio 343. lap. 
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gyar püspökök? a fentebbi két eset eléggé igazulja, hogy a 
mostani magyar püspöki karnak közvetlen elődei is oszták ama-
zoknak e tárgybani nézetüket, elég világosan kitűnik ország-
gyűlésünk történetéből, midőn ugyan is az 1843. évi ország-
gyűlésen arról lön a magyar püspöki kar az oppositio által nem 
csak vádolva, de meg is támadva, miszerint ez nolia a nem-
zettől oly sok szép javakkal van ellátva, — az áldás megta-
gadása által háladatlanságból a nemzet közti ingerültséget csak 
növeli, a sept, 29-én tartott országgyűlésben alkalmul szolgált 
e vád s panasz Lonovits Józsefnek, maga s társai nevében kö-
vetkező nyilatkozatra. „Igen is hála dicső fejedelmünknek, s 
egyéb jótevők bőkezűségének, a magyar clerus el van javakkal 
látva, de ha a körülmények ugy hoznák magukkal, hogy vá -
lasztania kellene ezen javak, s lelkiismeretének szabadsága közt, a 
clerus egy pillanatig se haboznék, s bűnnek tartaná Ezau pé ldá ja -
ként az első szülöttségi jogot egy fazék lencséért a szabadságok leg-
drágdbbikát földi vagyonért kicserélni. Mint Archimedescsak egy 
álláspontot kivánt magának a földtekén kivül, hogy arra támasz-
kodva gépjeivel a földet sarkaiból kimozdítsa, ugy ez egyház-
nak is, legyen bár — mint a franczia s irlandi egyház — 
utolsó palást jától is megfosztva, csak szabadság kell, liogy a 
világot ú j ra meghódítsa. Csudálatos dolog az, hogy a tapasz-
talás bizonysága szerint minden nemzetnek, minél nagyobb a 
lelkiismereti szabadsága, annál nagyobb polgári szabadsága is. 
Ezen két szabadság mindig egymással j á r és egyik a másikat 
föltételezi. így van ez Amerikában, Angliában, f rancziaország-
ban és bála Is tennek! Magyarországban is, de ellenben más-
ként áll a dolog ott, hol a fejedelem magát akár a pa t r i a r -
chák, akár a kaliphák successorának t a r t j a : ott minden sza-
bad érzés megfagy s a lelki s testi szolgaság status-erénynyé 
emelkedik.») 

Erősen hisszük s reményijük, hogy a magyar püspöki 
kar most is, midőn sokkal fontosb tárgy van a küzdtéren,elö-

a) Majláth 446. 
9* 



deinek dicső példáját fogja nemcsak a küzdelemben, hanem az 
egyházi j avakra vonatkozó lemondásban is követni, ha ez á l -
tal az egyház függetlenségét, s lelkiismeretnek szabadságát 
megvásárolhatja.*) 

Midőn az infallibilitás kérdése illetékes helyen a zsina-
ton tárgyaltatott, emlékeznek olvasóink a sajtó napi lapjai-
ban ugy röpiratokban inily nagy lármát s zajt inditott ezen 
tisztán egyházi kérdés ügyében, és az esetben, ha ez dogmául 
lesz szen tesitve, egyes országok, parlamenti alkotmányok kö-
zeli halálát jósolták meg az irkászok. Más fél évig szüntelen 

*) Ha a mostani politikai viszonyok változni nem fognak, mi ugy lát— 
uk, hogy az egyházi jatak hon inkbun nagy változásnak néznek eléhe, a 

most uralkodó korszellem itt is az áldozat oltárára szemeli ki ezeket, s ezen 
ogtalan követeléséhez annál szívósban ragaszkodik, mivel honunk egyháza 
majdnem az egész világon egyedül s magányosan áll már e téren, a többi 
országokban nemcsak elvették, de el is pazarolták már az egyház ingatlan 
vagyonát, llablás lesz ez itt, mini volt más országokban is, de nz egyháznak 

nincs oka e miatt sem kétségbe esni, az állam mint másutt, ugy itt sem 
fog evvel nyerni semm't, az egyház azonban mint másutt ugy itt is független 
szabadságát fogja általa megvásárolni, a fentebb említett nagy nevű szónok 
sze.int csak erre van szüksége, hogy a világot újra meghódítsa. Volt már a 
történelem tanúsága szerint több országban, honunk egyes vidékein is oly 
időszak, hogy a javaitól s kincseitől megrabolt egyházji ban fakelyhekben 
mutatták be az Ég urának szent áldozatukat a papok, de e szegénység csak 
igen rövid ideg tartott, mert a sz. bitéhez minden üldözés daczára ie ra-
gaszkodó hívek buzgalma s áldozat készsége csak hamar megtölté újra az 
egyháznak kiüresített kincstárait, s atany ezüst ékszerekkel cserélte fel az 
egyház habár S7egény szerény, de még is szent edényeit. Az Isten, ha 
egyik kezével népét büntette itt ott meg is engedi egyházának lerombolását, 
s kincstára pusztítását, ugyanakkor másik kezével már azokat keresi fel s állít-
ja az előtérbe, kik a feldúlt templomokat s elpusztult oltárokai a romokból 
u j r s fellé pitik, s szeretet filléreikkel annak kirabolt kincstárait újra megtölt-
sék. De ha a történet könyv ezt igazolja ugy arról is tanúskodik az, hogy 
z ily erős megrázkódtatások után vz egyház — ha lassan is — de még is 

elüdül sebeiből, de a csapást rajta ejtő nemzet ritkán, do egy hamar soha, 
eggyakra bban fel — s eloszlik, elporlik, eltűnik, vagy önokozta sebeiben 
sokáig kínlódva végre meghal. 

Bővebben tárgyaltuk e kérdést a „csanádl püsp. bírt. viszony" czimü 
könyvünkben egy pár óv előtt 158— 183. lap. 
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a vészt jelző halál harangját kongatá a szabadkőműves! pá-
holyokból iiányzott saj tó , nem csuda tehát, ha a gyengébb 
idegzetnek közül attól, mint valamely ijesztő, rontó-bontó s 
mindent majd felforgató rémtől többen megijedtek, ugy hogy 
mindent el is követtek annak születése meggátlására nézve. 
Azonban épen a vajúdás perczeiben eldördül nem a vatican-
ban, hanem a Rajna par t ján az ágyú, és az európai páholyok, 
társulatok, egyletek, hírlapoknak Romába küldött bizalmi f é r -
fiai épen a rém születésének perczeiben oda hagy ják Romát 
és a Rajna vidékre vonulnak, hogy az itt megnyitott specta-
culumot szemlélhessék, s erről küldőiket értesíthessék, a fél-
re várt gyermek jul . 18. megszületik Romában, hitezikkely 
névre megkereszteltetik, és alig maradt Romában a küldöttek 
közül, ki erről rendkívüli uton, mint kívánva volt, tudósította 
volűa azokat, kik oly annyira érdeklették előbb magukat e 
gyermek iránt, hogy élve vagy halva jön-e a világra? mely 
azt nem megváltó, hanem mindent felforgató messiásként vár-
ta.*) Sajátságos látvány valóban, mely ha oly annyira komoly 
nem volna természeténél fogva, mosolyra indíthatna bennün-
ket; még a gyermek megnem született, azt veszélyt hozó 
óriásnak festék, s midőn a világra jött, azt oly igénytelen 
törpének nézik, hogy még figyelemre se méltattatik, nem irnak 
már felöle, mert a rajnai tragoeclia-nál vannak az illető irka 
firkáló urak elfoglalva. Féléve már, hogy a hitezikkely nem 
csak Romában, hanem — Magyarország kivétetével — az 
egész világon ki van hirdetve, és mutassatok csak egy kis 
duodez herczegség nagyságú kis területet a földgömbön elő, 
hol ez az általatok megjósolt veszélyes eredményeket szülte 
vagy idézte volna elő. Egyedül Roma az önmaga, mely a 
jogtalan invasio folytan tán rövid időre — lehet hogy e zsi-
nati hitezikkely miatt is — bűnhődést vont magára, mert 

*) A Magyar Állani a jul. 18, történt szavazás eredményét csak jul . 
22. közölhette lapjában keservesen panaszkodván, hogy még a bécsi hír-
lapokban sem jelent meg e tárgyra vonatkozó telegramul. 
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a Romát eddig védelmező franczia seregnek viszavonatása ez 
esetben előre jelezve volt ugyan, noha az most más oknál 
fogva lépett életbe, de épen e körülmény tette lehetővé az 
invasiót, és a pápa, ugy a sz. zsinat is, noha jól tudta, hogy 
a fenyegetés, ha tetté válik, a pápa s birtoka áldozatul esik, 
kész volt az áldozatra, a pápa azért, mert a zsinat szabad-
ságát különben korlátozni, a zsinat pedig azért, mert külön-
ben egy hittant kellett volna eltagadni, a zsinat tehát inkább 
feláldozta a pápát s birtokát, és ez örömmel benyugodott az 
áldozatba, mert a zsinaton nem az anyagi földi érdek s elő-
nyökről, hanem a herczeg primás fent dicsért szavai szerint 
csak „az Isten országának, csak a Jiivek lelki üdvének ügyeiről 
lehet csak tanácskozni, s ezen érdekeket lehet csak szem előtt 
tartani." 

De hazatértek már püspökeink Romából, nézzünk szét a 
hazában, mi történt részükről is irányokban ? — Az infalli-
bilitás elve mellett kitartó hűséggel küzdő Beligio szerkesztő-
je») február havi egyik számában azt jósolá ugyan, „hogy 
ha a vita alatti kérdés a cath. egyház nagyobb számú püs-
pökeinek s a pápának megegyező votumával dogma ere jére 
emelkedik, a Romából haza térő fö pásztoraink — noha az 
oppositio, vagy inkább minoritás zászlója alatt harczoltak is 
— ép oly hangosan hirdetendik ki ezen hitágazatot, mint bár-
mely egyéb a hit depositumához tartozó czikkelytj ha e jós-
lat mindeddig nem teljesült, és még mindég az óhaj s sóhaj 
országába tartozik is, e halogatásnak, melynek napjai külön-
ben is már megszámitvák, s igy igen rövidek lehetnek, némi 
okát fentebb előadtuk, azért se türelmünkben, se az Ég urá-
hoz naponkint e végett intézett könyörgésünk buzgalmában 
egyelőre meg ne fogyatkozzunk, nyújtson e tekintetben nékünk 
erőt, s reményt a herczeg primás fentebbi körlevelének ama 
buzdító szava „kívánjon bár ki okosabb lenni az egyháznál, 
merényt követ el, mert Isten ellen isteni szó ellen nincs okos-
ság, nincs bölcsesség." 

a) 1870. 14. 



— 135 — 

Az egykori ovatiok törzs hazájából honunkba viszaér-
kezö föpásztorainkat nem csak a sajtó üdvözlé örömmel, h a -
nem a lakosság ugy egyes városi és megyei hatóságok is 
nagy ovatiokkal fogadták, (azonban a berezeg primás, ugy prágai 
érsek is afogadtatási készületeket s ünnepélyeket az által hiusiták 
meg, hogy incognito s a kitűzött határnap előtt érkeztek székhe-
lyükre) fáklyás menet a) s adressoltJcal üdvözlötték-*) Mi igazán, mi-
dőn e megtiszteltetésekröli tudósításokat olvastuk sajnálkoztunk 
önmagunkon, de sajnálkoztunk az illetőkön is, mi szivünkből fá j -
laltuk azt, hogy föpásztoraink ezen megtiszteltetése felett 
netalán érzett örömeit nem oszthatjuk, mert oly elv melletti 
harczért nyújtatott az nékik, mely iránt mi nem rokonszen-
veztünk, és az illetőket nem is tartottuk illetékes bíráknak 
a r ra nézve, hogy püspökeink el járása felett akár javaló akár 
roszaló ítéletet mondhanának, azért ha a zsinat előtti ¡dökben 
szivünkből örvendettünk azon, ha püspökeink egy vagy más 
ügybeni eljárása a haza saj tójának tetszését s dicséretét vivta 
ki, most a sajtó legnagyobb része oly álláspontra lépett a 
zsinat ellenében, miszerint mi akkor örültünk, ha őket kor -
holta, s szomorkodtunk, ha őket dicsérte s magasztalta ; — 
de sajnálkoztunk mi szivünkből nem csak magunk, hanem jó 
föpásztoraink felett is, kik igy megtisztelve s meglepve lőnek, 
és alig tévedünk midőn azt nyilvánitjuk, hogy ök szívesben 
vették volna, ha az ily modoni megtiszteltetés elmarad, mert 
a romai el járásuk feletti Ítélet nem azokhoz tartozik, kik e 

a) M. A. 173. 174. 175 778. 
*) Hogy mily szollem lengé át az ez alkalommal tartott üdvözlő be-

szédeket, könnyen gyaníthatjuk ama szavakból, melyeket az egyik tudósító az 
igy megtisztelt püspök szájába ád : „hogy a haza és vallás fiigetlenségéért 
mindenkor kész a sikra szállni." — Egy másik vármegye pedig a múltban, 
elkövetett ama hibáját, hogy 30 év előtt a székhelyén lakó, de Romában 
távollévő püspökét a vegyes házasságok ügyében kiadott körleveléért pörbe 
idézte — az által vélte most jová tenni, hogy az onnét most hazatérő u tó-
dának a zsinaton a civilisatio s haladás érdekében tanúsított loyalis magatar-
tásáért hála feliratot szavazott meg. — Feltűnő volt, hogy a hatóságok 
mintha csak összebeszéltek volna, egyöntetü'eg jártak el ez időben. 



tüntetéseket szervezték s rendezték ugy hogy e tekintetben 
legboldogabb volt az. ki az ilyen tüntetéseket meghiúsítani 
s kikerülni tudta.*) Olvasóink minden bizonnyal emlékezni 
fognak azon szomorú eseményre, — hogy föpásztoraink 
hazatérte után két holnapra Vidor Emánuel olasz király 
serege lépett be a pápai birtokba, melyet a franczia 
katonaság csak azért hagyott el, hogy a porosz által megtá-
madott hazájának védelmeért ontsa ki vérét, tisztelt olvasóink 
értesültek a hírlapokból arról is, hogy szent atyánk Romában 
van ugyan még, de ott mindenéből kifosztva s pusztítva, nem 
ur többé, de nem is vendég, hanem inkább fogoly lehet, hogy 
mikorára e fiizet a sajtóból kikerülve napvilágot lát, a sz. atya 
ezt már élvezni nem fogja és igy legkönnyebben valósulni fog 

T, *) Egy itt meg nem nevezett püspöki megye székhelyén szerkesztett s magát 
egyház megyei közlöny-nek nevező fél havi lap a zsinatról megyéjébe visz-
szatérö főpásztor megérkezéie feletti ö r ö m é t ekép tolmácsolá olvasóinak 
„egyházmegyéjének papsága, mely fiúi hódolattal s büszke önérzettel kisérte 
föpásztorának zsinati kiváló ? működését mely mint egy ember sorakozott ? 
föpásztora körül a kath. igazságáért? dicsőségesen? vívott küzdelmében, 
mely egyhangúlag? magáénak valja azon szent? elvet, melyért főpásstora 
holnapokon át dicsteljesen küzdött s szenvedett? 

Ugyanazon számban közölvén a jul. 13. szavazás eredményét s a 
minoritásnak a ha.cztérröli elvonulását a feletti f á j d a l m á b a n , hogy nem 
a minoritás, hanem a majoritás győzött, ezt jegyzi meg. Erős hitünk, hogy 
Isten ezután sem fogja egyházát elhagyni, s meg fogja menteni a bajok leg-
nagyobbikától a szakadástól? De hí Európa jelenlegi állapotában midőn a 
közelgő zivatar dörgései már hangzanak a Rajna partjain, egyházunknak 
felidézett zilált? állapotában szenvednie kell a sujtoló bosszú mennykövei? 
először azokat fogják érni, kik a vihart egyházunk fejére? zuditák." 

Ha mind a két noha külön tárgyról szóló, de egy szám' an megjelent 
értesítés a szerkesztő tollából származott, noha a hir máskép legél, különös 
figyelmébe ajánljuk neki ő Szentsége fentebbi allocutioját, melyet jul. 18. a 
nyilvános ülésben tartott, legyen szives abban az izgatottság, s a csendes fáj-
dalomról elmondott szép szavakat s gondola okat tanulmányozni. Izgatott ál-
lapotban —* öröm vagy fájdalom idézte azt elő — gyakran olsikamlika cath. 
iró tolla és olyakat jegyez papírra, melyeket utóbb maga az iró is helytele-
neknek itél. Mi ez úttal a kérdőjelek? közbevetése által akarjuk a szerk. u r -
nák erre nézve figyelmét felkölteni, » röviden csak azt kijelenteni, hogy az 
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ama non vidébis annos Petri féle régi jóslat, nála is, ha csak 
az u jabb tudósítások, melyek szerint az európai diplomatia 
felelősé tette volna az olasz kormány férfiakat minden a sz. 
Atya életére vonatkozható megtámadtatások iránt jobb remé-
nyekre nem jogosítanak bennünket. 

Alig, hogy sept. végén az első olasz katona lábát a Pápa 
birtokába betette, biztos volt mindenki, hogy ma holnap Roma lesz 
az olasz királynak rég kikiáltott, s e végett serege által most 
el is foglalandó városa, azért a külföld minden vidékén a fő -
pásztorok, cath. egyletek, társulatok, casinók azonnal e hir vé-
tele után kérvényeztek, kérelmeztek országuk kormányánál a 
végre, hogy ennek közbenjárása által íelhitt diplomatia, az ál-
tala a múltban elismert septemberi conventiv által is támogatott 
pápai birtokot mentse meg a sz. atya számára, a föpásztorok 
ezen kivül még híveiket külön körlevélben imára s a r r a szó l i -
ták fel, hogy a sz. atya számára alamizsna filléreket szedjenek 
s gyűjtsenek össze és a jó Istent kérjék, hogy mielőbb fordítsa 
jobbra a szentszék anyagi s szellemi körülményeit. A föpász-
torok által felszólitott hivek — mint a hírlapokból tudva van 
— lelkesedéssel fogadták föpásztoraik intelmét, és különösen 
Németországban az uri osztály nagy tevékenységet fejtett ki 
ez ügyben, a társulati egyletekből felírtak a kormányhoz e vak-
merő rablás meggátlása végett, a sz. atyának pedig vigaszta-
lásul hódoló feliratot küldtek, péter filléreket gyűjtöttek, Ful-
dába, Bambergbe, sz. Bonifácz sírjához zarándokoltak,gyóntak, 
áldoztak s gyűjtöttek alamizsnát e sz. czélra. 

Ezen leginkább Németországban keletkezett mozga tn i s 
lelkesülés csakhamar az osztrák magyar birodalom határai t is 
átlépte, az újság csakhamar tudósitá a bécsi cath. egyleteknek 
e tárgyban a kormányhoz intézett erélyes feliratairól és péter -
fillér gyűjtéséről, ugy arról is, hogy az osztrák tartományi püs-

e lap érintett számában megjelent tudósítás egészen elüt annak eddigi szelle-
métől ; végre hogy azt sem tudjuk már most a laphói tisztán megérteni, hogy 
mikor lön a minoritás elve szenté vagy cath.. igazsággá canonisálva. 



pökök is a németországiakhoz hasonló körleveleket intéztek hí-
veikhez, csak nálunk Magyarhonban — melyet az előtt Mária 
országának neveztek, honnét egy év előtt a catholikusok gyé-
mánt kereszttel kedveskedtek, az arany miséjét eltartó szent 
atyának, — néma volt minden, hallgatott mindenki, egyleteink 
sem adtak magukról életjelt. A néma csendet azonban egyszerre 
megtörte a győri püspük ur, ki a M. Á. oct. 8. számában meg-
jelent tudósítás szerint — mikor? nem közli — rövid f á jda l -
mas sorokban tudatta egyház megyéjével, a Roma ellen végre-
hajtott szentségtörő rablást, imákat rendelt, hogy a gonoszok 
igaz birája alázza meg az egyház ellenségeit s minél előbb jobb 
napokat derítsen reá, a tudósítás szerint tehát csak szellemi 
segély lön a hívektől kérve, anyagi nem. 

Kimondhatlan örömmel olvastuk e rövid tudósítást nemcsak 
azért, mert egy társaságban előre megjósoltuk, hogy az e tárgy-
bani kezdeményezés dicsősége, mely e halálos némaságot meg-
öli, Győré lesz, de azért is különösen örvendeztünk, mivel biz-
tosak voltunk az iránt, hogy e példa ereje gyújtani, a sötétség 
pedig egészen el fog oszlani s foszlani és csakugyan e remé-
nyünkben sem csalódtunk, mert a most idézett lap oct. 25-én 
megjelent számában említést tesz már egy a herczeg prímás 
által e tárgyra vonatkozólag az esztergomi föérsekmegyei pap-
sághoz kibocsátott körlevélről, melyet eredeti szövegében ugy 
fordításban is olvasóival legközelebb közölni Ígérvén a szer-
kesztő előleges tudomásul röviden azt jegyzi meg róla, „hogy 
sokat olvasott már a keresztény világ belga, angol, franczia, 
német, bajor, porosz, osztrák s schweiczi nagy nevű főpapok 
nyomos tiltakozásairól a catb. világot elszomorító szárd bitor-
lás ós rabló merény alkalmából, de ilyet még nem olvasott, 
r i tka élvezeíet fog az olvasóinak "nyújtani," csakugyan a követ-
kező napon hozta már a lap az érintett körlevelet, mely oct. 
12. van keltezve, de ugy látszik a nyomdában késett egy kissé, 
ugy, hogy a szerkesztőség csak oct. 25-én említhette fel azt 
lapjában, talán a számára e végett beküldött példány nyomán. 
Elolvastuk ezen szép historico-critica értekezést a pápa bi r toka-
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ról, melynek elvételét most tettleges rablásnak nevezi a körle-
vél, tettleges birtokosát pedig bitorlónak és a vége felé a lel-
készeket és általa a hiveket imára hivja fel, a sz, a tya j avára 
e szavakkal, „a mi kötelességünk imádkozni Péterért, ki u tó -
daiban mindég él, kötelességünk imáinkkal kiesdeni, hogy a 

< ki a hullámokon járó Pétert az elmerüléstöl megmentette és ki-
mentette, Heródes kezeiből és a zsidó nép minden várakozásá-
ból, (ap. cs. 12. 11.) ö (egyen segélyünk a szorongattatásokban, 
melyek Péter utódát napjainkban érték" a körlevél végén elö-
iratnak a papok s a hivek által elmondandó imák. *) 

E körlevél — megvalljuk őszintén — nem elégité ki min-
den vágyainkat s reményeinket, az anyagi segélyről itt sem 
fordul elő említés, de a mit leginkább keresünk abban, arról 
egy szót sem találtunk, a zsinatról erősen hittük, hogy vala-
mint a zsinat előtt a fm. herczegprimás búcsúzott el, ön ? maga 
nyomatott körlevélben, s ezt az egész püspöki kar neveben ki-
adottnak véleményeztük, ugy erősen hittük, hogy onnét vissza-
térve az első alkalmat felfogja használni arra is, hogy kiadandó 
körlevelében társai nevében is nyilatkozni fog, ama sz. zs i-
natról, melyről midőn az országból Romába elutazott, 1869. 
nov. 8 -án oly kitűnő szép apostoli tanítást hagyott hátra szá -
munkra, hogy azt még most is lelki örömmel s élvezettel ol-
vassuk, s tanulmányozzuk, ha e két körlevelet egymással ösz-
szehasonlitjuk, önkénytelenül feltűnik a kettő közt a nagy kü-
lönbség, mig az elsőben az irói toll szabadságának fénykorá-
ban működik, s szebbnél szebb eszméket közöl, a másodiknál 
már valami láthatlan akadály súlyosítja s nehezíti azt szabad 
mozgásában; hajlandók vagyunk ugyan ennek egyik okát a 
szegény sz. atyát ért szerencsétlenség miatti elkeseredett s l e -
hangolt állapotban is feltalálni, a zsiuatróli megemlékezésnek 

*) E körlevél végén ezen kifejezés is előfordul. Várjuk be tehátszent-
séges atyánkkal az eseményeket, mert „nem hozzánk tartozik tudni az idő-
ket, vagy alkalmakat, melyeket az atya ön hatalmában rendelt el vala" ap. 
cs. 1 . 7 . — E passusl többfélekép magyarázzák, annyi bizonyos, hogy ezt le-
het jobbra 6 balra is értelmezni. 



a körlevélből kimaradását pedig az, azóta közhírré tett vörös 
könyvben felemiitett körülménynek tulajdonítani, de azért f á j -
dalmunk nem enyhült. 

Ugy látszik azonban, hogy ö herczogségének körlevele nem 
csak minket nem elégített ki, a mennyiben óhajaink s remé-
nyeinkiöl az említést nem tön, hanem a külügyminisztérium s 
magyar kormány tetszését sem volt az képes kinyerni, a meny-
nyiben jogtalan rablással és bitorlással vádolja a magyar egy-
ház főpapja az olasz államnak jelenlegi kormányát, mellyel a 
mi birodalmi kormányunk barátságos lábon áll. Történt-e ez 
iránt a kormány részéről reclame ? nem tudjuk bizonnyal, de 
alig hisszük, hogy e körlevél minden nehozitő észrevétel nél-
kül ment volna a politikai kormány utólagos censuráján ke -
resztül, ebbéli vélekedésünket csak igazolja a délegatiók elébe 
terjesztett vörös könyv, melynek (a M. Á. 270. számában be-
mutatott) tartalmából azt tanuljuk, hogy a sz. atya azon óha-
já t tudatta az osztrák magyar birodalom fejedelmével, hogy 
mondaná ki legalább ö cs k. apostoli felségének kormánya azt, mi-
szerint a romai terület elfoglalását rosszalja, *) de erre nem vál la l -
kozott eme kormány azért, meri nem érezte magát ar ra hivatva, 
hogy egy idegen kormánynak, mely a helyzetszülte kényszerűségek-
nek ? vélt csak az elfoglalás által engedni, el járását roszalja, s ez 
által Olaszországhozi viszonylatainak örvendetes alakulását veszé-
lyeztesse. *) A kormány előtt nem lehetett az közönyös, hogy 
mig ö a romai eseményeknél müködö olasz kormány tettét a 
helyzet szülte körülmények által kimentve még a sz. atya óha-
já ra sem roszallotta, ugyanakkor a magyar egyház főpapja Ma-

*) Kétségkül örömmel olvasták velem együtt mások is, a M. Á, 278. 
számában azon tudósítást, hogy a magyar dolegalio ülésében gróf Szécsén Antal 
a jelenlévő bir. cancellárnak a romai sz. szék iránti politikáját kemény sza-
vakban rosszallotta 

*) Nem először történt, hogy a pápa birtokától megraboltatolt, talán nem 
is utoljára, mert sz. egyházunknak e földön küzdő a neve, hogy visszafogja 
ismét a pápai szék birtokát kapni, az bizonyos, ez csak időkérdése és ha a j e -
lek nem csalnak, nyilván cath. fejedelmé lesz a kezdeményezés dicsősége 
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gyarhon catholikusai előtt azt jogtalan rablásnak s bitorlásnak 
bélyegzi. Most már tehát érteni véljük azt, hogy eme fontos-
nak hirdetett primási körlevélről miért tön az érintett lap 
szerkesztője csak megjelenése s szétosztása után említést, holott 
máskor biztos értesülések szerint s nyomán előre is szokta je-
lezni lapjában az ily fontos nagy horderejű események hirét. 
Érteni véljük továbbá ugyanazon lap szerkesztőjének ugyanazon 
számban, melyben a primási körlevél megjelenését hirdető, 
közlött ama rövid tudósításának czólzatát „hogy b.Eötvös cul-
tusminiszter oct. 24. meglátogatta prímás ö herczegségét s hosz-
szu értekezletet tartottak. Nem ok nélkül gyanítjuk, hogy ez 
alkalommal a körlevél mint újdonság szintén tárgya volt az 
értekezletnek s miután azt már visszavonni nem lehetett, a 
minister urnák ily körülmények közt megkeltett elégedni leg-
alább azon kinyert Ígérettel, hogy a másnap általa megnyitandó 
cath. autonomiai gyűlésen e tárgyról említést tenni nem fog. 
Alapos-e eme gyanusitásunk ? nem tudjuk, annyi bizonyos hogy 
midőn másnap az az oct. 26. ö Herczegsége az autonomía nagy 
gyűlését fényes közönség előtt megnyitá, ez alkalommal az or-
szág cath képviselete előtt tartott ugyanszép megnyitó szónok-
latot, de ebben egy szóval sem emlité fel azt, hogy az utolsó 
gyűlés óta jelenlévő püspök társaival az országból távol és a 
zsinaton volt, s ezen ok miatt késleltetett ezen hazánk s egy-
házunk érdekében oly fontos ügy tárgyalása és igy a romai 
állapotokat sem emliti fel egy szóval sem, mintha ott sémi 
különös újság sem történt volna a legközelebbi napokban, söt 
ha az egyik képviselő Majláth György nr ö exja az elnöki meg-
nyitó beszéd után az elnököt felköszönte beszédében nem em-
líti azt fel, hogy ö s képviselő társai szivükből örülnek azon, 
hogy elnöküket ily epochalis időszakban hosszas távollét után 
ép erőben van szerencséjük tisztelni, a magyarországi catholi-
kusok küldött képviselői azt sem tudták volna meg, hogy az 
autonomía gyűlés tisztelt elnöke az utolsó gyűlés óta a haza 
határain tul is időzött volna. E hallgatás mély fájdalommal 
töltött el sokakat, kik ismét csalatkoztak reményeikben, mi-
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után a még egy év előtt oly annyira anti papalis Bécs is a 
hírlapok tanúsága szerint jobb irányt véve az u jabb időkben 
a Pápa személye s a romai szék érdeke iránt oly szép részvét 
nyilatkozatokkal kedveskedett, erősen hittük, hogy Bécs e te-
kintetben megelőzött ugyan bennünket, de túlszárnyalni minket an-
nál kevésbé foghat, mivel a cath. nagygyűlésen, hol az ország 
catholikusai képviselőik által jelen vannak, a pápa j avá ra 
nyilatkozó részvét vagy hódolati felirat nagyobb nyomatékú 
leend a bécsinél, azonban a mit vártunk, ohajtánk s remény-
lettünk, nem töitént meg, a mit annál inkább csodálunk, mi-
vel a fm. elnöknek, ki a fentebbi lap jelzése szerint csak 22. 
otc. távoz -tt székhelyéről Esztergomból Pestre, minden bizony-
nyal tudomása volt már ama határozatról, melyet az eszter-
gomi kerület papsága oct. 18-án íartott gyűlésében »1 egyhan-
gúlag hozott, fá jda lmas részvétét fejezé ki ugyanis jegyzö-
könyvében a hiilelen s szentségtörő catholikusok által jogos trón 
jától megfosztott sz. Atya iránt és azon kérelmét az nutonomia 
gyűléshez, hogy az egész magyar cath. egyház illetékes képvise-
lője szólítaná fel a kormányt tiltakozás, eshetőleg pedig közben-
járás végett. 

Mi tehát erősen azon vélemény mellett harczolunk, hogy 
a fm. herczegprimás koránt sem feledékenység, hanem más ok 
miatt nem emliti fel megnyitó beszédében a romai szentséges 
atya állapotát, és ez okot a most idézett lap oct. 23, megje-
lent száma fedezi fel, hol a magyar kormány által sugalma-
zottnak ismert Reformmal polemizál, ez ugyan is a közelgő cath. 
autonomiai gyűlés alkalmából, félvén attól, hogy e cath. con-
gressuson a romai sz. széknél kifejlett u jabb viszonyok igno-
ráltatni nem fognak, a r r a inté e szabadkömives lap a congres-
sus képviselőit, hogy a pápa világi uralma ugy is romba dől-
vén, s annak visszaszerzési reményét még a legjámborabb ca-
tholikusok sem reménylhetvén többé, e közbejött fontos ese-
mény meg fogja könnyíteni a követek működését és a con-

*) M. Á. oct. 22. 241. S í . 



- 143 — 

gressus i rányára mérvadó befolyást fog gyakorolni, a Reform 
véleménye ugyan is az, hogy az egyház a közbejött nagy vál-
tozás folytán visszatereltetik most eredeti feladatához és ismét 
kezébe veszi a civilisatio zászlóját, mig most az egyház eddig 
ellensége volt az u jabb eszméknek, a baladás ellen pedig Syl< 
lábasokkal fegyverkezett s dogmákkal vértezte fel magát. Jól 
roondá a Reform-mai szembeszáló M. i . szerkesztője, hogy 
amaz e czikkében tulajdonkép beköszöntő beszédet szándéko-
zott irni a congressus számára, de az elfogadásra nem lön 
méltatva. Igazat ád neki abban, hogy a cath. congressus nem 
f°gja ignorálhatni a cath. egyház fejének megrablását, söt t u -
domásában lévén ezen eseményeknek, sietni fog az alkalmat 
megragadni, nem a végre, hogy a Reform tanácsa szerint a 
szakadási kísérlet gyalázatos ürügyéül azt felhasználja, hanem 
ar ra , hogy a világ többi cath. népéhez csatlakozva a gaz r a b -
lással szemben az egyház feje iránt viseltető hűségnek s válto-
zatlan ragaszkodásnak vigasztaló bizonyságát adja, s az ugy. 
nevezett olasz király merénylete ellen annál hangosabban t i l -
takozzon, mert a pápa világi souverenitása, egyszersmind 
az egyetemes világ egyház függetlenségének fényes ga-
rantiái közé tartozik. A magyar cath. át van hatva azon 
igazságtól, hogy tökéilet len lenne s az is maradna egyhá-
zunk autonomiája itt 'ion, ha az egyetemes egyház fejének te l -
jes függetlensége, világi suverain hatalmának visszaszerzése ál-
tal ujabban állandóan nem biztosíttatnék. Az u j eseményeket te-
hát a cath. congressus mindenesetre tudomásul veendi, csakhogy 
ne a kormány által inspirált Reform tanácsa szerint. 

Minthogy a Reform köztudomás szerint a magyar k o r -
mány organumának tartat ik, ha ö e czikkében annak nézetét 
s elveit fejtegeté, s ha a magyar kormánynak az autonomiára 
nézve egyik legérdekeltebb tagja a herczegprimásnál a cong-
ressus megnyitása előtt tett látogatás alkalmávali hosszú érte-
kezleten egyebek közt tán a Reform által már szélnek eresztett 
elveket szóval is támogatta és ajánlgatta volna, elismeréssel 
kell nyilatkoznunk a fm. elnök megnyitó beszédjéről, mert ab-
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ban még távolról sem látszik jele, vagy nyoma, annak mit a Reform 
a congressustó! óhaj tva várt s reményit, elismerésünk s h á -
lánk azonban még nagyobb volna, ha már az elnöki megnyitó 
beszédben megemlittetett volna, a romai szék bonyodalmas hely-
zete, mert ezt a fentebbiek szerint annál kevésbé lehet a Cong-
ressusban ignorálni és ez iránt szint valló nyilatkozatot kike-
rülni, mivel azóta nemcsak az esztergomi, hanem a kalocsai 
érseki megyéből is (M. Állam nov. 10.) több községek részé-
ről adattak már be az elnökségnél azt sürgető kérvények, hogy 
a congressus tegye meg illetékes helyen az erélyes lépéseket 
arra nézve, hogy a cath. kereszténység feje letiport jogaiba 
vissza helyestessék és a fejedelmek s kormányok által elnézett 
kiáltó botrány jóvá tétessék. 

Egy harmadik püspöki megye részéről is lön a sz. a tya 
javára kiadott körlevél az újságban jelezve, melyet a csanádi 
püspök ur ö exja adott ki, a körlevél oct. 17. van keltezve 
előadatván ebben, miszerint a sz. atya a fegyverek hatalma-
ál tal birtokától megfosztatott, imára inti abban a főpásztor a 
papságot s ez által a híveket, hogy az Isten egyházának, s 
az ezt igazgató főnek békéjét s nyugalmát mielőbb állítsa vissza és a 
fájdalom napjait rövidítse meg, péterfillér gyűjtéséről nem tesz 
említést. A körlevél rövid, s tán e rövidségben rej l ik oka an -
nak, hogy az elfoglaló olasz kormány tette, egy árva szóval 
sem rosszaltatik. Többek előtt feltűnő de egyúttal kedves j e -
lenség volt az, hogy ezen imára felhívó körlevél épen az nap 
született, melyben b. Eötvös József cultusminister ur a 
csanádi püspöknek szívesen látott vendége vala, a püspöki 
lakban, uiint ezt a M. Á. oct. 21. számában irják. A körülmények 
a véletlen összetalálkozásából különféle combinatiok lőnek csak 
hamar hirnek eresztve, a legnagyobb rész azonban örömmel 
vette, hogy a püspök ur a sz. atya ügyében épen az nap h a -
tározta el magát híveit imára hívni fel, melyen az ország cul-
tusministere a szabadelvű s catholikus iró, b. Eötvös József ven-
dége vala, ki ez eszmét, ha vele közöltetett, minden bizonnyal 
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megdicsérte volna. *) Történt-e e tárgyban a házi ur s vendége 
közt nyilatkozat? nem tudjuk, annyit tudunk s minden e tá rgyra 
vonatkozólag szállongó különféle hirek megczáfolása végett k i -
keli jelentenünk, hogy ha bár a szóban levő püspöki körlevél 
csak. nov. 10. került ki a nyomdából s ez nap lön csak az es-
peresi kerületekbe elosztás végett szétkiildve, az nem később, 
hanem a íentebbi napon lön elhatározva, e tá rgyra vonatkozó-
lag egyik ismerősünk következő hiteles felvilágosítással szol-
gált nekünk, ö ugyanis oct. 18-án kérvényt nyújtott be a me-
gye főpásztoráhöz, melyben előadván, hogy a püspökök kül-
földön u<jy Austriában is, söt már honunkban is (győri) a h í r -
lapok jelzése szerint körlevelekben hivták fel a híveket imára 
a sz. atya javára , ki az isteni gondviselésnek az emberi gyenge 
elme által kinem fürkészhető rendelkezéséből, vagy inkát) türelmé-
ből — hogy ez évben fájdalmainak kelyhe végkép megteljék 
— a napokban nem csak már kis részre leolvadt birtoka, ha-
nem még személyére nézve is ellenségei kezébe jutott, miután 
a kérvényező naponkint várta s várja , hogy a sz. atya szoron-
gatott helyzetét a megyés püspök ur is tudatni fogja a lelkészi 
kar után a hi vekkel és a nyilvános könyörgéseket részére el-
rendelni kegyeskedik, miután ez mindez ideig megnem történt, 
a kérvényező, mint a sz. atyának — ki ez időben kezdé Jézus 

*) Mi b. Eötvös József úrról azon szabadelvű eszmék s elvek nyomán, 
melyeket ö egykor a pozsonyi országgyűlésen tartott beszédeiben, s később 
az irodalmi téren megjelent müveiben a cath. egyház szabadsága a függetlensége 
érdekében fejtegetett, még azt is véleményezni merjük, hogy irótolla, ha n 
mostani politikai viszonyok s kormányzati bajok miatt szabad mozgásában gá-
tolva nein volna, mint 1838. évben a pesti árviz által károsultakat Carlhausi 
barátjával, ugy most a politika; árviz által megkárosult Romai pápát is vala-
mely Tcmplarius ne\ ü barátjával felsegítőleg megör\endeztetné s gazdagítaná 
egyúttal irodalmunkat, melynek csarnokában ö már ugy is a halhallanok 
egyike; igaz hogy hivatalos rendelményeit nem lengi át e cath. szellem, de 
ezek a bureauk -ban a bevett rendszer elvei szerint készülnek, e tekintetben 
a báró és minisler nézete s véleménye gyakran eltérnek egymástól, és az 
egyik roszalja azt, mit a másik a viszonyok folytán határozni kénytelen. 

10 



egyházát kormányozni, melyben ö annak áldozárává felszentelve 
lön — egyik méltatlan, de t íntorithatlan, hü tisztelője mély 
tisztelet s fiúi bizodalommal esedezik föpásztora előtt a fentebbi 
ima s könyörgés mielőbbi elrendeléséért a czélból, hogy a pápa 
s az általa dicsőén kormányzott egyház sorsának jobbra for -
dulatát a jó Istenlöl a hivek buzgó könyörgései által is támo -
gatva mielőbb ki s megnyerhessük; s minlliogy e szellemi se-
gély mellett az anyagira tán soha nagyobb szüksége nem volt, 
mint jelenleg, Péterfillérül rendes évi adányán felül 50 f r t . 
öszeget csatolt leveléhez azon elvből indulva ki „bis dat, qui 
cito dat." Ezen kérvényre azonnal megérkezett a válasz,*) mely-
ből kitűnik, hogy a kérvény későn érkezett már, valószínűleg 
ez volt oka annak is, hogy a péterfillér gyűjtés iránti kérelem 
sem lön teljesíthető, mert már oct. 17.— tehát a kérvény kel-
letkezése előtt — fogalmazva s nyomdába lön a kérdéses kör-
levél adva. E körülményt azért véltük e helyen felemlíteni, hogy 
a szállongó s raegnem egyező híreket helyre igazithassuk, 
egyébiránt a válasz nyomán igen nagy vigasztalást meríthetnek 
olvasóink azon hivatalos biztosításból, hogy a s z . atyáért|imát ren-
delő föpásztori körlevél a többi főpásztor okkal egyetértve fogal-
maztatván, más püspöki megyékben is kiadattak már a sz. atya 
javára az imára kérő föpásztori szózatok s csak a miatt nem 
lőnek talán az újságokban jelezve, mivel a nyomdában késtek 
sokáig. Miután ö szentsége 1870. 1 nov. kiadott brevéjében az 
egész világ catholikusait felkérte ar ra , hogy imádkozzanak az 
egyház szorongatott állapotának jobbrafordultáért, erősen hisz -
sziik s reményijük azt, hogy e felhívás csak siettetni fogja a 
nyomdászokat honunkban is ama körlevelek mielőbbi e lkészí -
tésében és igy a magyarországi catholicusoknak az egész vi-

*) Midőn cz. uraságodat pápa ö szentsége javára f, hó 18-án péterfillér 
gyanánt küldött 50 frt. öszegnek átvételére s leendő továbbításáról megnyug-
tatnám, egyszersmind arról tudósítom, miszerint már fentebbi levelének kelte 
előtt a többi püspök urakkal egyetértve? fogalmaztatott n körlevél, mellyel 
az egyház megyei papság s hívek az egyház s sz. atyáéit mondandó imákra 
felhivatnak, mely azonban a nyomdából még ki nem került, oct. 22 1757 sz. 
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lá-on szétszórt társaikéval egyesült buzgó imája felhat a ma-
g) ágasba s onnét áldást, békét s nyugalmat fog a sz. atya s 
az általa dicsösen kormányzott egyházra harmatozni le. 

Ezen a hivatalos válaszba fektetett reményünk csak h a -
mar valósulást nyert az utóbb bivatolt nagy; napilapunk 
(dec. 3.) Egerből nyert ama közlése által, miszerint az érsek 
ur ö kegyelmessége még mult hó 18-án kiadta e t rgybani 
felszólítását a hivekhez, mely azonban abban tért el a többi 
hasontartalmu általunk eddig ismert, s ismertetett föpásztori 
levelektől, hogy nem csak imára, hanem arra is buzdít ja a hí-
veket, miszerint ö szentsége nehéz körülményein péter/illér ado-
mányozása s gyűjtése által enyhítést szerezni siessenek. — 
Egernek nagynevű érseke e tekintetben tehát eltért a íöbbitöl-
midön péteríillért is óhajt asz . atya javára gyűjtetni. 

ügy hisszük, hogy midőn mi magyarok a ro nai pápa 
telsegélésére szánt filléreinket rakjuk le a szeretet oltárára, 
csak gyenge kamatját fizetjük le ama roppant adóssági öszeg, 
nek, melyet a múltban a romai pápák nékünk magyaroknak 
a török iga aluli felszabadulás végett adományoztak, *) és ha 
bár ezen oit betáblázás nélküli adóságainkat, ugy még ennek 
kamatját sem kérte tőlünk soha Roma, söt az ujabb időkben 
— midőn már alamizsnából élt IX, Pius — még ebből is neve-
zetes öszeget nyújtott hazánk árviz s inség által sújtott lakosai 

*) Midőn az 1813 évi országgyűlésen az oppositio sérelmet látott ama 
contributioban, melyei a főpapok s liivek bizonyos esetekben a Romai szék-
nek fizetnek, a sept. 29. gyűlésben Lonovics József csanádi püspök azt jegyzé 
meg e panaszra, liogy II. József császír ideje alatt szó volt ugyan arról hogy 
a püspöki hullákért s diepensatiokért fizetni szokott dijakat megkeltene szün-
tetni, e javaslat ellenéhen az akkori bécsi rom li nttneius nem tett egyebet, 
hanem bemutatta lajstromát mind azon segedelmeknek, melyeket, mióta az 
ausztrai ház honunk felett uralkodik, hazánk javára a romai pápák adlak, lát-

ván a császár ezen segély öszeg roppant voltát, tisztelettel viszalépett köve-
telésétől, a javaslatot elvetve (Majíáth 468.) Jó lesz e körülményről gy akrahban 
megemlékeznünk önmagunknak, mert Roma erre figyelmeztetni minket nem fog j 

a mit ö nekünk adott, az elvan nála felejtve, ellenben a mit mi neki adunk, 
"z a főkönyvében javunkra be van jegyezve. 
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uak felsegélésére, valóban háládatlanság volna részünkről a 
péterfillérek gyűjtésében, vagy adományozásában fukarKodni 
anynyival inkább, mivel a nálunk sokkal szegényebb külföldiek 
e tekintetben régen túlszárnyal tak minket, nolia ök a romai 
főkönyvekbe alig lesznek oly terhelő öszeggel beirva mint rni 
magyarok, kik ha e czélra adományozunk is valamit, a világ 
előtt most eltitkolni azért szeretjük, mert a sajtó mai nap nem 
tömjénez többé nekünk ez adányunkért . Véleményünk szerint 
épen e tárgybani áldozatunk nem tartozhatik mai nap azok közé 
melyeket ha a jobb kéz teljesít is, arról még a balnak sem 
volna szabad tudomással birni, sót ellenkezőleg, miután mai nap 
bátorság kell arra, ba a Pápa részére valamit adnak, miután a 
példa vonz s gyújt és lelkesít, épen e miatt nem kell azt a 
nyilvánosság elöl e l takarni ; ba a sajtó egy része, mely egyéb 
tudomására adott adányainkért nekünk dicsérő illattal tömjénez, 
ebéli áldozatunkért talán nem édes illatú tömjént helyezne is 
íelénk irányzott serpenyőjébe, ez csak növelné áldoza-
tunk becsét és értékét jól tudván azt, hogy a sajtó legna-
gyobb része minket catholicusokat néha-néha dicsér magasztal, 
inkáb érdekből, mint irántuuki szeretböl teszi azt, oly kisértö 
csáb étek az ö irányunkbani hízelgő dicsérete, melylyel az 
evangelium tanusága szerint urunk is meglön siker nélkül 
egykoron ellensége által kinálva Timeo Danuos. . . *) 

*) A csanádi püspöki megyében a hivatalos számlák szerint péterfillér 
a sz. atya javára igy adományortalott i 1 8 7 » » . évben Í77t f 20 arany 50 frt 
estist. — 1 8 Ö O . 730 f. 6 arany 12 f. ezüst. — a 8 G 8 . 600 f. 9 arany 17 
f. ezüst. — » 8 « - » . 76 f. 25 franc, ezüst. — 1 8 G & . 1034 f. — 1 8 0 « 
62 f. — 18«3. 11 33 f. — B 8 « 8 . 78 f. — 18«Oévl>eu az arany mise 
alkalmával 1957 f. 30 arany 125 franc. 16 f. ezüst. Az 1870 é\ i gyűjtés e red-
ménye nincs még közhírré teve. — A hivek, ha szivük nye l ' én szólnak hozzá-
juk, «zivesen adnak minden szegénységük melleit is e czélra, tudunk esetet 
hogy a hivek e czélra, az advent alatt 8 f. 56 kr. adtak a perselybe, és mi-
dőn u j év napján a templomba egybegyűlt hivek előtt az áldozat elfogadására 
szánt tányért ön maga a lelkész körülhordozó, ezenfelül még 25 frt. 44 krt 
adományozlak a sz. atya számára. Szinte dobogott szivünk örömében midőn a 
Pesti IS api óban (decz. 7.) olvastuk, hogy a sz. atya lelsegélésire Karolina csá-
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Tagadhatlan, hogy azon forró szeretet s kegyeletes 
hűségnek hévméröje, melynek Roma irányában a múltban an-
nyi szép jeleivel találkozunk, az ujabb idöbeu nagyon alant 
mutat, mintha csak valami láthatlan, de érezhető sulyu gya-
nús szellem varázs hatalma alatt állanánk mindnyájan, mely 
hálás szivünk érzelmei nyilvánításában büv erejével gátol, s 
attól is visszatart, ha a szeretet oltárához áldozatra sietni a k a -
runk. - Egy másik barátunk erre vonatkozólag következő 
esetet beszélt el nekünk. Egy püspöki városban elaggott pap-
társai ügyében tanácskozmányra gyűlt egybe a megye Clerusa, 
ez alkalmat ö mint egyik kerület képviselője felhasználta an -
nak inditványozására, hogy e gyűlésből, melyen az egész Clerns 
képviselői által jelen van, küldetnék a sz. atyához vigaszta-
lásul hódoló felirat ,*) és ez alkalommal a készen tartott s 

szűrné ötezer, Ferencz Károly szinte ötezer, Zsá/Sa föherczeg asszony pedig 
három ezer ftot adományozott, tudjuk hogy felséges fejedelmünk s királynénk 
is szokott évenkint e czélra áldozatot nyújtani. 

*) Autequam Ex. Vestia, igy beszélt a szónok képviseiö, e inedio suoruin 
quos prius sibi dilectissimos nominavit filiorum abeat, et nos quoque rebus 
quaii hene gestis et gerendis felicibus avibus ad nostra remearemus, hu-
niillimam coram Te E. et nobis fratribus propono Suplicationem. Sit nomen 
Dominí benediclum. Fundus noster domesticus ante triennium regulatus laele 
floret, imo laete iam fiuctiíicat, ex cuius annius proventibus fratres viiibus 
fractos dum servire amplius non vaJent, sed honotifica rude dona.i volunt, 
— Sublevare voluit charitas vestra fraterna. Fratribus igitur nostris, imo nobis 
quoque ipsis succurrimus, prospeximus, et residnos vitae extra officium etiam 
dies, modo quo putnhamus et poterannus optiino assecuravimus. Ast gaud'um 
nostrum integJum complotum nec dum est, charitas fraterna égit jani suae ergn 
fratres, ast filialxt trga Patrem non tara charitas, quam ohligatio sua etiam 
habét et deposcit a nobis jura. 

Ss t' is D Pius S. Romanae Ecclesiae, ideoque et noster charissimus 
Páter neque in arduis versatur nunc circumstantiis, qui inodis et mediis vi • 
\endi orbalus obulis nunc sustentstur filiorium. — Annos, qui nosmetipsos 
fraíresque nostros per splendidas aymbolas nostras succolavimus, Putris egeni 
obliviscemur? quius antecessores, ut civitas heac et dioccesis . . , . e inanu 
turcica eliberetur, non tantum áruin, militesque benedixerunt, seá nummos 
quoque rerum gerendarum uti priua, ita hac quoq.ie vice larga manu süppe-
di tarunt, 



körül hordozott ivén péter filléreket gyűjtött s í ratot t alá, 
nagy lelkesedéssel egyhangúlag lön az indítvány elfogadva, 
és az ivbe azonnal a jelenlévők részéről arany, ezüst s pap í r -
pénzben igen szép összeg lön bejegyezve, az elnökség részé-
ről e czélra egy ezeres bankó lön bejelentve. Nincs oka ugyan 
barátunknak az iránt kétkedni, hogy a Clerus által nagy lel-
kesedéssel megszavazott hűségi részvét adress, mint kéretett s 
meg is igértetett, illető helyre fel nem küldetett volna, csak 
azt csodálja ö, hogy a sz- atya válaszáról, melyet ö hason 
esetekben még soha elnem felejtett adni, az adrest megszavazó 
Clerus mai nap sincs értesítve, az aláírási ív sem lön a ke-
rületekbe kiknldve, ugy a péterfillér gyűjtése iránti körlevél-
ben még a helyszínén megszavazott péter filllér öszege sincs 
felemlítve Barátunknak e miatti fá jdalmát csak növeló még 
az, mi ezutáu következett. A pesti hirlapok egyikében e gyű-
lés erulménye röviden felemlittetvén, mely példát ez más 
megyéknek is ajánlott, minthogy a közlőben az indítványozót 
vélték rejteni, komoly szemrehányást s roszallást tudató le-
véllel tisztelték öt meg az udvarból a többi közt azért is, 
hogy az 1000 f r t banknótát is felemlité a tudósítás, melynek 

Antequain igílur e Civitate hac votis, ot numniis etiain S. Sedis nobia 
et dioccesi aute 153 annos reddita discedamus, hic congreguti nostram erga 
Eum, et quom divino auxilio regit S. Matrem Ecclesiam Romanan», adhaesio-
nem, fipelilatem, aincrein, et ingermin cullum solemnibus enuciemus \erbis , 
Exc.^D. praesulem nosLrum humillimis rogando precibus, u thanc nostram p¡-
etatem et ndhnesionem, verbo ardeutissima vota cordialia et filialia ad notitiam 
S. S. Patris Romam per fe r re dignetur. 

Erit hoc filialis pietatis et amoris pignus charuin docuinentum atflicto 
pAtri 10. aprilis a. 1. iam semisae colare in seni l io Ecclesiae Jubüaeumcel e -
branti solamen í.on exiginim. cui Ínterin» alicruni in universo orbe filiorum 
exeinpla secuti non tanluin verba, sed munuscula quoque charitaliva tribu-
amui, huuuliime igitur vos F. F. rogatos velim, ut phyterae Imic symbolas, 
quas cor dictal, et penus vestía donat, inscribite, quani ut Exc. D. Praesu' 
ad singulos Districlus subir» siilunitlere dignetur fine coiitinualionis, humillime 
oro, et nunc ore, corde et animo filiali un í mermo clamate Pius /.V.proxime 
Jui.il, ris indulci jubilo ad mullos anuos vital. 



e czélrai felajánlása sem való . . . A többi, mi ezután történt, 
nem hanem az igen is érdekelheti az olvasót, a mi ez eseményt 
velünk közlő barátunkat e miatti fájdalmában leginkább meg-
vigasztalá, hogy két holnap múlva a gyűjtés eredménye s jegy-
zéke hivatalos uton közöltetvén, az érintett bankó minden t a -
gadás daczára, csakugyan még is ott volt legelöl. 

Ezen itt hű kezekből vett értesítés nyomán előadott, ese-
rnény, ugy más a hírlapokban közlött jelenségek is igazolják 
fentebbi állításunkat, hogy Roma iránt ísteu tud ja mié i t? na-
gyon fogy s apad eddigi kegyeletteljes szeretetünk s vonzal-
munk, mi egy részint nem is csuda, miután az istentelen sajtó 
naponként ostromolja azt, s alávaló rágalmaival, vagy gyanú-
sításaival azaz iráuti kegyeletes tiszteletet szivünkből minden 
áron kitépni igyekszik; ha még tudatlan népünk Szokolyinak*) 
fen ébb érintett müvét kezébe kapja s abból fogja íxpápálc rneg-
irt biográfiáját olvasni, az alsó rétegekben a hévmérö mahol-
nap a fagypontot éri el. 

Ugyanazon barátunk, ki velünk együtt igen nagyon érde-
dekelte magát a romai sz. zsinat s annak végzései iránt, azt 
óhajtván megtudni, hogy fognak-e s mikor, e végzések kihir-
dettetni nálunk is ? mint már Ausztriában megtörtént, magán-
úton e tárgyban kérdést tön, mint utóbb levelében tudósít, szó-
val az lön néki felvilágosításul adva, hogy e tárgyra nézve 
irányt adó tájékozást nyújthat egy a Deutsch Ungarische Mo-
natschrift septemberi füzetében ez ügyre vonatkozólag megje-
lent értesítés, mely legközelebb az egyházmegyei közlönyben is 
közzé fog tétetni. Mint a zsidók egykor a messiást, mi is oly 
vággja l néztünk a határnap elébe, melyen az igér t lap megje-
lentve ebbéli kivánesiságnnkat kielégíteni fog ja ; a magyarra át-

*) E müvet a szerző e, vagy más? nem tudjuk Pestről ingyen is kül-
döző egyes községekbe utánvét s előfizetés nélkül is, leginkáb a balpárti ve-
zérek részesültek e megtiszteltetésben, olvasták is nagyban, de az okossabbak 
közülök először kíváncsiságból hallgatták ugyan az abból felolvasott egyes 
részleteket, de utóbb megutálva annak tisztátalan tartalmát, kimaradtak a fel-
olvasási helyről. 



fordított értesítés, beszélgetés a herczeg prímásnál czimet viselt 
s egy a zsinatról már visszatért fm, herczegprimással esetleg 
tartott magán beszélgetést ir le, a vaticáni zsinat s csalat-
kozliatatlansági hittétel tárgyában, a primás indokolja ebben 
vendége előtt, miért csatlakozott ö s társai a zsinati opposi-
tióhoz és ha bár a zsinat az oppositio ellenszavazatát fi-
gyelmen kivül hagyva is, de már határozott, néki mint püs-
pöknek nem marad egyéb hátra , mint aggodalmait alázatosan 
elnyomni, s a többség határozatában felismerni az isteni gond-
viselés müvét, melynek kifürkészhetlenek mélységei s megvizs-
gálhatlanok utai. A mindenható Isten, ki megígérte egyházának 
hogy nála marad a világ végezetéig, tudni fogja miért történt» 
hogy o kényes kérdés épen ily érteményhen lön eldöntve, neki 
mint püspöknek meghajolni tllik az isteni akarat előtt, s imád-
ság által oszlatni el kételyeit. 

Ugyanezen öt látogatásával megtisztelő vendégének 
azt is kijelenti a herczeg primás, hogy a zsinat e tárgyba ni 
végzéseit Magyarországban nem fogják a főpapok kihirdetni, mert 
kihirdetése sem nem szükséges, sem nem időszerű, a zsinat hitbeli 
határozatai a végleges kimondatásnak első perczétöl fogva azon-
nal érvénybe lépnek és minden catholikust lelkiismeretében köte-
leznek, de erre nem szükséges a püspök általi külön kihirdetésiül 
ez már azért is felesleges, mert a hírlapok, különösen a ca-
tholikus ellenesek, eléggé gondoskodtak arról, hogy a catholi-
kusoknak kimerítő tudomásuk legyen a dologról, azért e g y e a -
tholikus sem menthetné magát avval, hogy a dogma tar ta lmát 
vagy kimondásának ténylegességét nem ismeri; — végre még 
arrról is biztosítja a primás vendégét, hogy a csalatkozhatat-
lanság (infallibilitás) s vétkezhet lenség (inpeccabilitás) közt rop-
pant nagy a különbség, amaz nem óvja meg a pápát attól, hogy 
magán életében bűnös ember legyen, a mint az egyház történe-
lemből is tudva van, hogy a pápák közül többen feslett, bűnös 
sőt istentelen életet éltek. 

Ezen a Monatschriftban megjelent czikket az egyházme-
gyei közlöny szerkesztője következő észrevétel mellett mutatja 
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be olvasóinak." Érdekes s tanulságos, mit a Pozsonyban meg-
indított Deutsch UngariscJie• Monatschrift szerkesztője lapjának 
sept. számában, egy a herczegprimással esetleg tartott magán-
beszélgetésről ir, melynek legkiválóbb momentumát a Vatikáni 
zsinat s csalatkozhatlansági hittétel, ugy Ausztria-Magyaror-
szágnak politiko társadalmi állapotát képezék. Közöljük olva-
sóinkkal főbb voüásaib&n a nagy tudományú s apostoli buz-
galmáról ismeretes főpapunk valódi egyházi szellemben mondott, 
a mily szabadelvű, ép oly érett nézeteit, annál inkáb, mivel 
a naponta növekedő eszmezavarban szükségünk van oly irány-
adó tekintélyekre, a melyek vezérelnek is, hogy el ne tévedjünk, 
támogatnak is, hogy el ne csüggedjünk." *) 

Ha cath. nagy politikai lapunk (M. Á. nov. 20.) azt nem 
jegyzi meg is a Monatschrift czimü havi folyóiratról, melyben 
ezen irányadó párbeszéd mint eredeti czikk megjelent, hogy ö 
kegyelme burkus tallérok segélyéből tengődik csak, eczik maga 
is elegendő volna annak kimutatására, hegy a herczegprimás-
nál látogatást tevő s annak eredményét közzétevő vendég maga 
is burkus volt, vagy lehetett, mert elég burkus szellemben tün-
teti elő az ország t. főpapját , ki vendégének a pápáról csak rosz-
szat, de jót nem tud mondani és az újságokat — ezek közül 
is csak a catholikus elleneseket — jelöli ki mint olyanokat, 
melyekből az egyház hittanárairól, az egyetemes zsinat vég-
zéseiről minden püspöki kihirdetés nélkül is értesülést nyerhet-
nek a hivek. Valóban egészen burkusi felfogás, a cath. egyház 
leglényegesb alapigazságai s hitezikkelye kihirdetési módjára 
nézve. **) 

*) Ugy hisszük az ily közlemények, ha sugnlmazotlak yolnának ís, csak 
növelni fogják ama eszmezavart,s nem eloszlatni. Ily körülmények közt azután 
ne csodáljuk, ha a világi urak már „a magyar prímás pápasága alá helye-
zett független magyar egyházról" álmadoznak (M. A. decz. 10.) ez nemzett 
vagy független egyház lehet ugyan, de catholikus egyház többé nem lesz; Roma 
nélkül hogy képzelhetnek a világi urak cath, egyházat? azt ők tudják, mi nem. 

**) Már a sajtó kínjait élvezte müvünk, midőn a hírlapok jelzéséből 
értesüllünk arról, hogy Esztergomban egy ily czimü könyvecske jelent meg. 
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Vártuk, hogy fenthivatolt cath. nagy napilapunk, mely 
figyelemmel szokta ama megjelenési idejére nézve négy fertá-
lyos politikai, s két fertályos egyházi folyóiratban megjelent 
értekezéseket, figyelemre fogja méltatni eme irányadó érteke-
zést is, s azt azon állásánál togva, melyet elfoglal, desavoualni 
fogja. Mind a mellett is, hogy ama beszélgetés tartalma ellen 
illetékes helyről tudtunkra a sajtó uf ján reclame nem lön köz-
zétéve, mind a mellett is, hogy annak tartalma egy egyházme-
gyei közlönybe irányadó s tájékozást nyújtó bevezetés mellett 
lön felvéve, minél ezen ama értekezés hitelességét némileg fen-
tartó előjelek daczára mi a Monatschrift fentebbi közleményét 
— a mennyiben abban a herczegprimásnak a vaticani zsinat 
irányábani határozott véleményét s nézetét tünteti elö — ezen-
nel egész ünnepélyességgel apocrif s hantinak tar t juk s nyi l -
vánítjuk, azért az abban az ország tisztelt főpapjának szájába 
tukmált vélemény czáfolatába sem bocsátkozunk, s midőn et-
től tartózkodunk ugy hisszük, hogy épen ezen eljárásunk által 
tanusitjuk irányában ama kiváló mély tiszteletünket, mellyel 
személye iránt már azon tekintetből is tartozunk, mivel benne 
harmincz év előtt egyik elöljárónkat volt szerencsénk t isz-

„A vatikáni egyetemes sz. zsinat által kihirdetett hithatározatok" forditá Doctor 
Éden." ¿Meghozatván magunknak ezen kis (12. rét.) csak két ívnyi füzetet? 
örömmel olvastuk az előszóban a Fuldában ez évi aug. hóban összegyűlt né-
metországi főpapok körlevelét, melyben ezek az april 24. s július 18. h ízott 
zsinati végzéseket kihirde'ik és kijelentik, hogy azokat mint kijelentett isten' 
igazsígokat erős hittel kell elfogadni s vallani, ha a szent catkolica s 
apostoli egy ház valódi tagjai vagyunk, s akarunk maradni. Szeretjük hinni, 
hogy maholnap a uii föpásztoraink is, mint a fuldaiak, igy fogják azt nekünk 
kihirdetni mi Romában végeztetett. Váljon a berezeg prímás tudtával je lent-e 
meg ezen a zsinat végzéseit magyar nyelven hirdető kis] füzet ? nem tudjuk, haj-
landók vagyunk azonban ezt hinni s igy a ponyva irodalom — melyen oz for-
mája végett vevőket fog nyerni — legalább hirdetni fogja a zsinati végzése-
ket, noha ezek hitelességét főpásztor! firma nélkül bátran kétségbe vonhatja 
mindenk' . Ez. félszeg eljárás volna s nz egyház történelmébeu nálunk egé-
szen uj is, u hivek velünk együtt nem ezen az utoii óhajtanak a lelkük üd-
yére vonatkozólag hozott szent zsinat végzéseiről értesülni. 
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telni, kinek ajkairól ez alkalommal egészen más elveket ha l -
lottunk fejtegetni, mint a minőket most a burkus szellemű lap 
szájába ád. 

Ö kerczegsége a zsinat előtti körlevelében azt Ígérte, hogy 
sok tárgyakról, elvekről, nézetekről a caíh. elmék nem gon-
dolkodván egy iránt, a zsinat után ez mind megszűnik, nap-
pal lesz, igy szól ö, a hol csak szürkület volt, világosság lesz 
a hol éjjeli setétség volt, biztosság lesz ; a hol még némi ké t -
ség volt. Ha a zsinat után az útba igazító tájékozásokat ily vagy 
ehhez hasonló gyárban készült férezmüvekböl kellene meríte-
nünk, nem csak világo ság m-m lesz ö herczegségónek 
Ígérete szerint , hanem még a szürkületet is az éjjeli sötétség 
fogja befödni, akkor azulán a zsoltáros intelme szerint az Ur-
nái kell keresnünk a világosságot, ki egyúttal a késértetektö! 
is meg fog menthetni. (XVII. XXVI.) 

Imádkozzunk sz, atyánkért , imádkozzunk ön magunkért 
is, hogy az Ur intelme szerint kísértetbe ne essünk, mert a 
zsoltáros király szerint ö óv s menthet ki minket egyedül 
abból. 

y É G S Z Ó . 

Röpiratunk vége felé halad, már kevés mondani valónk 
van azok után, miket fentebb az iskola, s vallás ügyi törvé-
nyek, ugy a romai viszonyokról szóló fejezetben előadtunk, me-
lyeknek rövid foglalatja az, miszerint a mi egyházi állapotunk 
az ujabb időkben muros patrios intra et extra biz olyan, hogy 
még nagyon sok kívánni valónk van hátra, de egyúttal mind 
azt, a mit óhajtunk, a jövő időtől meg is nyerni reményijük» 
de csak ugy, ha azon téren, melyet az u j törvény számunkra 
még fenhagj ott, tevékenyen közreműködünk e reményünk, s 
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óhajunk valósítására, kivált ha az most épen három év után 
is még vajúdásban lévő autonomiánk *) valahára megszüntet-
hetik, nevezzék ezt aztán concordatum, vagy más néven, az nekünk 
mindegy, csak hogy egyházunk állása, viszonya az államhoz 
ugy bel viszonyaink valahára már rendezve legyenek, mert e 
nélkül előforduló eset alkalmával ismét oly szépen meglephet 
s készületlenül találhat minket a parlament mint 1868. évben, 
hol ama fentebbi két törvényt készületlenségünk, s zilált viszo-
nyaink miatt nyakunkba veté anélkül, hogy ellenálhattunk volna 
e mozgalomnak, vagy legalább a mult időben hatásos eredmé-
nyei tanúsított példát bővítve elháríthattuk, vagy könyitettük 
volna ennek súlyát. Hogy a magyar wiiiisterium szándékosan 
választá az 1868. évi országgyűlés végnapjait eme két törvény-
javaslatának tárgyalására a végett, hogy az idő rövidsége mi-
att a vitákat lehetlenit.se és azoknak keresztül vitelét annál 
inkább biztosítsa, ugy hisszük senki előtt sem titok többé, mi-
ulán ezt a felső házi szónokok egyike világos sza vakkal szemében 
is megmondá a minister urnnk, a mely körülmény egyik cath, 
politikai nagy lapunk szerkesztőjének Lonkay Antalnak alkal-
mul szolgált azt megjegyezve, — „hogy 1865. évi december óta, 
három hosszú év alatt lett volna idő nyugodtan alkotni egy 
népnevelési törvényt, de ez csak az országgyűlés végnapjaira 
lön halasztva, — tiltakozást kijelenteni a cath. nevében az 

Kétségkívül nagy figyelmei költött mindenült az autonomía 27. bi-
zottságának 1870. nov. 17. tartott gyűlésében Haynald Lajos kalocsai érsek ur 
ö exja ál al az autonomía tárgyában három év előtt készített s püspöki név 
alatt ismert szervezési munkálat iránt nyújtott felvilágosító nyilatkozat, mely-
ből megtudtuk azt, hogy e püspöki név alatt eddig ismert szervezési tervelet 
nem a magyarországi püspöki karnak, hanem inkáb b. Eötvös József s az ez 
által ki s meghallgatott néhány cath férfiúnak nézeteit tartalmazza, kiknek 
eme az autonomía szervezése iránti munkálatát a püspöki kar feliétlenül el-
fogadta. Ezen leleplezés elcg későn történt ugyan, de még is elég korán arra 
nézve, l ogy igy most már mindenki saját bizalmának prismája szer t mérle-
gelheti anta szervezetet ? tervezetet, mely három évig egyházi firma alnttsze-
repclt, holott a leleplező nyilatkozat szerint az más gyárban készült. Igen szépen 
köszönjük ezen felderítést, melyet kár volt eddig is előttünk titokban tartani. 



ilyen . sietés és gözmozdonyon rohanó törvény gyártás 
ellen." a) *) 

Ezen habár csak a hírlap hasábjain, — tehát nem illetékes he-
lyen, sem nem azok által, kik erre magasztos hivataluknál fogva 
illetékesek lettek volna — közbevetett tiltakozás megérdemli, 
hogy egy kissé még olvasóink szives türelmét próbára tegyük-

Ámbár az 1791. évi 26. törvényczikk, melyet most az 
1868. év vallási törvényerejéből majdnem egészen kiforgatott, 
a cath. egyház érdekeit a vegyes házasságokból született gyer-
mekek nevelésében biztosítá, a midőn csak azon esetben — 
ha az atya nem cath. — engedő csak a figyermekeket ennek 
vallásában neveltetni, de a posJnt szóval egyuttal lehetővé 
tette a cath. nőnek azt is, hogy vőlegényétől engedményt nyerve 
ezeket is saját vallásában nevelheti, az ez évi országgyűlésen 
tanácskozó főpapok s catholicusok kötelességüknek tárták mégis 
a törvénykönyvbe is beigtatott tiltakozást nyújtani be az or-
szággyűlésnek a Lipót király által szorgalmazott ama enged-
mény ellen, miszerint a vegyes házasságból született tigyermek-
nek más vallásbani nevelése megengedve lön, azon egy eset-
ben, ba az atya nem catholikus volt. 

Midőn az 1840. évi országgyűlés a most érintett 1791. tör-
vénynek a vegyes házasságokból származott gyermekek vallá-
sos nevelésére nézve megállapított rendszabályát, csak egy pontra 
nézve módosítani akarta, az 1840. évi május 6. tartott főrendi 
ülésben Kopácsi József herczegprimás az egyházi rend nevében 
következő több cath. főrendi tag által is pártolt tiltakozást 
nyújtott be a felsőházban. „Mind régibb időkben, mind az 1791. 
esztendőben kötelességének tai tot ta az egyházi rend a vallás 
tárgyában alkotott törvények iránt, a mennyire ezek a catho-
lika hitnek és anyaszentegyháznak elveibe, tanításába, érde-

a) Id. Tanuja 1868. 281. 
*) A debreczeni prot, egyházi lap szinte igy nyilatkozott. „Ily gyors 

haladásra, aligha van másutt egyébkor példa, mint csupán heves forradalmi 
korszakban, vagy njomasztö zsarnokság s elfásultság idején. Hogy pedig épen 
népiskolai törvény annyira a kellő előzmények nélkül alkottatott volna meg 
mint nálunk, arra ugyan példát aligha fog felmutatni valaki. Religio 1870. 21. sz. 
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keibe ütköztek, meg nem egyezését, söt ellenmondását ünne-
pélyesen kijelenteni és ennek emlékezetét a törvénybe is be -
igtatni. A jelen országgyűlésen elfogadott vallásos törvényja-
vaslatok eléggé bizonyítják, hogy hasonló óvásra az alkalom 
és szükség jelenleg sokkal inkább fenforog, mint fenforgott 
akármikor máskor, Noha tehát a most emiitett mindennemű val-
lásos törvényjavaslatoknak azon tar talmaikra nézve, melyek a 
catholika hitnek és anyaszentegyháznak elveivel, tanításával, 
érdekeivel ellenkeznek, már a részletes tanácskozásokba meg 
nem egyezésünket eléggé nyilvánítottuk, mindazáltal kötelessé-
günkhöz képest, ugyanezen meg nem egyezésünket, söt ellen-
mondásunkat magunk és az egyházi rendnek nevében ünnepé-
lyesen most is kijelentjük, s hogy ekkép nyilvánított ellenmondá-
sunk a törvényben is megeinlittessék cs. k. fóherczegséged és a 
mélt. főrendeket egész tisztelettel kér jük." 

Mire a tábla elnöke Nádor ö cs. k. fensége következőleg 
nyilatkozott. Kétséget nem szenved, hogy hasonló nyilat-
kozásoknak nyomai mind az országgyűlési iratokban, mind 
törvényeinkben léteznek, ily példát látunk az 1790. országgyü^ 
lés alkalmával, és 1687. hasonló eset történt, azonban ugy hi -
szem, hogy ez ellenmondás ezen táblának határozatait , még 
kevésbé pedig mind a két tábla határozatait , nem gyengítheti, 
s megnem változtathatja, s ez az, mit ö herczegsége az or -
szág prímásénak ezen nyilatkozatára a mélt, főrendek nevében 
felelni kívántam, a) 

Mind a mellett is azonban, hogy az 1840. évi ország-
gyűlés e tiltakozást sem jogtalannak, sem törvénytelennek nem 
tekinté, söt azt a nádor által adott, s helyesléssel fogadott 
magyarázat mellett mint a cath. egyház részéről elnem mu-
laszthatott kötelességből származottnak tekinté az 1843. évi ország-
gyűlésen alkalmul szolgált ezen közbevetett tiltakozás a fő-
papság megtámadására, ujolag a nagy emlékű Lonovits József 
püspök fogta fel a sebző nyilat igy válaszolván a támadóknak: 

Gróf T. L. megütközött abbau, hogy az ezen táblánál ülő 

a) Majláih Vall. mozg. 125 
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föpásztorok a mnlt országgyűlésen készített, s föl terjesztett 
törvényjavaslat ellen óvást teltek va la ; igen csalatkoznék a 
inéit, g r ó f ú r ha azt hiuné, hogy ezen közbevetett óvás oda 
czélzott volna: hogy ez által az egyházi rend a hozandó tör-
vényt erötlenitse, vagy azt gyanítaná, mintha az egyházi rend 

t azon törvényt, ha valaha életbe lépne, nem akarná megtar-
tan i ; — nincs, ne.n lehet annak ily s ike re ; van azon, s lesz 
azon históriai érdeme, hogy lássák a katli. hi vek kiknek, va l -
lásbeli elveit, jogait az itt iilö föpásztorok képviselik, akkor, 
midőn ezeknek rövidítése, sérelme, csonkítása fenforgott, kő-
telességökröl meg nem feledkeztek, hanem annak védelmére 
szavokat bátran felemelték. — A polgári törvények iránt né-
zetem, meggyőződésein a z : hogy míg azok tárgyalás alatt 
vannak, minden azokból egyházamra á radh i tó károkat tehet-
ségem szerint elhárítsak ; ha pedig már meghozattak, mint, 
hogy bizton Ígérhetem az országos II. R. s felséges urunk igaz-
ság szeretetétől, hogy ők oly törvényt javaslani , ö felsége pedig 
szentesit ni nem fognak, mely engem oly valamire kényszerí te-
ne, — a mit leiekismeretem ellenére nem tehetek; fájjon bár, 
tisztelni s lelkismeretesen teljesitni s követni fogom azt, mit 
egy egyházi atya mond: potero flere, potero gemere-, aliter nec 
possum, nec debea resistere ») Ezen a protcstalio valódi értel-
mét megfejtő, és a magyar püspöki kár el járását jogos s tö r -
vényesnek kimutató szóuoklat után az ellenzék is megnyugo-
dott e pontra nézve, és nem háborgatá tovább a tiltakozásá-
hoz ezentúl is ragaszkodó püspöki kart . 

fla a magyar püspöki karral egyesült catholikusok kö-
telességüknek tárták az 1790. évi országgyűlésen oly törvény-
javaslat ellen közbevetni tiltakozásukat,mely a caih. érdekeket 
lehetőleg védé, s biztositá, ugy hogy az a mostani 1868. évi 

I vallásügyi törvénnyel öszehasonlitva azon eredményre juttat , 
miszerint most köszönettel fogadnánk el az országgyűlés kezei-
ből az egykor megóvásolt törvényeket cserébe azok helyett, 

u) U. o. 215. lap. 
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melyek most tiltakozás közbevetése nélkül születtek meg szá-
munkra, és ha ezen 80 év előtt igénybe vett tiltakozás nem 
birta is ezen törvények születését meggátolni, megvan még is 
a most érintett nagyszerű szónok szavai szerint ezen akkor 
közbevetett és 50 év múlva megújított tiltakozásnak azon his-
tóriai érdeme, hogy az országgyűlésen ülö föpásztorok, kik ott 
a cath. hivek elveit, jogait képviselik, midőn ezek rövidítése 
czéloztatik, kötelességük érzetében azok védelmére szavuKat 
bátran felemelek. 

Hogy e vallásügyi tőrvényjavaslat ellen, — mely az 1790-
és 1840 évi országgyűlés alatt tárgyaltaknál sokkal mostohább 
a cath. egyház érdekei iránt, — a múltban m u t a t o t t példa 
miért nem lön most követve? nem tudjuk, „ann j i t t u -
dunk c s a k , hogy ennek elmulasztását velünk együtt igen 
sokan fá j la l ják , mert azt hiszik, hogy ezen mind a né-
poktatási mind a vallás ügyi törvény javaslat ellen 
közbe vetett tiltakozásnak könnyen az lehetett volna most is 
eredménye, mi 1843. évben volt, hogy a fejedelem nem szente-
sité a mind két tábla által akkor elfogadott törvény j avas l a -
tot ; igaz hogy a ni tstani felelős ministeri rendszer mellett a 
koronának is megvannak némileg kezei szorítva, de a r ra is 
van már honi történelmünkben példa, hogy az országgyűlés a 
már mind két tábla által elfogadott s sanctio alá terjesztett 
törvényjavaslatot a fejedelem óhajára u j tárgyalás alá vonta, 
és az ez által kért módosításokat is ekkor figyelembe vette, 
nem lehetett volna-e ezt most is kinyerni a fejedelemtől, ki 
mint tudjuk vallásos érzelmeit s az egyház iránti szeretetét a 
mult időkben nem egyszer t anus i tá ; az idö, melynek értékét 
pénzel megfizetni nem lehet a közmondás szerint, oly rövid 
volt, hogy talán erre hivatkozva a fejedelemnél lehetett volna 
halasztást kieszközölni, vagy ha a fentebbi lap véleménye sze-
rint előleges tanácskozmányok megtartatnak, az ohajtott módo-
sításokat lehetett volna győzelemre jut tatni , — Lett volna e 
azonban most ezen tiltakozásnak általunk ohajtott eredménye? 
nem merjük állitani, de minden bizonnyal meg lett volna an-
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nak ama históriai becse s érdeme, mit a fenthivatolt szónok 
oly szépen f e s t é s rajzol beszédében. Egyébiránt annyi bizo-
nyos, hogy ha az 1868. évi országgyűlésen minoritásban lévő 
magyar püspöki kar tiltakozását eme törvények ellen közbe-
veti, és a mellett oly eréllyel küzd, mint a minővel két év 
után Romában a zsinati roppant majoritás ellenében kitartó 
elszántsággal harczolt, ha — mint itt történt — elveit győ-
zelemre nem vezethetvén tömegesen elhagyja az országgyűlést, 
hol hivatalos működése agy is csak a felső táblának a belügy-
minister által már bejelentett u j rendezéseig tart, szóval ha 
ugy lépett volna fel a püspöki kar 1868. évben Pesten, mint 
Romában 2 év után fellépett, eme két törvényjavaslat sokak-
nak véleménye szerint sanctiot nem nyert volna. Miért történt 
ez igy a zsinat, s miért nem az országgyűlés ellenében? nincs 
jogunk kutatni, mert az Isten nem reánk, hanem reájuk bizta 
az ö egyházának kormányzatát és ha bár magunknak megma-
gyarázni nem tudjuk is azt, hogy inig a magyar püspöki kar 
a hazában az elődök által j á r t ösvényről letér, u jyanakkorRo-
mában a magyar egyház történelmében egészen uj , az Eldödök 
által soha igénybe nem vett pályára lép, ha mind ezt magya-
rázat nélkül sem nem értjük, sem fel nem foghatjuk is, azért 
őket vagy e lépésüket kárhoztatni sem nem illik hozzánk, de 
nem is szabad, lehet, hogy előttünk nem ismert nehéz körül-
mények által volt ik vagy szabadságukban korlátozva, vagy itt 
is ott is ez útra jobb remények fejében léptek. Ily körülmé-
nyek közt nekünk is, m in t a magyar egyház föpásztorának a 
herczegprimás ö töméltóságának, nem marad egyéb hátra, mint 
ezen általunk meg nem magyarázható eseményekben az isteni 
gondviselés müvét felismerni, melynek kifiirkészhetlenek mély-
ségei, s megvizsgálhatlanok uíai, aggodalmainkat tehát nti is 
alázatosan elnyomjuk, s azt mondjuk mi is vele együtt. A min-
denható Isten tudni fogja, hogy miért történt ez igy s nem máskép. 

Egyébiránt mint annak helyén már fel lön emlitve a til-
takozás, ha nem is az országgyűlésen, legalább a cath. hírlapban 
az 1868. évi törvények ellen közbevettetett, azonban ezt illetékes 
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helyen legfeljebb mosolyra, de figyelemre méltónak annál ke-
vésbé tekinthetek, mivel ezt nem az erre jogosított s hivatott 
egyének emelek, azonban olvasóink némi vigasztalásául ide 
igtaljuk még fentisztelt herczegprimás urnák ama számunkra 
reményt nyújtó beszéde végszavait, mellyel ö 1868. évi decz. 
8. a felső tábla nevében annak elnökeit üdvözölte, melyben 
örömét nyilvánítja a felett, „hogy az országgyűlés királyunk 
ö felsége szeutesitése alá terjeszthette hosszú sorát oly törvé-
nyeknek, melyek a fejedelem iránti hűséget, az ország biztos-
sága iránti gondosságot, s azon törekvést tanúsít ják, hogy ha -
zánk szellemi s anyagi jólétének előmozdítására minden tőlünk 
kitelhető áldozatra készek vagyunk, s ha az ujáalakitás buzgó-
ságában a legjobb szándék ellenére keletkezik oly törvény is, 
mely által egyes jogos igénye talán nincs kielégítve, az alkot-
mányos életnek áldása épen abban rejlik, hogy minden elha-
nyagolt érdeknek, minden félre ismert jognak a rehabilitatióra 
alkalmat nyújt ." (Id. Tan. 285.) 

Van tehát ö förnéltóságának szavai szerint nekünk catho-
likusoknak jogunk is, okunk is a jövőtől várni s reményleni 
azt, hogy a most félre vagy el nem ismert jogaink, érdekeink, 
ki nem elégített igényeink ezután fognak elismertetni, s kielégít-
tetni, addig is tehát, mig e reményünk teljesül, ama magyar 
közmondás szo'.gál vigaszul: ne féljetek szegények, majd jövőre 
jobban lesztek szegények. 

Ezen itt bővebben rajzolt tünemények, s eseményekből ol-
vasóink könnyen be s át láthat ják, váljon jogosult volt-e a c l e -
rus egy részének fentebb a bevezetés czimet viselő czikkben bő-
vebben előadott aggodalma? Ha ez a mull időben a conservativ 
párt zászlója alatt sorakozott, azért tevé azt egyebek közt, mi-
vel véleménye szerint ez is szerette ugy, h° jobban nem hazá-
ját , mint az úgynevezett szabadelvü párthoz csatlakozó hazafi, 
csakhogy az más uton, módon s más eszközök által vélte s 
ohajtá hazájának boldogságát s felvirágzását elérni is, biztosí-
tani is, mint az utóbbi, mely a zászlójára irt democratiai s egyen-
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löscgi elvek alapján históriai multunkkal szakitva a pályán 
melyre lépett, tovább és tovább baladni kénytelenittetvén eddigi 
eme elvekkel össze nem barátkozó — intézményeink helyett más 
idegen országokból olyakat hoz, s ültet cserébe, a haza szent 
földébe, melyek sokaknak véleménye szerint itt részint a ta la j 
s éghajlat különbözősége, részint aristocratikus szokásaink 
miatt, melyektől megválni egy könnyen sem nem tudunk, sem 
nem akarunk, erős gyökeret alig fognak verhetni. Vétkeznék 
az, ki e pártról a hazafiságot, vagy a legjobb szándékot meg-
tagadni merné, azonban a jövő fogja megmutatni, hogy sike-
rülend-e neki az 1848. évi alapon a hazát, s birodalmat, — 
melyhez az itt, s olt polgári jogokat élvező különféle a jkú s nemze-
tiségű lakosságot tekintve, hasonló tán az egész világon nincs, 
nemcsak megmenteni, hanem azt századokra fentartani s virág-
zóvá is tenni. Mi szivünkből óhajt juk ezt, de egyúttal azon meg-
győződésünket is ki kell jelentenünk, hogy ha ö felségének az 
apostoli királynak az 1868. évi országgyűlés bezárása a lkal-
mával mondott szavai szerint, boldog fejedelme csak boldog nem-
zetnek lehet, e nemzetnek a hazábanlegjelentékenyebb részét tevő 
catholikusok egyéb boldogságaik közé mindenesetre azt is szá-
mítják, hogy egyházuk s vallásuknak a régi alkotmány által 
védett s biztosított önállósága s függetlensége iránt az uj kor-
szakban is megnyugtatva legyenek, Ha a clerus minta hazának 
polgára örül az átalakulásnak egyebek közt azért is, mert ha-
zánknak a régi rendszer alatt többször megtámadott független-
sége s önkormányzata most biztosítva lévén belügyeinket leg-
jobb belátásunk szerint önmagunk rendezhetjük, s eddig elha-
nyagolt vagy inkább elnyomott kereskedelmünk az u j közleke-
dési eszközök létesítése által maholnap oly virágzó állapotnak 
örvend, melyből az anyagi előnyt a haza polgárai egyaránt fog-
ják huzui, s élvezni, de a clerus ezen hazafiúi öröme mellett 
sem feledheti el azt, h >gy ö tagja egyúttal az egyháznak is, 
mely eddig csak sérelmeit, de nem nyereményeit tudja az u j 
korszak alatt felszámítani, a kormánynak tehát érdekében fek-
szik azt e tekintetben is megnyugtatni, hogy az — mint polgár 
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s pap — kielégítve egész erővel, de osztatlan örömmel is tá • 
mogathassa öt eme nehéz munkában, melyre vállalkozott. Ha 
az egyház irányában eddig történt intézkedéseknek oka s a lap ja 
z 1848. évi törvények egyik, vagy másik szakaszában rejlik» 

egyedül töle függ, hogy ezek is hason szerencsében részesül je-
nek, mint ama társai, melyeknek módosítását vagy eltörlését a kie-
gyenlítés alkalmával apostoli fejedelmünk ennek feltételéül tűzte ki. 

Ha ezen egyházunkat, ugy hazánkat egyaránt szerető szi-
vünk forró óhaja nem fog az u) korszak a la t tva lósulás tnyerni , 
hanem talán a parlamentnek már bejelentett u j törvényjavas-
latok elfogadása s törvényé emeltetése által a catholikusok új ra 
megszomoríttatnának, a haza békéjének érdekében velünk együtt 
igen st kan fájlalnák ezt és ujabb okot találnának szánni, s 
báni azon mulasztásukat, hogy 1865-ik évben a követ válasz-
tások alkalmával nagyobb erélyt nem fejtettek ki arra 
nézve, hogy a haza kiegyenlítési nehéz müveit szerencsés s i -
kerrelmegoldó magyar kormány férfiaknak lehetővé tegyék a minis-
téri tárczák elvállalását, mert ezek minden bizonnyal nem vállal-
koztak volna oly törvényjavaslatok előterjesztésére, melyek most 
már részint elfogadva, részint elfogadás végett bemutatya vannak. 
Kár, nagy kár volt nekünk ezen jó uraka t annak idejében eré-
lyesen nem támogatni, hisz a clerus ugy is igen sokkal tarto-
zott és tartozik jelenleg is nékik. Ha a német rendszer allati 
a d e r ű s ama szük korlátok közt is, melyek közé szorítva volt» 
hazánk elnyomott alkotmányának visszaál l í tása gyében kérel-
mezett, vagy az ez időben divatba jött , s pressiógyakorlás végett 
jó eredményt mutatott, úgynevezett nemzeti demonstratió tervez-
tetett, ott voltak ök a clerus oldala mellett, velfink-köztünk 
működtek ök, ott voltak ök az esztergomi bazilika fe^szentelési, 
ott Scitovszky bibornok aranymiséje ünnepélyénél, elzarándo-
koltak ök velünk 1857. évben a mariazelli búcsúra is, s ott 
Lajos királyunk kápolnájában együtt imádkoztak velünk Magyar-
ország védasszonyának közbenjárását kérve ki szegény magyar ha-
zánk szabadságának visszanyerése végetl; midőnIX. Pius szentséges 
atyánk 1869. évben aranymiséjét ünnepié, nehogy a nagy iinne-



pélyeket e miatt rendező külföldiek által, mi magyarok, kik a 
romai pápáknak adósai vagyunk, háttérbe szoríttassunk, bála feli-
rat mellett históriai kegyeletemlék gyanánt szolgáló gyémánt ke-
reszttel kedveskedtünk néki, ismét ezen jó urak voltak azok» 
kik a döhönczködö sajtó k i fakadásai daczára is ezen nemcsak 
magunkat, hanem sirban nyugvó ősapáinkat is megtisztelő nem-
zeti hála a jándokra kérelmeztek, gyűjtöttek, s az egésznek 
rendezését is magukra vállalák ; ott vannak ök végre a /.auto-
nómiai gyűlésen is topásztoraink óhajára elvállalták minden 
dij nélkül a képviselői hivatalt, s most azoknak a cath. egyház 
ügye rendezésére vonatkozó óha ja i t s kívánalmait a legnagyobb 
készséggel sietnek támogatni. Bárcsak mi is egykor szinte ha-
son buzgalommal támogattuk s teljesítettük volna azt, init ök 
tőlünk annak idejében kértek is, vártak is. 

Végre gróf Beust birod. cancellár űr ö excelléntiájahoz is 
van még egy kérelmünk, s óhajunk. Adja a jó Isten, hogy ama 
hatalmas befolyást, melylyel mint az osztrák-magyar birodalom 
külügy ministere felvan ruházva, az európai udvaroknál úgyis 
aként tudja érvényesíteni, miszerint a burkus sas kényszerítve 
legyen a szép s kies fekvésű Szászországot, melyet 1866. évben 
magához ragadott, mielőbb körmei közül kibocsátani, hogy 
igy ez viszanyerje elöbbeni állását, alkotmányos szabadságát, 
s a mi boldogságának kiegészítéséhez még tartozik, régi hires 
premier miniszterét, kit e birodalom catholicusai legjobb kívá-
nalmaik mellett kézséges örömmel fognak a szászoknak visza-
szolgáltatni ; hagy ö nálunk ugy is elég emléket hátra ar ra 
nézve, hogy egyhamar s könnyen nem fogjuk öt elfelejthetni. 
Adja a jó Isten, hogy a szászok velünk együtt mielőbb élvez-
hessék ezen őszinte örömöt. 
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