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Az 1843. Religio és Nevelés tartalma 

Academiáink, L iskoláink' története. 
Ágoston' (sz . ) tanításából az isteni ma-

lasztról 's az emberi szabad akaratról 
töredékek - - - - - 173 

Ambrus (sz . ) ritusa Milanóban (S. ) 237 
Anyaszentegyház (a' tanító) mint Krisz-

tusnak 's az ö testének, a' közön-
séges ker. anyaszentegyháznak kép-
viselője hit' dolgában isteni csalha-
tatlan tekintélylyel bír (Sz. cc) 81. 
Régi sz. atyáit' bizonyítványai 's a' 
protestánsok' vallomásai a' tanító anya-
szentegyházról (Sz. ao) 137. Az anya-
szentegyház' látható fejévé Krisztus 
által sz. Péter rendeltetett 241, s 
mint sz. Péter' törvényes utódja, a' 
romai pápa ( - n - ) - 257 

Böjtről sz. Athanasius - 256 
Búcsúkról 403. Valami a' teljes bú-

csúkról - - - - - 112 
Bűnbocsánat Luthertől szentségnek mon-

datik - - - - - 64 
Clerus' befolyása nevelő intézeteink' 

fejlődésére, 1. nevelő 's tudományos 
intézeteink' története 249 , 289, 310, 
329, 344, 372, 394, - - - 414 

Convictusokról _ - - - 356 
Dogmák és symbolumok (Dénesfy) 17 
Egyházujitás' philosophiája katholikus 

szempontból. I. Luther' újítására . . . 
nem lehetett szükség múlhatatlanul 
161. II. Nem minden újítás tökéletes-
bülés , . . . és Luther' újítása legke-
vésbbé nevezhető annak 177. I I I — 
Egyedül fenyitéki reformatióra volt 
szükség, nem pedig hit- 's egyház-
újításra, minőbe Luther és Calvin 
kezdettek (Somogyi Károly) - 201 

Ékességekről (templomi) egy plébánia 
helyettes és Matild kisasszony között 
beszélgetés - - - - 193 

Elbeszélések: Ave Mária (z—ő.) 118. 
A' bécsi vártéren kötő asszony 358. 
Fogadás' hatalma 216. A' hamis eskü' 
rettenetes következményei (Dolezsálek 
Antal) 318. Isten a' végszükségben 
segít 335. A' jámbor haldokló 80. A' 
jó fiu 376. A' kegyes királyné 's a' jó 
fin (W. K.) 119. Keresztény szeretet' 
's önföláldozás' példája 277. Kis e sz -
köz' nagy eredménye 256. A' kis gyer-
mek' imádsága 37. Maria Therezia 's 
az ifjú Vukassovich, vagyis : a' jó 
viselet' és fiúi szeretet' jutalma (Da-
nilovics Mihály) 95. A' melly mér-
tékkel ki mér, azzal méretik neki 
viszsza 135. Az öngyilkos, és a' s ze -
gény napszámos, vagy: az alacson 
gyávaság 's az igazi nagylelkűség 198. 
Philemon, vagy: légy jámbor, szor-
galmas és vidám 295. A' püspök, 
inint szegények' atyja a' tánczterem-
ben (z—ő.) 175. Tamás, a ' jó szom-
széd 55. Testvéri szeretet 239. Üdvös 
beszélgetés a' hajón 157. A' valódi 
megtért - - - - - 118 

Evangélikus és protestáns nevezet 200 
Feszület iránti tisztelet - - - 389 

betűrendben 

E L S Ő F É L É V 

Gottlieb és Vilmos, vagy : Luthert követő 
két férfiúnak türelmes beszélgetései a' 
katholika vallás felől V. Luther is hét 
szentséget vall. stb, 25. VI. Luthernek 
a' gyónás és bűnök' bocsánatára 
Krisztustól nyert hatalom felőli ta-
nítása kath. szellemű 64. VII. Az 
oltári szentségben egy szín alatt is 
részesülhetni; a' sz. mise Jézus ren-
delte áldozat, niellyben őt imádnunk 
kell 148. VIII. A' katliol. sem a' bol-
dogs. szüzet sem a' szenteket nem 
imádják... 297. IX. A' szentirás-ma-
gyarázási szabadság Luther szerint is 
minden tévtan' kútfeje 361. X. Sz. 
írás' minden egyes olvasója a' sz. 
Lélek' közvetlen ihletését nem várhatja. 
. . . Házasság . . . Papok' nőtlensége. 
Krisztus érdemeinek végtelen volta; 
's a' jó cselekedetek' érdemei. A' f e -
szület iránti tisztelet. Üdvözülésünk' 
bizonytalansága 377. XI. Tisztítótűz. 
Bucsu. Üdvözülhetnek-e religiójokban 
a' katholikusok? Vallásváltoztatás. I s -
tennél kedvessé tevő hitről. Azonegy 
hitet kell-e mindnyájunknak vallanunk? 
Befejezés (S . ) - 401 

Gyónásról (titkos) 68, 69 stb. 
Hagyományon alapul a' ker. hit ; erről 

Haas K. prot. - 127 
Házasságot szentségnek vallja Luther 31 
Hitegység (Köves György) 57 
Hitújítás (lutherféle) 1. Egyházujitás' 

philosophiája. 
Imádság (VIII Orbán pápától kiadott) 160. 

Evés előtti imádság' régi szokása 216 
Iskoláink története: bakonybéli 253, bu-

dai 313, 317, 345; csanádi 252; egri 
347, 417; esztergomi 251 , 311, 317, 
346 ; fejérvári 252, 331 ; győri 347, 
395; kassai 396; nagyszombati 347, 
353; nagyváradi 252,311,330,346,397; 
nyitrai 's pannonhegyi 252; pécsi 252, 
313, 330, 345 347, 420; pécsváradi 252; 
pesti 352,372; posoni317,345,414: rozs-
nyói 421 ; szalhmári, 's szegedi 422; s ze -
pesi 331; szombathelyi 348, 422; tapol-
czai 253; temesvári 423; váczi 252, 329, 
330,424; veszprémi 252, 291; zágrábi 415 

István (sz . ) és a'magyar ősegyház. I. Volt 
's lehetett-e' szándékában sz. Adalbert-
nek, 's igy szellemében működő szent 
István 1 - ső királyunknak is Romától 
független egyházat alapítani Magyaror-
szágban? 425. II. Valamint sz. Adalbert 
's az általa képviselt cseh egyház' tanai, 
ugy sz. Istvánéi sem tértek el a' romai 
egyház' tanításától 449. III. A' sz. Ist-
vántól alapított ősegyházhoz visszatérni 
annyi, mint romai katholikussá lenni 
(Somogyi Károly) - 473 

Jezuitákról - - - - - 347 
Jócselekedetek ajánlva Luthertől 67,391. 
Katholikusok' vallási szabadságáról Nagy 

Fridrik' nyilatkozata (Liszkay Károly) 48 
Keresztvetés' régi szokása - - 333 
Költészet (egyházi) : Dávid' 95 , - 9 6 , -

141-dik zsoltára (Tárkányi Béla) 3 9 , 

240, 40; Életfa (Jámbor Pál) 336; 
Gyertyaszentelő napra (Sujánszky An-
tal) 97; Hálaének 200, Kérdés és f e -
lelet (Brujman Soma) 336; ISenizeli 
iina-dal (FojtényiK. J.) 2fc0; Uj csillag 
(három királyok' ünnepére (T.B.J 8. 

Krisztus aluszik a' hajóban 294; Krisz-
tus' érdemeiről - 3&t> 

Levele egy Atyának apáczának beöltöző 
leányához - - - -

Luther hét szentséget vall 25; szerinte is 
szentség a' házasság31,382, ésa' bűn-
bocsánat 64-5. Fülgyónást becsüli és 
ajánlja 68, 69, stb. Oltári szentségben, 
melly alatt Krisztus' igazi teste 's igazi 
vére van 152, 155, 's mellyet imádni 
tartozunk 156, egy szín alatt is része-
sülhetni 150. Szent miséről 152. Luther' 
újítására nem lehetett szükség múlha-
tatlanul 161; az legkevésbbé nevezhető 
tökélyesbülésnek 177,sem tanításra 183, 
sem egyházszerkezetre nézve 190 (1 
Egyházujitás' pliil.) Szentek' segítségül 
hívásáról .305. stb. Szűz Mária tisztele-
téről 309. Sz. írás-magyarázási szabad-
ság minden tévtan' kútfeje 363. Jócse-
lekedetekről 391. Tisztítótűzről és a' 
meeholtakérti imádságról403. Búcsúk-
ról 403-4. 

Lycenmok, 1. iskoláink' története. 
Magyar ősegyházról 1. István ( sz . ) 425, 

449, 473. 
Malasztról (isteni), 's a' szabad akaratról 173 
Maria' (boldogs. szűz) tisztelete - 297 
Mezzofanti cardinalis (Ocskovszky Fe-

rencz) - - - - - 337 
Miséről ( sz . ) 152 stb. 
Naplókönyvemből (W. K.) - _ log 
Nevelés. Mikép kell a' szüléknek és ne -

velőknek a' siketnéma gyermekekkel 
kiskorában bánni? I. 12. II. Az er-
kölcsi oktatásról 33. III. A' siketnéma 
gyermek értelmének kifejlődése (Nagy 
Leopold) 50 , - 74. — Az erkölcsi 
nevelésnek fölsőbbsége van a'tudomá-
nyos kiképzés fölött (Bártfay Kálmán) 
92.Neveló 's tudományos intézeteink' 
története, 's azok' fejlődésére a'clerus' 
befolyása. I. A' magyar alkotmány' 
kezdetétől a' tatárpusztitásig 250. II. 
A' tatárpusztitással iskoláink' e l e -
nyésznek, de utóbb ismét fölemelked-
nek 289. III. A' tizennegyedik szá-
zadban iskoláink szaporodnak, külö-
nösen az esztergomi és nagyváradi 
iskolák ; a' pécsi és budai academiák 
310. IV. Mátyás király és kora' fő-
papjai; hazánkban tudományos élénk-
ség; academiák, könyvtárak sajtó, 
tudós társaságok 314, 330. V. Kevés 
visszapillantás a' mondottakra. Szo-
morú fordulat. A' mohácsi napok után 
tudományos intezeteink elenyészte, 's 
azok' föntartásában a' clerus' törekvé-
se. Egy kis kitérés. 344. VI. A' nagy-
szombati érseki, most pesti kir. egye-
tem' keletkezése; Pázmán és alapit-
ványai 353. 372. VII. A' győri, kas-



sai, nagyváradi, posoni és zágrábi 
academiák' keletkezése, 's a' clerusnak 
ezekre tett jótékony alapitványai 394. 
414. VIII. Az egri, nagyszombati, 
pécsi , rozsnyói, szatlimári, szegedi, 
szombathelyi, temesvári, és váczi l y -
ceumok' története, 's itteni alapítvá-
nyok (Pauer János) - - 417 

Oltári szentségről 148; benne egy szín 
alatti részesülésről Luth. 150 'stb. 

Panaszok 's vigasztalások (VV. K.) - 235 
Paulai sz. Vinczéről nevezett egyesület 

( E - I ) - - - - - 227 
Protestáns és evangelikus (nevezet közti 

különbség) 200. Protestánsok' habo-
zása a' szentségekrőli tanításban 31. 
Protestánsok' vallomásai az anyaszent-
egyházról 145. Prot, keresztények' lelki 
szabadságáról Haubner' nézetei v izs -
gálva 98. Prot, lelki szabadság' ered-
ményéről Strauss és Möhler 109 ; 
eredménye a' sz. írásra nézve 121 , 
217. Protestantismus' helyzete N é -
metországban 115. (Protestantismusról 
1. Ujszövetség-ből mutatvány. Szom-
bathelyi levelek. Gottlieb és Vilmos.) 

Reformatio I. Egyházujitás phil. 
Religio (keresztény) - - - 216 
Roma (a' keresztény) - - 321 
Romai pápa, mint sz. Péter' törvényes 

utódja, a' ker. kath. anyaszentegy-
háznak Krisztus által rendelt látható 
feje C-n- ) 257. A' romai pápáknak 
hazánkra nézve jótékony befolyása 

470. 517. 531 
Sajtó első hazánkban 331. A' tudomá-

nyok' nehéz állása a' sajtó föltalálása 
előtt - - - - - 292 

Siketnéma gyermekek' neveléséről 12, 
33, 50, 74 

Szentek és angyalok' tisztelete - 297 
Szentírás, egyedüli kutforrása-e a' hit-

nek 126; hagyomány- és szentírásról 
Haas K. prot. 127. Prot, lelkiszabad-
ság' eredménye a' sz. írásra nézve ; 
erről Röhr és Bretschneider 221. Sz. 
irás-magyarázási szabadság , minden 
tévtan' kútfeje 361, csak straussféle 
tévedésekre vezet - 377 

Szentségekről 25 ; bünbocsánatról 64. 
Házasságról 377 ; oltáriszentségről 

14« stb. 
Szerkesztői végszó (Szaniszló Ferencz) 

5 3 5 - 6 
Szombathelyi levelek. 12-ik: Nem né-

mellykatholikusok, hanem a' protestáns 
lap' némelly irói kezdették a' positiv 
protestantismust guny' tárgyává tenni 
41. 13—ik : Haubner ur'nézetei a 'pro -
testáns keresztények' lelki szabadsá-

gáról megvizsgáltatnak 98. 14-ik és 
15-dik : Haubnerféle lelki szabadság 
a' sz. írásra nézve 121,217. 46—ik : 
Számvevői észrevételek 281. 17—ik : 
Haubner' tévtanai folyton folyvást 
vizsgáltatnak 497. 18-ik: Haubner e l -
leni levelek' befejezése , 's az után-
irat' taglalatja ( - c z y . ) - - 521 

Templomi ékességekről beszélgetés - 193 
Tisztítótűz - - - - - 401 
Tökélyesbülés-e a' lutherféle egyházuji-
.. tás 177 stb. 
Üdvözülésünk' bizonytalansága - 393 
Újévi gondolatok (S . ) - - - \ 
„Újszövetség" munkából mutatvány 266 
Vaílási (nyilvános) szólalkozások - 199 
Vegyes házasságban a' vallásos gyermek-

nevelésre nézve , hite 's lelkismerete 
szerint mellyik házasfél, a' protes-
t a n s - e , vagy a' katholikus engedhet 
a' másiknak? I. A' protestáns fél, h i -
te 's lelkismerete szerint engedhet 439, 
466. II. A' katholikus f é l , hite 's 
lelkismerete szerint nem engedhet 
(Sz. c d ) — - - - 490, 511 

Vegyes házasság körüli türedelemről egy 
prot. titoknok, és prot. lelkész közti 
beszélgetés 131 

Zsoltár 95-dik: 39 ; 96-dik : 240 ; 141-dik' 40. 
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A' „Religio és Nevelés" társával az „Egyházi Tudósításokkal" megjelenik minden vasárnap két iven. Félévi ára mindkettőnek helyben 
kihordással 2 fí. 40 kr. ; postán nyomtatott boríték alatt 3 ft. 40 kr. e. p. Előfizethetni Budapesten a' „Religio és Nevelés" szerkesztőségénél 

Trattner-Károlyi házban, uri utcza 453. szám alatt második udvarban és emeletben; másutt pedig minden es. kir. postahivatalnál. 

TARTALOM: Újévi gondolatok. (S) . —Uj csillag. (.Tarkányi Écl*i~). 
— Miképen kell a' szüléknek és nevelőknek a' siketnéma gyer-
mekkel kiskorában bánni? (Nnpy Leopold). — Egy atya' levele 
apáczának beöltöző leányához. — Nevelési maximák. 

Újévi gondolatok. 
Újévre Virradunk: 's a' buzgó hivők' serege 

vallásos érzelmektől dagadó kebellel siet az egyház-
nak ünnepélyes fényű csarnokiba; hálákat adandó 
az elvett jókér t , — 's mi nem volna jó, mi egy 
legjobb atyának áldásteli kezéből származva, bizo-
dalmas hittel fogadtatik ? — és ujabbakért esede-
zendő , hogy őket épen olly szerető készséggel oszsza 
meg Istenben testvérivel, minővel azokat kívánni 
Jézus' tanítványainál több mint szokás, szívbeli 
szükség, valódi kötelesség; és visszaemlékezendő 
egyszersmind a' karjai közül kiragadott 's már vég-
czéljokat ért pályatársakra is ; egy résztvevő köny-
nyel áldozva emiékezetöknek; mit az egyháznak 
azon üdvös, jóllehet helyenként nem gyakorlott szo-
kása, az év' folyta alatt kimúlt hívek' neveit, annak 
végével szószékről fölolvasni — tetemesen előmoz-
dít. — Ismét egy tettdús , örömek- 's könyekben 
gazdag évre vont az esztendő' végalkonya szcniföde-
let : ismét egy uj jövőnek lebbenté föl rejtélyes fá-
tyolát ; — annyi remények 's félelmek', annyi kilá-
tások , gondok és aggodalmak', — nagyrészint hiu 
képek 's üres ábrázolatok' alaptalanul ijesztő 's ke-
csegtető takaróját. . . . Vannak azonban a' keresz-
ténynek is reményei; vannak gondjai is; és a' milly 
nagyszerük az utóbbiak, épen olly vigaztalásteljesek, 
mert rendületlen alapon nyugvók, az elsők. 'S mi 
volna a' hivőre nézve e' remények 's gondok' leg-
főbbike más, mint a' mi naponként megújított kéré-
seinek elseje, tudnillik Isten dicsőségének, az általa 
földre hozott igazság megismerésének, e' szellemi 
országnak erősbülése, terjedése, kitűzött fölséges 
czéljáhozi közelítése ? — És végig tekint e' szellemi 
országnak messze terjedő rónáin, és örömtől repeső 

szívvel gyönyörködteti szemeit, ott a' csak imént 
zöldelni kezdő vetések' reményszin szőnyegén, itt 
pedig a' már aratásra megérett kalászok' sárguló ten-
gerén. Magasan dobogó kebellel látja az Ur' szőlő-
jében izzadva fáradó munkások' iparkodását; 's mé-
lyen illetődve szemléli másutt a' valódi szeretet, az 
önföláldozás és szent lelkesedés' példaképeit, mikép 
öntözik önvérök' cseppjeivel is a' hit' rettenthetetlen 
bajnokai a' még kemény 's miveletlen vad szivek' 
rögeit; az első kereszténység' magvetőiéhez hasonló 
munkára szánva föl éltöket, de azokéhoz hasonló 
sükerrel is ültetvén a' bálványozó vadnépek között 
az isteni vallásnak emberi nemet boldogító csömö-
téjét. Látja mindezt, és — pirulva saját munkátlan-
ságán, sajnálva önteheletlenségét, buzgón omlik a' 
szellemek atyjának trónja előtt l e , könyörgéseivel 
esdve áldást és termékenyítő napmeleget az emberi 
jobb törekvések' gyöngéd hajtásaira. Mert nem tit-
kolhatja egyszersmind aggodalmait; látva, mint nö-
vekszik a' jó maggal együtt a' konkoly i s , mellvet 

I ellenséges ember hintett közébe ; 's mint terjesztik 
ki az erkölcsiséget és vallásos buzgóságot elölő 
tövisek is veszedelmes ágaikat (Luk. 8, 1 4 ) , hogy 
az égi növénynek üdvös gyümölcseit elfojthassák. 
Ezek teszik gondjainak legnagyobbikát. Ez az, mire 
az évnek eme' válópontján, felejtve kicsinyes érde-
keit 's mulandó öröm- 's bútárgyait, kétszeres figye-
lem- 's részvéttel függeszti legnemesebb gondosko-
dását. És mi nem értenők az idők' jelentékes fordu-
latát, ha e' pontra vezetni, a' talán kissé feledéke-
nyek' eszméletét i s , annál inkább nem szorgoskod-
nánk, minél nagyobb meg korunkban is némellyeknél 
az egykedvűség az emberi nem' közügye, a' kije-
lentett vallásos igazság, és közanyja, az egyház 
iránt; azon egyház iránt, mellynek hajója hányatik 
most i s , és majd éjszaki,majdnyugoti viharok által 
támasztott hullámoktól fenyegettetik elnyeléssel, ha 
ugyan elnyeictnie lehetséges volna. 

1 



101 
4 

Épen ezen egyház' jövője az, mi nem csupán 
katholikus gondolkodók' figyelmét vonta és vonja 
szüntelen magára, 's mi a' vágyak' különbözésénél 
fogva, míg hiveit legszebb reményekkel éleszti, má-
sokat , természetesen nem barátjait, aggodalommal 
kezdi betölteni ; ugyanazokat, kik a' hányatottnak 
végképeni elmerülését olly sokszor megjósolák im-
már, és olly sokszor csalatkoztak; kiknek Hermes, 
Lamennais és többek, még legujabban is arra lát-
szottak ohajtott kilátást nyújtani, mikép ők ,,a' pá-
paságot annak legmélyebb gyökéréig megrázkódtat-
ták , " és hogy az illy viták „ámbár lassanként, de 
végre szükségkép teljesen alá lógják a' tekintélyen 
épült hitnek, már magokban sein állandó (? ) alap-
jait — ásni ;" kiknek — mint Schuderoffuak — 
a' portugali és spanyolországi siralmas viszályok, 
a' seliweizi és oroszbirodalmi nyomatások, ugyan-
annyi örvendetes tünemények, a' katholicismusnak 
lia nem is már most, enyésztét jóslók, legalább gát-
lók megerősödését. Azonban ők lássák, milly öröm 
's teljesült vágy szülte megelégedés viruland szá-
mukra ez idegen remény virágokból, inellyeket fék-
telen anarchia és zsarnoki kéz ültetett, 's az igaz-
ságtalanul megfosztottak' könyei, 's legyilkolt eze-
rek' vére nevelt illy nagyra ; — a' katholicismus nem 
illy eszközöktől várja gyarapodását; — minket e' 
jóslatok egyedül annyiban érdekelnek , a' mennyi-
ben azok' nem teljesülése még inkább inegerősitend 
azon különben is tántorithatlan hitünkben, hogy a' 
kath. egyház az, mellynek kőszálon alapult oszlopai 
ellen hiába vitt 's fog örökké víni a' sötétség 
hatalmainak egyesült ereje ; hogy ő azon egyház, 
mellynek fölséges rendeltetése a' korlátokat tűrni 
nem akaró véges értelem' tévedései közt , e' félel-
mes labyrinthon keresztül vezetni az Istenben vetett 
gyermeki bizodalom's hit vezérfonalának, a' 18 szá-
zadon át soha meg nem szakitottnak, segedelmével 
az illy biztos útmutatóra szoruló emberiséget ; 's oda 
juttatni végre, hol a' hitet tudás váltandja föl ; mel-
lyet fokonkénti előhaladás — de csak egy más 
életben befejezhető után az isteni szellem' prófétai 
szózata (Kor. I. lev. 13 , 12.) biztosit a' gyarló 
's önvétke által elhomályosodott emberi észnek. 
Hit! Milly kemény szó ez a' türelmetlen, a' fokon-
kénti kifejlést bevárni nem akaró, a' mindent öne-
rejével belátni vágyó rationalisticus észnek ! Ah pedig, 
mi jobbat, mi biztosabbat, mi megnyugtatóbbat képes 

ő, az annyi tévedések' szenynyével, még többek' em-
lékezetével terhelt emberi ész, ama' tekintélyen, de 
isteni, csalni nem tudó tekintélyen alapuló hit he-
lyet t—nyúj tani ? . . . Talán Hegel'önistenitési ta-
nát , — egy anyagiságban elmerült fatalismusnak 
erényt, vallásosságot, emberek közti kölcsönös bi-
zodalmat, 's velők minden vigasztaló jobb érzést fa-
gyasztó rendszerét,— vagy egy „ifjú Németország"-
nak , avagy egy porosz „szabadok' társaságá"-nak , 
házasságot, istenességet 's az emberiségnek egyéb 
évezredes institutióit lábbal tapodó philosophiájátte-
endi helyébe? Valljon ezek-e tehát ama' szabad 
vizsgálat, ama' kétkedés elvének üdvös eredményei, 
mellyekért a' megállapított, de nem emberektől, 
hanem Istentői megállapított hithez ragaszkodás irra-
t/oua/ist/it/smk, a' kinyilatkoztatással ellenkező ta-
noknak, mint hamisaknak határozott elvetése <>hscu-* 
raufism/tsiiak, „ Verdum>mtngu-nak nevezteték ? 'S 
méltó volt ezekért fölhagyni a' hittel ? lemondani 
annak vigasztaló tanairól, 's magát egy bizonytalan, 
sőt több mint bizonytalan egy félelmesen kétséges 
véleményszabadság' karjaiba vetni? Nem ; és ezer-
szer nem. De a' tévedéseiben boldogtalan, 's e 'bol-
dogtalanság' okát gyanítani kezdő világ' tetemes 
része kezd is fölébredni csalódásaiból. Az elvont szá-
raz elmélkedések (ha mégis e' nevezetre méltók egy 
Hegel' ábrándjai) dermesztő fagyát tovább is tűrni 
nem tudó, 's a' szívnek boldogabb regiókba, a' val-
lásos érzelmekéibe fölvágyó ösztönét kielégitni kí-
vánó németek' kebelében is mozgalom jött létre : 
mozgalom, minőt Anglia lát , 's melly az észt is-
tenítő, de annak practicus irányát megtagadó, az 
ő gondolatjaikban elenyészett (Rom. 1, 21 — 2.) 
álbölcseket iszonynyal tölti el : mert előttük rémítő 
gondolat, megvallani tudatlanságukat, 's leszállnia' 
szédítő polczról, hova kevélységök ülteté őket — 
hiu képzeletükben. Innen van, hogy a' katholicismus' 
hivei naponként szaporodnak, 's hogy a' sziv és pra-
cticus ész' vallása,az egyedül boldogító,mellyet hiában 
igyekeznek Sc/iuderoff'stb. az érzékiség' szövetségé-
vel gyanusitni, —annyi ostromok 's rágalmak' daczára 
legfényesb diadalmakkal dicsőíttetik; mi bennünket 
a' kath. egyház' jövendőjébe pillantókat nem hiu re-
ménynyel 's örvendezéssel tölthet be. . . 

A' katholicismus diadalmaskodni kezd végre a' 
közönyösség és hitetlenség fölött, valamint előbb 
Franczia- ugy most Németországban is. A' még szen-
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vcdéseiben sem kiméit kölni érseknek alig nyílnak 
meg fogsága' a j ta i , 's Németország köz örömriadá-
sok közt ünnepli meg ugyanazon egyháznak nemcsak 
szellemi de anyagi növekedését 's tovább cpi tését , 
mellyért csak imént állta ki főpapja az üldözést , 
mellyet csak imént törekedett egy hatalmas politica 
lealázni. A' szigetek' királynéja, a' szegény-dús A l -
bion közeledni kezd végre az édes anyához, mclly-
tol egykor elpártolt , vagyis inkább erőszakosan e l -
szakittatott . . . 's még az éjszak' távol tartományi-
ban is kath. istentiszteletnek nyílnak m e g , a' mint 
sokan vél ték, örökre bezárt kápolnák'ajtai. A' fé l -
hold'uralkodása alatt, a 'császári Byzanczban, a ' g a z -
dag Smyrnában 'stb. templomok és iskolaházak te l -
vék uj, keresztény nemzedék' sarjadékival, zálogai-
val egy bekövetkező szebb jövőnek ; 's egész ke le -
ten uj életmozgalom jelenkezik a' halál' álmát aludt 
népek közt. Afrikába sz. Ágoston' poraival, mint-
egy a' ker. hitnek e' részeken kialudt fáklyája is v i sz -
szatértnek látszik a' forró nap-égette vidékekre ; 's 
Romában Abyssinia, Libya, Guinea, és Sierra L e -
one 's egyéb belső afrikai tartományok' részére püs -
pökök szenteltetnek fö l , újra plántálandók a' mar-
tyrok' vérével öntözött eme' tartományokban a' ke -
gyetlen vadság által kiirtott ker. vallást . . . . míg 
azalatt a' roppant kiterjedésű újvilág' statusaiban a' 
hivők' százai ugyanannyi ezerekre szaporodnak, uj 
megyék keletkeznek, kolostorok és nevelőintézetek, 
kórházak és iskolák épülnek, 's a' kath. hit' apos-
tolai az őserdők' rengetegeibe is bátran behatnak, 
mélyebben, mint mennyire az önző kereskedők, a' 
fegyver és égettbor által hódítók' pénzszomja valaha 
jutni képes vo l t ; — 's a' meghódított e l l enség 'vé -
res tagjaiból iszonyú tort készítő vadak az Is tenem-
ber' szeretet-vallásával együtt a' földmivelés' szelíd 
fáradalmait 's örömeit is ízlelni kezdik. Kelet- indiá-
ban ugy, mint a' nyugotiban, Chinában (hol je len-
leg 300 ,000- re teszik a 'kathol ikusok 'számát) n g y , 
mint Oczeániában a' szigetcsoportok' ezeralaku vi lá-
gában, hol az Istenrőli titkokkal együtt az együgyü 
benszülött a' kenyérfa' czélirányosb tenyésztése f e -
lől is hasznos oktatást nyer a' hozzá leereszkedni 
's mindennek mindenné lenni tudó ker. téritőben . . . . 
mindenütt uj egyházak emelkednek ; mellyekben azon-
egy hit taníttatik, azonegy istentisztelet tartatik, 
azonegy szentségben részesül a' szines hivő minde-
nütt, mellyben a' tőle ezer mérföldnyi köz által e l -

választott irlandi katholikus; kinek katechismusa 
az övé is egyszersmind, és nem csak az övé , de 
minden e' föld' kerekségén jelenleg élő 's 18 szá-
zadon át élt hitsorsosáé. . . E' magasztos lá tvány, 
a' hitegyeségnek ezen megható szemlélete, melly 
még a' nem-katholikusok közül is olly sokat tiszte-
letre indított, 's álmélkodással töltött e l , fölöttébb 
alkalmatos arra, hogy a' katholikus hitvallása, 's az 
ezt illy szilárdan eredeti tisztaságban föntartó egyháza 
iránt legerősb bizodalommal teljék cl ; egyszersmind 
pedig azon vigasztaló remény' zálogát lássa benne, 
miszerint minden, ki az egy akol és egy pásztor fe -
lől tett ígéretnek hisz, minden, ki egységet akar, 
nem pedig ezerfelé megoszlott vélemények' összegét 
— csak ezen 's nem más egyházhoz leend kényte-
len csatlakozni; ehhez, melly magához mindenkor 
h iven , az egység' jellemét — mint tettleg bizo-
nyítja , leginkább sőt egyedül képes megőrizni. 

Nem titkoljuk azonban gondjainkat is ; van, mi 
e' vigasztaló 's örvendetes szemléletek mellett szo-
moritani is képes. Amott a' spanyol félsziget, itt a' 
hideg közönyösség, emitt az oroszbirodalmi elpártol-
tak' milliói ; aggasztó viszálkodások a' testvérek kö -
zött belül, erőszak és elnyomatás kivül . . . mind-
annyi leverő látványok, 's mint látszik előbbi szép 
reményeinket leforrázok. De nincs , mi hitünktől e l-
tántorítson. A' folytonos terjedés — ez tény ; ezt 
a' katholika egyháztól eltagadni nem lehet, 's e ' m e l -
lett a' folytonos üldözések — a' he lyet t , hogy kö-
zelgető enyésztének volnának tanúi , csak Krisztus-
tól eredtének csalhatatlan bizonyságai inkább. — 
Küzdés volt az anyaszentegyháznak egész 18 szá-
zados élete; küzdés az ma i s , és ha hiszünk az Ur 
Jézus ama' szavainak hogy : „Nem nagyobb a' tanít-
vány mesterénél" (Mát. 1 0 , 24. Ján. 1 5 , 2 6 . ) ; 
és ha hiszszük, hogy a' világ' szelleme nem Jézusé 

— leend is örökre. ,,E' világban szorongattatástok'Ie-
s zen , " jövendőié ő tanítványainak (Ján . 1 6 , 3 . ) ; 's 
a' magát ez örökség részesének tartó kathol. egy-
házat ezen üldöztetések cl nem csüggesztik ; mert 
mindjárt ama'szavak után ezt veti az Üdvözítő: „De 
bízzatok; én meggyőztem a' világot." „Paticntia vo -
bis necessaria e s t " (Zsid. 1 0 , 3 6 . ) ; ez az apos-
toli tanítás' veleje , 's valljon jöhet-e idő , melly-
ben ez intés alkalmazható, mellyben az szüksé-
ges ne lenne. Oh az anyaszentegyháznak — a' 
vitézkedőnek — már neve is ellenkezőt bizo-

* 
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nyit. Enged néha pihenést is az Isten ; de ma-
radandó kiilbéke nem itt virul számára. Az emberi 
gyarlóság és romlottság, a' testiségnek minden szel-
lemi ellen indított haroza, mindenkor egyforma le-
end a' földön; azért az anyaszentegyház, metly a' 
szelleminek őre, nem is kecsegteti magát más remé-
nyekkel, mint a' küzdést követő diadalmakéival. A' 
világ' álbölcsesége jövendőben is le fogja nézni az 
együgyii (de nem oktalan) hitet, mint lenézte azt j 
sz. Pál' korában, a' keresztény igazságot bolondság- j 
nak nyilatkoztatva ; a' liefet- és Strauss- és Schu-
derojf-féle bölcseség ezután is irrationalismusnak, 
Verdummungnak fogja tartani a' positiv vallásnak . 
hit-irányát, 's gúnyolni azokat, kiknek egyetlen tu- ! 
dományuk Krisztus; a' világ ezután is csiklandoz-
tatni fogja a' vágyakat, 's hizelgeni az ész kevély-
ségének . . . de i rvavan : „bízzatok; én meggyőz- j 
tem a' világot ;" 's az anyaszentegyház kőszálra van 
építve, mellyen a' pokol' kapui diadalmaskodni nem 
fognak. Az Ur' keze nem rövidült még meg; ugyanaz 
5 ma is, ki tegnap 's az apostolok' idejében volt. 
Erő, és élet és isteni szellem származik ő tőle ma 
is , és ez munkás a' katholika egyház' kebelében; 
ez az, melly rendkívüli tettekben is nyilatkozik olly-
kor még napjainkban is, hogy a' mindenben müsze-
rüleg munkálódó véges természet' imádóit természet-
fö/ótri hatásának jelenségeivel megzavarja, 's föl-
forgatván gőgös rendszeröket, mellyből a' végetlen 
észt és természetfölötti lényt kihagyhatónak itélék — 
tudatlanságukat megszégyenítse. Igenis , a' kath. 
egyház olly életerővel bír , melly képes neki mara-
dandó életet biztositni; olly az egész emberiségbe 
mélyen ható institutiókkal, olly kiirthatatlan orga-
nismussal bir ő , mellyre nézve — hogy a' prot. 
Pßzer1 szavaival éljünk : a' protestantizmust a' 
kalholicismussal még csak hasonlításba sem hoz-
hatni , 's mell;)re nézve az emezt kipótolhatni 
nem foyja soha.' Ezen életerő pedig nem egyebütt 
rejlik, mint apostoli hitének változhatatlan egységé-
ben : 's ez mint minden katholikusnak, ugy nekünk 
is remény-horgonyunk, mellyhez tarthatni magun-
kat örömünk, és tartani legelső köteleségünk lesz 
minden időben. Változzanak bár az idők, évek és 
századok, a' katholicismus az egyedül, mi nem vál-
tozik : mert Isten' igéje megmarad örökké ; 's vele 
az igének ht'r depositariusa is az egyház. 

<S. 

I j c s i l l a g . 

(Három királyok' ünnepére.) 

Kezet fogott az álom és a' csönd, 
Hozzájok társul állt a' néma éj ; 
'S legyőzve enyhe karjaikba hullt 
A' föld, és minden, a' mi abban él. 

'S attól, ki a' királyiszéken ül, 
A' menny' szent föllegébül akkoron 
Egy szózat szállt k i , egy mindenható, 
A' legszelídebb hárfahangokon. 

A' csillagoknak elinondá az ég, 
'S hogy a' nappal találkozók a' hold, 
Egymásnak mindent elbeszéltenek : 
'S az Isten' szent igéje tudva volt. 

A' nap tovább adá : a' szép korány, 
A' dél és alkony tőle tudta meg. 
Az éjnek is kellett már tudnia : 
Mert ő 's a' hold együtt csevegtenek. 

A' föld is tudta már: de még aludt, 
És álma közt nem értheté a' szót. 
Látá az éber ég, nap 's csillag ő t , 
Látá az alvót, és csodálkozott. 

Föl, oh föld! kelj föl , oh Jerusalem! 
Az Istcníge téged érdekel. 
Meddig fogsz még aludni ? üdvödet 
Örök károdra meddig alszod el ? 

ívelj föl világosságod íme j ő , 
Dicsőség támad éjszakád' nyomán. 
Népek 's királyok szomjazó szívvel 
Futnak az üdvözítő fény után. 
A' nap többé világod nem leend, 
'S a' holdfény nem világitand neked : 
Az Ur lesz majd világító napod, 
'S a' holdnak szende fénye : Istened. 
Emeld föl fődet, és tekints körül : 
Körötted mint épülnek a' falak. 
Erős leszesz, bástyáid' ajtai 

Mindig, mindennek tárva állanak. 
Királyi pálezák 's fényes koronák 
Fognak pihenni lábad' zsámolyán, 
A' koldus botját melléjek teszi, 
'S ki bűnnek tartsa ezt: nem lesz kaján. 
A' nép 's az ország, melly nincs kebleden, 
Miként a' tüz, magában hamvad el. 
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A' karnak 's szívnek j a j , örökre j a j , 
Melly ellened fegyver- 's boszúra kel. 

Te győzni fogsz; 's többé erőszakot 
És vérontást ia' föld nem ismerend; 
Kapudnak g y ő z e l e m lesz nagy neve , 
Bástyáidé d i c s ő s é g 's h i r leend. 

A' b é k e lészen őröd és anyád, 
Birád, i g a z s á g , törvényszékeden; 
Az ügy fog győzni, és nem csalfa kincs . 
Hogy állásod tar tós, örök legyen. 

A' farkas akkor báránynyal lakik, 
A' juh 's a' párducz együtt fekszenek, 
Az ölyv 's galamb együtt fog játszani, 
Együtt a' kecskék és a' tigrisek. 

'S egy kis gyermek parancsol ővelek, 
E' honban egy kis gyermek a' király. 
Legszebb ő minden emberek között, 
Dicsőbb a' nap 's a' hold' sugárinál. 

Üdv a' gyermeknek, hála , üdv neki! 
Magas dalokkal, jer tek, áldjuk őt! 
De várjatok, míg elbeszélem: ő 
Mikép lön ismert a' világ előtt. 

Éj volt 's egy c s i l l a g támadott 
Kelet' szelíd egén. 
Fénynyel jelentve, hogy leszált 
A' rég vált égi fény. 

Keletnek h á r o m b ö l c s e i 
Érték a' csillagot. 
Igaz szív mindig érti a' 
Mennybéli szózatot. 

És fölkészülve gazdagon 
A' buzgó férfiak 
A' hú csillagvezér után 
Tüstént indultanak. 

Pusztában a' lángoszlop igy 
Ment a' zsidók előtt, 
így jár az égi szent malaszt 
A' jámbor sziv előtt. 
Jerusalembe értenek, 
'S a' csillag elveszett 
Előlök. Hévvel kérdik a' 
Királyt és véneket : 
„Hol van az uj zsidókirály ; 

Ki most világra jött ? 

Hazánkban láttuk csillagát, 
'S jövénk imádni őt." 

Szentségtelen falak között 
Ti jámbor emberek ! 
Világi zajban szentet oli 
Miért kerestetek? 

Láttátok ugy-e a' király 
Hogy ing és változik ? 
'S vénekkel a' gyermek felöl 
Mikép tanácskozik ? 

Szelid palástot ölte föl 
A' féltékeny harag, 
És gőgös szivből hódoló 
Igék hangzottanak. 

„Keressétek föl szorgosan 
Bölcsek! a' csöcsemőt: 
Hogy föltalálva ón is el-
Menjek 's imádjam őt." 

Szólt a' hazug H e r ó d e s . És 
A' három férfiak 
Elhagyva a' bün' városát 
Tovább indultanak. 

'S a' csillag im' szemökbe tünt, 
Kétségök szétoszolt; 
Szivök' derűjét tükrözé 
A' tiszta égi bolt. 

A' csillag ment; utána ők. 
A' csillag most megáll, 
'S egy kis hajlékra ömledett 
Keblébül a' sugár. 
Csodálkozással állanak 
A' bölcs zarándokok, 
A' kunyhót, majd a' fény vezért 
Mérvén pillantatok. 
Kétkedve oh mért álltok ott ? 
Midőn vezéretek 
Kétségbehozhatatlanul 
Int , hogy betérjetek. 
Vagy tán a' kunyhó visszalök V 
'S nem vártok ott királyt, 
Kiről a' csillag 's szivetek 
Bizonyságot kiált ? 
Nem csal meg senkit Isten, és 
A' sziv' sugallata, 
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Mellyet magas h i t , hév remény 
'S buzgóság áthata. 

Bementek ; látnak egy szelíd 
Anyát, egy férfiút, 
'S a' szűznek tiszta karjain 
Egy csöcsemő íiut. 

Szalmát és jászolt láttanak, 
'S szerény alázatot. 
De szivök — ah ki irja le 
Hová ragadtatott ? ! 
Az uj királyt meglátni, és 
Ismerni egy vala. 
Istent igy látja 's ismeri 
Az égnek angyala. 

Midőn az angyal ismeri 
Istent : imádja őt. 
Az e l s ő b ö l c s is térdre hull 
Az uj király előtt. 

K i r á l y n a k hódol, — csönd vagyon ; 
A' bölcs imádkozik. 
Imáját végzi, és neki 
Aranynyal áldozik. 

A' kisded méltósággal ült 
Szűz anyja' szűz karán. 
Hogy ő királyfi : látszik az 
Nemes mozdulatán. 

A' bölcs csókolja kis kezét, 
A' kéz megáldja őt. — 
A' másik bölcs is térdre hull 
Az Istenség előtt. 

I s t e n t imád ő , — csönd vagyon : 
A' bölcs imádkozik. 
Imáját végzi, és neki 
Tömjénnel áldozik. 

A' kisded égi fényben ült 
Szűz anyja' sziiz karán. 
Hogy Istenség ő : látszik az 
Kegyes pillantatán. 

A' bölcs csókolja kis kezét, 
A' kéz megáldja őt. — 
A' harmadik bölcs térdre hull 
A' kis fiu' előtt. 

E m b e r n e k hódol, — csönd vagyon : 
A' bölcs imádkozik; 

Imáját végzi, és neki 
Mirrhával áldozik. 

Szűz anyja' szűz keblére bujt 
A' kedves kis fiu : 
Bimbóban egy embert csodál 
A' tisztes férfiú. 
Megcsókolá játszó kezét, 
A' kéz megáldja őt. 
'S mind újra térdre hullanak 
A' M e g v á l t ó előtt. 
És boruljon most elébe 

Minden, a' ki benne é l , 
Most mutassa bé imáját , 

Melly lángzó szivébe kél. 
Mennyei gyermek ! hála neked, 
Hála, imádás, üdv, szeretet ! 

Üdvözöljük a' királyfit, 
Az arany hitünk legyen, 

_Mellyet semmi meg nem ingat 
A' széles földön 's egen. 

Égi királyunk ! hála neked, 
Hála, imádás, üdv, szeretet ! 

Istenem / te vagy reményünk. 
Háladásunk' lángzata 

Szálljon trónod' zsámolyához, 
Mint a' tömjén' illata. 

Szent, örök Isten! hála neked, 
Hála, imádás, üdv, szeretet! 

Emberré levél, nagy Isten ! 
Hogy mi boldogok legyünk. 

Itt a' mirrha : hév szerelmünk , 
Vedd el, itt van mindenünk. 

Isteni ember ! hála neked, 
Hála, imádás, üdv, szeretet! 

/fosanna , hosanna tenéked ! 
Ezt zengi örülve ma néped. 

Hála neked, ki ma megjelenél, 
'S a' bűnös emberek' üdve levél!! 

Tárkányi ftéla. 

ifli képen kell a' szüléknek és neve-
lőknek a' siketnéma gyermekkel kis 

korában bánni? 
I. 

Siket 's némának nevezünk ollyan embert, k i , 
mivel nem hall, azért beszélni sem tud. Nem kell 
azt gondolni, hogy a' néma azért nem szólhat, 
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mivel szóló eszközei, leginkább nyelve hibás, vagy 
mozdithatlan ; mert ámbár sem nyelvének, sem tor-
kának, sem a' száj más részeinek legkiseb baja sincs : 
még sem szólhat az ember, ki emberi szózatot soha 
sem hallott. Azért nem kell a' siketnémának nyel-
vét bolygatni, vagdalni, vagy mint mondják fölol-
dani , fölszabadítani ; mert az illyen vagdalás, met-
szés és kínzás által annyira megrontatik a' gyermek' 
szóló eszköze, hogy azt a' szólásra azután is sem-
miféle móddal 's mesterséggel meg nem lehet tani-
tani. 

Ha egyszer arról meg vannak győződve a' szü-
lék , hogy gyermekek siket : annak nevelésére kü-
lönösen ügyeljenek. Arról pedig, hogy siket a' 
gyermek, könnyen meggyőződhetnek, ha tapasztal-
j ák , hogy a' gyermek, midőn már két vagy három 
esztendős, semmi szót igazán ki nem tud mondani ; 
ha az semmi hangot, zörgést, szólítást, ha háta 
mögött történik, észre nem vesz ; ekkor ugyanis bát-
ran ítélhetni felőle, hogy siketen született. Törté-
nik az is , hogy ép és teljes érzékekkel születik a' 
gyermek, de későbben vagy belső nyavalya, vagy 
külső ütés, nyomás, sértés által elveszti hallását. 
Vannak nem kevesen, kik, midőn már beszélni j ó -
formán tudtak, negyedik, ötödik vagy több eszten-
dős korukban fosztatnak meg valami szomorú eset 
által hallásuktól. Ezek is, ha rcájok jól nem figyel-
meznek a', szülék, némákká lesznek ; mert azt i s , 
a' mit kimondani tudtak, elfelejtik. Azért, miképen 
kelljen bánni az illy szerencsétlen gyermekekkel 
már kis korukban, akarom a' szüléknek megmagya-
rázni. De , mivel többnyire a' siketnéma gyermekek 
szegény 's tudatlan szüléktől származnak, kik sem 
magoknak jó tanácsot adni nem tudnak, sem a' s i-
ketek' nevelése felől irt könyveket olvasni : ezen 
értekezést a' lelkipásztoroknak és helybeli tanítók-
nak ajánlom különösen, és azokat annak nevében, 
ki minden ember' megváltásáért jött a' földre, ké-
rem : vegyék szívökre ügyefogyott és boldogta-
lan embertársaik' sorsát, kik ha oktatás nélkül fel-
nőnek, az egész köztársaság' szégyenére, de főkép 
a' keresztény hit hirdetőinek gyalázatjára válnak ; 
mert ezekhez tartozik az elhagyottakon, ha lehetsé-
ges, segíteni. Mennyire vetemedik pedig a' siketnéma, 
ha minden fölvilágositástól megfosztatik, látjuk azon 
siketnémákon, kik minden oktatás nélkül felnőnek ; 
ezek hazájok- vagy más idegen tartományokban fél-

meztelen és éhenhaló koldusokként tébolyognak ; 
ezek szóval ugyan nem , de irtóztató tekintetükkel 
nagyon értelmesen magyarázzák, milly sanyarú ál-
lapotban legyenek ; ezek honnan valók, mi nevök, 
kitől születtek, magok sem tudják, 's azért másoknak 
sem adhatják tudtokra ; ezek megérdemlik a' könyö rü-
letességet, és élelmökre kapnak is segítséget sok jó 
szivü emberektől: de ugy gondolom,nem teszünk eleget 
keresztény kötelességünknek, ha csak romlandó tes-
töket tápláljuk, és nyomorú életüket tartjuk főn, emberi 
értelmöket pedig és örök boldogságukat veszni hagy-
juk. Pedig a' siketnémák' elméjét is lehet kifejteni, 
azokat a' mindenható atyának megismerésére, imá-
dására, a' keresztény ember' fő kötelességeire meg 
lehet tanítani. De ugyan kinek hivatala, a' tudat-
lanokat oktatni, vezetni, ha nem a' papoké ? Ezeket 
kérem tehát , hogy lia azok között, kiknek vezeté-
sét 's fölvilágositását az isteni gondviselés reájok 
bizta, siketnéma gyermek is találkozik, magyaráz-
zák meg a' gyermek szüléinek: hogyan kell a' si-
ketnémával bánni, mikép kell azt vezetni addig is , 
míg az arra rendelt intézetbe juthat a'gyermek ; vagy 
ha oda nem juthat i s , mégis mi módon lehet belőle 
értelmes és jó keresztény embert képzeni. Ugy , 
de hogyan magyarázzuk meg mi papok azt a' szülék-
nek, ha magunk sem tudjuk ? Épen ezt akarom most 
megmutatni : hoyy an kelljen a' siketnéwa gyermek-
kel bánni azon órától fogva, midőn megtudták «' 
szülék, hogy a' gyermek siket. Az elszomorodott 
szüléknek, kiknek siket gyermekök van, mondja meg 
a'lelkipásztor, vagy iskolamester, vagy más valaki, 
ki jobban ért a' dologhoz : hogy az ő gyermeköket 
nem lehet ugy, mint a' halló gyermeket tanítani ; 

hogy az oktatást minél előbb kell a' gyermekkel 
kezdeni ; mivel abban minden halogatás igen káros. 
Magyarázza meg azon kötelességet, mellyel tartoz-
nak a' siketnema gyermekre ügyelni, 's kösse szí-
vökre: lször hogy azok mindent, mi a' gyermek' 
egészséget, testi növését akadályozhatná vagy 
megronthatná, eltávoztassanak; 2szor szoktassák 
minél előbb mindenre figyelmezni, mások' tetteire 
vigyázni, és valami ártatlan foglalatosságban az 
időt eltölteni ; ne hagyják a' gyermeket magánosan 
kuksulni, Vagy henyéléshez és csavargáshoz szokni, 
sem más szilaj 's pajkos gyermekekkel társalkodni; 
3szor őrizzék meg a' siketet más gyermekek' csufo-
lásai-, megvetései- és üldözéseitől ; 4szer szoktas-
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sák a' tisztaságra, csinosságra és illő magaviselet-
re ; 5ször azon legyenek, hogy a' gáncsoktól, 
mellyek többnyire a' siketnémákban megvannak, el-
szoktassák. Hlyen a' szuszogás ; ettől el lehet szok-
tatni a' gyermeket, ha arra íigyelmetessé teszszük őt, 
hogyan veszünk mi lélekzetet, tudni illik: a 'gyer -
meknek egyik kezét orrunk alá tartjuk, és arra erő-
sen lehelünk, 's akkor fejünket rázván mutatjuk, 
hogy az csúnya ; azután ismét kezét orrunk alá tart-
ván illendőképen lélekzünk, és mutatjuk a' gyer-
meknek , hogy ugy kell lélekzeni, és azt mindjárt 
vele utánoztatjuk. Illyeu a' csámcsogás az evésben ; 
ezt elhagyják, ha arra megintetnek, hogy midőn 
rágunk és nyelünk, az ajkakat zárva kell tartani, és 
ezt előttök megmutatjuk. Illyen a' csoszogás a ' j á -
rásban ; ezt elhagyják, ha megmutatjuk magunkon, 
hogyan kell a' lábakat emelni, 's mozgatni : ha 
együtt járkálunk a' gyermekkel, lépéseinkre íigyel-
metessé teszszük. 

CFolytattatik.) 
Na;/y Leopold, 

kegyes isk. áldozópap, 's a' siketnémák 
k. intézetének igazgatója. 

Egy atya' levele apáezának beöltöző 
leányához. 

E' levelet egy főrangú atya küldötte München-
itől leányának, midőn az a' D kolostorba lépett. 

Kedves leányom! 

E' soraimat kedves testvéred Mária, kit én 
ünnepélyes beöltözésed' napjára küldök, adandja ke-
zedbe, és szóval el fogja mondani, mikép sajnálom, 
hogy részese és tanuja nem lehetek azon ünnepnek, 
mellyben szilárd elhatározásod után magadat a' Min-
denható' szolgálaljára szentelvén, szent hivatásodba 
beavattatol. Kedves leányom ! gondolatim az oltár' 
zsámolyáig kisérnek, hol reád nézve a' mulandóság 
és örökkévalóság átölelik egymást ; és midőn atyai 
áldásomat reád adom, fölajánllak az Örökkévalónak, 
hogy ki e' földön szivemtől elszakadsz, és a' mennyei 
földbe átültettetel, ott tökéletesbedés által az égi 
hazának virágozzál és gyümölcsözzél. 

A' kegyes Isten, ki téged e' lépésre vezérlett, 
ki szivedben kiolthatlan vágyat gerjesztett, hogy 
egyedül neki kivánj élni és halni, ő téged meg fog 
áldani és erőt adni, hogy nehéz hivatásodat beteljesít-

sed , és szerencsés állapotodban, mellyet mai korban 
olly kevesen tudnak méltányolni, 's felőle mint vak a' 
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szinrol ítélnék, egeszen boldog lehess. En szeretlek 
íffnatta Salesia, és szerencsésnek tartlak téged ; 
hálát adok Istennek, hogy téged jegyesének válasz-
tani méltóztatott ; majd az iinnepies szertartással tar-
tandó hála szent miseáldozat alatt forró imádság közt 
kérendek reád Istentől üdvöt és áldást. Végre még 
mint világi gyermekemet gondolattal szivemhez szo-
ritlak ; öröm és könyek között válom el tőled, át-
adlak az általad forrón szeretett 's téged örökké 
boldogító jegyesednek, és zokogva mondom : menj 
gyermekem ! mert te a' legjobb részt választottad, 
menj és borulj jegyesed' elejbe, könyörögj kegyel-
met és irgalmat magadra, elaggott ősz atyádra, 
testvéreidre és minden szeretett rokonidra. Légy bi-
zonyos, hogy majd azon ünnepélyes pillanat alatt, 
midőn magadat egészen Istennek fölajánlod, lélek-
ben körülötted lebegek, és háromszoros üdvöt és 
szerencsét mondok. Élj boldogul forrón szeretett 
leányom! ki nekem soha szomorú órát nem okoztál. 
A' mindenható Istennek, az Atyának, Fiúnak és szent 
Léleknek áldása nyugodjék rajtad most és mind 
örökké ! Amen. 

Nevelési maxiinak. 
Ha gyermekedet büntetve, őt sirni hallod , 

gondold meg : hogy végetlenül jobb, hogy ő sírjon 
inkább most, mintsem te légy kénytelen valaha fö-
lötte sirni. 

Ne mondd negédes fiadról : majd okosabb lesz 
és jobb, ha egyszer megnő ; a' mi gyermeked tíz 
éves koráig kicsinyben, az leend ő többnyire husz 
éves korát haladva is — nagyban. 

Az oktalan szülék gyermekeiknek alázatos szolgái. 
Minden, a' jobb neveléstől megvont 's gazdál-

kodott fillér, aranyokba fog egykor a' dús örökös-
nek kerülni. 

Adj gyermekednek pénz helyett bölcseséget, 
és gazdag lesz : a' nélkül, bármennyit gyűjtöttél 
is számára, nyomorult leend és szegény. 
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Őrizd gyermekedet a' henyéléstől, 's ezzel ot 
számtalan rossztól mentetted meg. 

Ha szorgalmas embereket akartok gyermekei-
tekből képezni, a' dologról előttök ne mint teherről, 
hanem mint éltetek' fűszeréről szóljatok. 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z I ó Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 453. 



Mélt. Széchenyi István gr. ur levele a 
Jelenkor Szerkesztőjéhez. 

Tisztelt Szerkesztő úr! 
Miután teljes meggyőződésem szerint napiul napra kevertebb, bonyolodottabb állapotba 

siilyediink, mellybül alig lesz rendszerű mozdulhatás egykönnyen, ha némi napirenden levő fal— 
laciák azok előtt hova hamarább tisztába nem jőnek, kiken forog „vérünk emelése, vagy annak 
méregtüli megóvása" : több idei hidegvérű megfontolás után, de nem csekély lelki vihar köz t , 
végre eltökélém magam, ismét kilépni az időszaki sajtó mezejére. 

Szerencsés leszek-e azonban azon fonák, hézagos, vagy legalább körülményeinkhez épen nem 
illő nézetek 's eszmék kimutatásában, mellyek — fájdalom — egy idő óta nyomorult hazánkat aggasz-
tólag eláraszták, nagyon kétlem. — Ámde ez nem tántorít. Hiszen nem mindig vadásztam sze-
rencsét és sikert , de néha minden reménybül kivetkezve, egyedül magamra hagyatva, saját 
belsőmben is lelék elszántságot, egy egy mákszemmel járulni hazánk felemeléséhez parancs vagy t a -
nács nélkül ; és eddig legalább egyetlen egy politikai lépésem fölött sincs min pirulnom, min 
bánkodnom. 

Jóllehet tán néha többet szólok mint kellene, vagy legalább, mint n é m e l l y e k s z e r e t n i 
l á t s z a n a k : 's habár éltemnek jó részét irkafirka közt töltém is, valóban sem a' szónak, sem 
az írásnak barátja nem vagyok, ha ez által üdvös tett elmarad, vagy legalább : ha, mai, felette 
elegáns és jó ízlésű utánzás szerint „testté nem válik az ige"; mi Magyarországban közönségesb 
mint akárhol. — Egy idő óta tehát, miután el lett ismerve, hogy „tenni kell" csekély erőmet 
— olly kévéssé : túlbecsülve, mint : egészen nem becsmérelve — különösen cselekedetre kíván-
tam összesítni. 'S így lön, hogy sem Önnek lapjához nem igen járultam, sem a' ,Kelet népe' 
czimü munkámon 's legközelebbi akadémiai előadásomon kivül a' sajtót máskép sem igen fárasz-
tám egy darabig. 

A' Pesti hírlap megjelenése óta azonban — jóllehet ugy látszik, már kifáradt, vagy be-
kanyarodni igyekeznék, de hiszen már fele pályáján ( ! ) elvégezte müvét — legsürgetőbb élet-
kérdéseink csökönyös mozdulatlanságra korbácsoltattak, és így mind azoknak, kik bona fide k í -
vánják, hogy valami nagyobbszerű történjék e' hazában, mindent félre tenniök, 's elmulhatlanul 
szólniok 's irniok kell. 0 istenem mennyi időpazarlás! 

Volnék én azoknak egyike — 's pedig van, szép számban van illyes — kik veséik r e -
dőiben így okoskodnak : „Hadd lármázzanak ezen jó enthusiasták, csak rajta, minél inkább e rő-
ködnek 's magok körül csapkodnak, annál jobb, mert annál kevesebbé mozdul meg valami, ' s 
ekkép annál tovább éldelhetjük még kiváltságos Eldoradonkat;" volnék én azoknak egyike, kik 
az élettel 's hazájukkal így számolnak : 's valóban nem mulasztanám el a' Pesti hírlap születésé-
nek anniversarius ünnepét mindenkoron legfényesebben ülni meg, mellyen nem kiméleném a' 
pezsgőt, meg a' magas szót : „Jó fiak, ti gyönyörű kedélyek — Mr. Q. en Europe, Mr. X. sur 
le globe, Mr. Y. dans l'univers — csak dolgozzatok minél több lelkesedéssel a' haza javán ; " 
mert hiszen soha senki nagyobb szolgálatot nem tett a' conservativeknek, mint épen a' Pesti hirlap 
és társai, minthogy a' kétlőket rendre mind sorukba hajtá. — De miután mindennap émelygetőbb 
leszen lelkem tükrében honunk nyomorult hátramaradása, 's nem tudok szokni mind azon aljashoz, 
mellyel naponként találkozni vagyok kénytelen, 's hála az égnek, természetem még mindig vissza-
borzad a' rothadásnak azon jeleitül, mellyek nemzeti testünket minden szinezetin keresztül, egyet 
sem véve ki, áthatják; miután, mondom, én így érzek, vagy inkább így epedek, 's szinte nincs 
nehézség, nincs áldozat, mellyért ez undok létbül kilépni nem volnék kész, bármilly isolálva leljem is 
elvégre magamat, ki mai nap is, egy két magamhoz csatolt hű kedélyt kivéve, alig tapasztalok csak 
egyetlen egy őszinte vállat is, ki terheimet könnyítné, én legalább meg akarok felelni, mennyire csak 
képes vagyok, emberi és hazafiúi kötelességemnek, és míg inaim bírnak, hűn elkövetek mindent, 
mit egyes közpolgár tehet, hogy Magyarország elvégre magához méltó legyen. 'S erre mindenek 
előtt szükséges, hogy az ámítás és theoría, mert jaj, ha ezek viszik a' kolompot, maguk határaikba 
utasitassanak vissza. 

Félre azért minden mellékes tekintettel, minden személyes hajlammal, 's ki a' síkra ha-
tározottan, szilárdul. Mert hiszen figyelmeztetés, millyessel a' ,Kelet népében' szolgálék, mint 
látom, nem használ, 's ekkép szükséges, hogy franezhoni — hony soit , qui mal y pense ( ! ) — 
szójárás szerint ezen jó urak számára, kik a' nemzet nevében declamálgatnak, 's kiknek hivatásuk 
(!?) a' sanyar Cato szerepét játszani, ugyancsak rányomassék az i betűre a' pont , mihezképest 
aztán az embert megértsék. 



Már illy körülmények közt — mert Magyarország pillanatai valóban felette drágák,— 
azért mindent vágtatásba is akarnának hozni bizonyos urak 's abba már vajmi sokat hoztak is 's 
igen természetes, ha mindenbül kiesni nem akarok, hogy nem irhatok könyvet, mihez egyébiránt 
sokkal nagyobb hajlamom volna, mert újság inkább csak felhevitésre, buzdításra való, most 
pedig már kész tervekkel 's munkával kellene állni elő ; 's így bár akarom, bár nem, ujságlaphoz 
kell folyamodnom, mikor lehetetlen, hogy Ön, kivel már régóta vagyok összeköttetésben, eszem-
be ne jusson. Hiszen mi ketten adtunk a' magyar ujságlapoknak, ha többet nem, legalább egy 
kissé több physiognomiát. — Azonban Ön lapjának sem formája, sem czime — tartalmárul tán majd 
máskor szólok — épen nem tetszik. Ön pedig tudja , mennyit tartok a' külsőkre is, 's pedig nem 
mintha azt gondolnám, hogy a' külső végett de csak legkisebbé is fel kellene áldozni a' belsőt, 
hanem mert ,kezdő nép' vagyunk, mellynek, hogy kellemes benyomással hasson, 's ekkép ma-
gához vonzó legyen, de a' legparányibb kicsinségekre is kell vigyáznia. A' magyar még mindig 
felette isolálva áll a' civilisatiotul. Azon kell tehát lennünk, hogy miután magyaron kivül ( ! ? ) 
alig olvas és beszél valaki más magyarul, legalább papirosa, betűje legyen szép. Szacsvay Hirmondója's 
az egykori Kurir például, és az ezeknél még régibb Ráth lapja bármennyire volt legyen is tömve velővel, 
nem igen ajánlhatá a' magyart; mert hiába az itatós papiros, meg a' szurkos betű nem igen varázsló kön-
tös, sok szép ( ! ) hölgy legalább tüstént vesztené bájait 's publicumát illyessel. E' tekintetben, hála, 
sokkal jobban állunk most, 's fekügyék csak a'Hirnöktül kezdve, melly legcsinosb, a'Világon és 
Pesti hírlapon keresztül még néhány valóban csinosnál csinosb magyar hirlap rakáson valahol ; habár 
nincs is benne semmi más, mint szó : 's lehetetlen, hogy a' külföldi, ha nota bene egyebet rólunk nem 
tud, 's kivált utainkon, és főkép pesti utainkon n e m i g e n j á r t , okos népnek ne tartson, mert 
Ízlésünk ebben legalább olly j ó , 's papirosunk olly hó. — Már itt a' Jelenkor és Társalkodó 

— minden megbántás nélkül legyen mondva — nagyon hátra van, és szürke betűivel 's szen-
nyes papirosával igen emlékeztet Garaynak két szegény dalnokára.*) A' külső csint illetőleg t e -
hát egy kis javulásért esedezném.—Ennél azonban még sokkal inkább bánt (geniroz) Ön hírlapjának 
czíme. Nekem többé nem tetszik a' ,Jelenkor'. Valami mást kellene kigondolnunk. 'S pedig nem 
azért nem tetszik nekem a' Jelenkor többé, mintha laudator temporis acti-ként megint régi sötét-
ségibe, bonyodalmiba akarnám visszaidézni a 'magyart, az irgalmas nagy Isten mentsen meg; ha-
nem azért nem tetszik, mert olly szivrehatólag impracticus és ezer meg ezer jó illatú becsületes 
virág daczára, annyira terjeszti a' rabulista prókátorság, togatusi szerény ( ! ) felfuvalkodottság, 
meg a' legnyersebb iskolai viszketeg és a' legsületlenebb eszméknek bűzét orromba, hogy 
hiába —tisztelet, becsület, de igazság is— bizony épen olly kevéssé vagyokképes vele megbarátkozni, 
mint tudtomra nem egy legtisztább lelkületű hölgy sem állhatja ki, bármiként töprenkednék is, a' Pest-
kerepesi színház légszeszét, jóllehet eléggé világit, és ebben — él jen! — megelőzte a 'magyar 
még China hóditóját, a' nagy brittet is , ki csak utezáit világítja illy szeszszel — a' szegény! 

Nem volna-e tán jó, kérdem, a' „Független" czím. De értsük egymást. Én „függet len" 
által nem értem azokat, kik köz vagy fejedelmi szolgálatban nincsenek, minthogy igen sok szol-
gálatban levő függetlent tisztelek, ki — nem tagadhatni — ugyancsak 's mód nélkül erősen függ 
hivatalán 's fejedelme dicsőségén, de azért távúiról sem hűtlen sem a' becsülethez, sem véréhez, 
— 's bár volna ezek kezeiben honunk sorsa; midőn viszont nem egy úgynevezet t „ függe t l en" 
felette ismeretes előttem, ki csak fent nem, de másutt mindenütt legnyomorultabban függ, vagy 
ki felülrül tán egyedül azért független, mert jóllehet a'jámborka egy cseppet sem védelmezé ma-
gát ( ! ) — sehová nem függeszték őt. 

Beteges ember vagyok. Körmeim igen eltompultak, 's pedig most lehetne azoknak venni 
jó hasznát! Ámde azért, ha ki nem dűlök, mindent elkövetek, hogy ön előfizetői számát szapo-
rítsam; mindent t. i. mit hazánkra nézve ártalmasnak nem tartok. Mert volna csak az előfizetők 
száma legfőbb szempont: és isten látja árva lelkemet, ollyanokat birnék irni , csak engedné meg 
a' censor — most nem Catorul az erkölcsök birájárul szólok, kire majd később tán többszer visz-

*) KÉT DALNOK : Kopott fakó ruhát hord 
Egy Yölgynek oldalában 

Falucska végiben 
'S az út felén lakik-

Kél dalnok él szerényen 
És egyszerűn igen. 

De hogyha dalra kelnek 
Pacsirta, csattogány, 

A' csattogány az egyik 
Egy bánatos fiú. 

Megfosztá szépségétől 
Öt a' szerelmi bú. 

Az egyik égbe kelve; 
A' másik lombhonán: 

A' másik a' pacsirta 
Alázva van porig, 

A' bájoló zenére 
Egész föld megvidul, 

'S rájok 's reá az égnek 
Örömkönyűje hull. 

(Garay János versei Pest IS42. 166. lap.) 
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szatérni szerencsém leend — hogy nemcsak rövid és magas , kicsi és hosszú — a' nagyokat k i -
hagyom a' calculusbul—ugy megfáklyázna engem naponta, mikép fogadom ezer percenttel rúgna 
fel a' vizi-puska ára, de örömében még St. Jus t , Danton, Marat et C-o is vajmi jóízűtkaczagna 
sirjában; ha illyes van. 

Miután azonban, ámbár, mint mondják — 's ne vegye Ön rosz néven — igen szereti Ön 
a' pénzt ,,'s jól teszi, én is ugy cselekszem, és e ' jogunkat senki el nem veszi"—azért a ' világ min-
den kincsének még is elibe teszi hazánk békességes rendszerű átalakulását, és azért tőlem illy mű-
téteit nem kiván. Egyébiránt meg vagyok győződve, Ön velem egyetért, hogy a' nagy számnak 
tetszése nemcsak nem criteriuma a' jobbnak, hanem ellenkezőleg rendszerint, minta' birka a ' t ű z -
nek, ugy megy a' nagy szám a'vetitum nefas-nak. Mi ha máskép volna, Jutka Perzsi és Pikó her-
czeg bohózata gloriosae memoriae, melly mint a' krónikák bizonyítják, mindig szinte nemzetván-
dorlási számban látogattaték , és olympusi dörgéssel tapsoltaték meg , Göthe Egmontja, vagy 
Schiller don carlosi Posaja fölé lenne állítandó; mi—jóllehet igy itél a 'sokaság — m é g sem volna 
tán egészen igazságos. — Nem, nem, mindaddig, mig azt tapasztalom, hogy a ' legjobb okta-
t ó k , kik a' legéletbevágóbbérdekeket tanítják, csak felelte gyéren látogattatnak meg, 's legtöbb 
hallgatójuk vagy cseveg vagy szundikál; midőn lelkesedésíül (!) majd meg nem reped a' nagy szám, ha 
Bosco meg Philipp producálja magát,és „Síoct) ein @träuBc^eu-"nel Döbler áll elé; — mindaddig, 
míg illy jelenetek tűnnek fel előttem naponta és mindenben, addig a' sokaság ítéletére és iz lé ' 
sere én legalább lelkemet nem kötném. De azért, ha Ön némi más szerencsésb újságírókhoz ké-
pest nem is fog azon édes önmegelégedés mámorában ringattatni, hogy ujságlapja legjobb, leghelyesb, 
mert például 2426-tal több példányban forogna a' község kezén, mint bármillymáslap (X P. Hírlap 193 
sz. 783 1.)—azért ha isten éltet, tán még is Ieteendek Ön lapjaiba egy egy véletlen magvat, mellyrül 
halhatatlan Jean Paul igy szól :„—aus> manchem ©ammfortt, baâ eût 23oge[ Eintrug —és ehhez csak ma-
gyar szűz föld és tiszta szándékú madár, meg egy kis gyakorlati értelem kell —• erit>ii£$>§ mit ber 3 « t 
eút SBaíbüoit S3aumeit, eine neue ©djôpfmig." 

És most isten áldja Önt. Azonban majdnem felejték még valamit. A' két előhozott felté-
telhez, hogy t.i. osinosb köntösbe öltessék az újonnan keresztelendő újságlap, még két feltételt 
és egy tanácsot csatlok. 

Első feltétekhogy minden sor,minden czikk,minden betű alá vagy fölé, mellyet énönnek tán néha 
távulabbrul beküldendek, mulhatlanul mindig oda nyomassa nevemet. Ez által nem akarom a' névtelen 
Írókat kárhoztatni, hanem csak azt elérni, hogy Ön lapjaihozi járulásom de legkisebbé se látszassák 
annak valami bizonyos szint adni akarni. Én senkinek színét nem viselem, bárki legyen is, de csak 
saját magamét; midőn más részrül nem bánom, Önnek lapja általányosan bármilly színben vagy 
tarkaságban jelenik is meg. Mihezképest, minthogy csupa szabadság-keresésbül a 'szabadság torz-
képének készítésében részesülni nem kívánok, mint annyi sok, kikről majd más alkalommal, Önt 
ezennel nemcsak felhatalmazom, de egyenesen megkérem: ,,sc sajátlag el nem hallgatni, h a v e -
\em egy értelemben nem lenne, se olly netaláni beküldést vissza nemutasítni, melly engem bár-
milly keményen, sőt udvariatlan is sújtana." Midőn azonban illy loyalitással szegődöm Önhez, 
határozottan kikötöm 

Második föltételül: hogy szorosan felvilágosításra szolgáló jegyzeteken kívül, legkisebb 
jel vagy csillagocska által ne szakítsa félben előadásom fonalát. E ' szokás , melly engem mindig 
azon szemfüles iskolásokra emlékeztet, kik a' rétesbül—a' magyarnak még nincs Jttigelíjixijf—ja — 
ügyesen kiszemelik a' mandolát meg mazsolát, és a' boszankodó szakácsné elibe vetik a' puszta tésztát, 
e 'szokás, mondom, a' lehető legnagyobb belcvágás más tulajdonába. 'S milly tulajdon ez?A1 véle-
mény szabadsága! Mert fogadok, alig Írhatni olly magasztost; mikép ügyes kéz csillagocskák 's 
effélék által azt legalább Ízetlenné, gyanússá, hatástalanná ne tehetné. 'S mégis hány róka, hány 
farkas , hány medve, mellynek mindenre kinyúlik keselyűkörme, 's mindenre felvicsorul fehér foga 
submitlálja magát illy műtéteinek,'s panaszlan, sőt még a'magisterek által kimondott ítélet által igen 
igen honorálva, ugy enged legszentebb sajátjában gázolni, mikép a' panaszlan bárány sem bég , 
ha vérét csapolják. Minek, közbevetőleg legyen mondva, az erkölcsi tanulsága az : „Hogy még a' 
medvénél is van medvébb, de még a' farkasnál is farkasabb, sőt még — és ez a' fő dolog — a' 
rókánál is van rókább;" vagy más szavakkal: „Hogy bizony a' legokosabb embert is ollykor ott 
csípi meg Mephisto — oho! — hol Iegkevesbbé gondolná; drága földi, bizony igaz, mit mondok, 
vigyázz rá." Miután azonban a1 hallgatásra ugy is olly gyakran szorított ujszágszerkesztő urat Ön-
nek becses személyében igen távul vagyok bármilly jogaiban korlátolni, 's engem illetőleg né -
maságra ítélni akarni, mi, t. i. a' némaság, mikor mint sokan állítják, de én nem hiszem, gon-
dolkozni sem tud az ember, — köztünk legyen mondva — sok magyarnak, ki annyi szótul buzog, 
lehető legnagyobb büntetés volna, és ekkép tán még meg is árthatna, mi a' mai tanokkal ellenkező, 
készítsen Ön kérem előadásom tövéhez tetszése szerint akármilly színű 's milly hosszú commentárt. 
Mondja ott ki a' ,meglehetős', 'silány', ,felületes', ,megbocsáthatlan', , fertelmes' , ,kaczajra méltó', 



'sa't. szót. Egy cseppet sem ellenzem, sot még arra is ráállok, hogy ha Ön lapjának kapósabbá té-
tele végeit azt kis képnyomatokkal feldiszítní kívánná— mit a' csalhatatlan nép, kivált fiatalabb re-
ménye olly igen kedvel, olly igen szeret, ám tűzzön egyet oda minden czikkem után, igen fogom 
köszönni. Ha bakot lövök: tüstént vadászattal egy kis tájképet, el fogom érteni, 's majd máskor 
jobban vigyázok. Ha elég kard-él 's elég puskapor nélkül szent felhevülésemben véletlen igen is 
magasra intonálnám Peleides haragját, rajzoltasson csak néhány chinai párduczot és hyenát fest-
vényem mellé: 's tüstént eszemre jövök, hogy efféle manó — hála az ég — popanz-ja sincs a1 

magyarnak még, vagy ha lett volna, nincsen már, — agg ifjonczokat 's vén menyecskéket tán ki-
véve. senkit a' világon a' mai időkben nem ijeszt többé. Ha pedig nemzeti erőrül, megállapo-
dott közvéleményrül, ezen ifjú óriásrul, a' felvilágosodott nép elhatárzott egylelkü követelésérül 
o t t , hol tán minden van, csak illyes nincs — 's legjobb esetben csak idővel lehet — igen is su j -
tásosan, sallangosan disserálnék, és magasztos lelkületemhez képest visioimban igen is magasra 
repülnék Miltonnal fel, vagy tán kelletén tu l , hol már valami igen kellemetlen meleget vehetni 
észre, szállanék Danteval a lá , akkor csak festesse — alázattal kérem — Faustnak egyszerű kis 
salonját czikkem mögé, hol ö jó barátival éppen egy kis cvnicus vacsorát ül , vagy cigarot füs-
tül: 's higye, nem esem a' kuruzsló aberratiokba többé, mert teljes világban fog mutatkozni előt-
tem tüstént, hogy valamint a' necromantia, ugy a'phantasmagoria ideje is lejárt immár, bizony 
nem nagy kár! 'S igy tovább, tisztelt szerkesztő u r , 's meglássa — mert hiszen virga vagy 
mit is mondok, errando discimus a' sirig — még igen meglehet, hogy vén napjaimra—bár pon-
tosíthatnám hátramaradt csekély erőmet inkább némi hasznos teltekre össze Q ) még egy kissé kör-
mösebb újság- szaporító válik belőlem, mint sokan gondolták vala , kik azt tudták vagy legalább 
reméllték: hazánk nagy hasznára, minden hatáskörébül ki lenne forgatva csekély erőm már. 

'S ím ebben áll minden követelésem ; midőn tanácsomat illetőleg azt vagyok ajánlani 
bátor: Emelje Ön kettős lapjának árát tüstént legalátb két pengő forinttal magasbra; 's pedig 
mert a' monda szerint olcsó húsnak hig a' leve, 's viszont. 'S azt hiszem rögtön kapósb lesz, 
a' „Független." 'S volna bár elég, nem szó szerinti, de valódilag független e' hazában: és bi-
zony mondom, még mindenre nézve kéjteli napok viradhatnának, most olly kétes jövendőjü ho-
nunk fölött. Emelje Ön tehát a' „Függetlennek" árát bizvást, hiszen ez által sympathia utján 
meglehet, tán a' függetlenek becse és kapóssága is nő 's terjed aránylag. 

Bár tán egy kissé nyersebben mondám el a' mondandókat, reméllem, Ön rám azért nem 
neheztel. Mihez még azt ragasztom : tíz napi megfontolásnál nem tűzhetek ki hosszabb időt. Ha 
nem kellek, utasítsa vissza e' sorokat, vagy tűzbe velük; ha pedig tetszik ajánlatom, akkor 
bocsássa közre 's küldje szét azokat, mit minden válasz nélkül annak jeléül fogok tekinteni, 
hogy Ön mind feltételeimben megegyezik, mind tanácsomat kellő méltatás nélkül nem hagyja. 

Pest , December 10-dikén 1842. Gróf Széchenyi István. 
A' Jelenkor szerkesztőjének válasza. 

Méltóságos Gróf ur! 
Nagyságoddal, kinek főleg a' Jelenkor Társalkodója 11 eves pá'yáján annyi jelest annyi dicsőt köszön, szövet-

kezhetni nemcsak öröm s gyönyörűség nekem, hanem mind saját, mind országgazdasági, mind csal-elv-igazitási szem-
pontbul tekintve valódi szerencse. Minek egyik nyilványos tanújele az is, hogy minden legkisebb ajánlás vagy észrevétel, 
vagy Méltóságod szavai szerint „minden mandolaés malozsa-csipegetés nélkül" közlöm hozzám irányzott nagybecsű genialis 
levelét, tisztelt nevét is jó vil.igosan kitéve. 

Mi a' Jelenkor külcsinját illeti, nem mulasztandom el Méltóságod ez iránti nézeteit tanáes;ít kikérni, 's men-
nyiben a' kecses papirosra nézve jelenleg nagyon is csekély előfizetési ár engedendi, annak diszét minden kitelhető mó-
don emelni. A" betűk szürkeségét hiedelmem s a' szerződés szerint önbecs-érzetböl is számüzendi ezentúl hollószinnel 
a' nyomtató intézet, a' papiros barnaságiinak pedig, a' fiumeit kivéve, még csak az idén keletkezett 's néh.íny hónap óta 
munkálkodó egyik hazai ujoncz erőmű-papírgyárunk oka — illy ujoncz p. o.az orláti Erdélyben, aT nagyszlabosi Gömörben, 
a. hermaneczi Zólyomban 's a' körmöczi Barsban, többet, legalább az én statistikám a' két testvér hazában létezni nem tud. 
Ezek még most mód felett drágák, s hogy jutányosuljanak, számosbnakkellene támadni a' szükséges concurrença 's ár-
csökkentés vége t t -drágák mondom,mert a nyers anyagnak majd négy ötszörös árát kívánják gyártásbérül; hát még a' kül-
földiek mennyivel drágábbak a" messze utat, költségesb szállítást 's harminczadot betudva!, S minthogy a" Jelenkor j e -
len előfizetési ára negyedénél többet a'boriték és postailletőség kimeriti és félévenkint az Értesítővel együtt 85— 90. éven-
kint öszszesen egyre másra 180 ivet adunk,szembeszökő,hogy lapunk mostani, valamennyi magyar polit, hirlap közt legki-
sebb 's a' szűkebb módúak által is megszerezhetés végett legjutányosb előfizetésdijának nem egészen három-negyed ré-
szeért lehetlen vala hófejér velinnel udvarlanunk. 

Hogy a' j e l e n k o r vagy is a'mostani kor ollyan,minőnek azt Mélt. marezona ecsettel jellemzi, azt nem tagadhatni, 
's hogy e' miatt genirozza Mélt. a'„Jelenkor" czim's azt „Független" névre javasolja átalakíttatni, nem csudálom; úgyde, 
ha más polit, hirlap ál-tanok tárogatója, a1 „Jelenkor" csakugyan mint újságlap nem szító , nem izgató hanem ostromkürtje 
a' méltán megrótt mostani vagy jelen kor kórsiígínak; azért mi a' „Független" czimet illeti, mellynélbíz én magam sem 
tudnék hamarjában jobbat találni — mivel egyedül az erény 'b becsület szabályitól függő, saját ízlésem szerint is le^dicsöbb 
alkotása az cgnek, — erre nézve felsőbb engedelem nélkül nem tehetek semmit. Minthogy azonban közmonda szerint a' 
jó bor czégér nélkül is elkél, 's.Méltóságod neve, hitele, állása, tettei, érdemei s őrökre szeplőtlen hazafiságu szándékai, 
czélai még a" „Függetlent" százszor túlhaladó czimnél is hatalmasb kezes ' s apostol nemzetünk előtt, úgy hiszem a' „ J e -
lenkor" czimnek is — mellynek, ha szükség kívánja „Független" vagy más czélszerüvc bérmáltatásától sem vagyok épen 
idegen — ámbár akár J e l e n k o r akár F ü g g e t l e n lesz a' hirlap neve , még is a' közönség pártoló részvételétől 
f ü g g e n d i n ultima analysi- ismétlem a' „Jelenkor" czimnek is képes Méltóságod olly közkedvességet szerezni , minőre 
bármi varázs czimcrlet sem tarthatszámot Méltóságod nélkül.Egyébiránt a\ ,Független" úgyis benfoglaltatik a',,Jelenkorban." 

Midőn tehát Nagyságod igazságos kivánatai méltánylása mellett időszaki sajtónk síkján újra van üdvözleni 
szerencsém Méltóságodat, intézetestül, melly több mint egy évtized óta olly sok rendű hálával kötelese, Méltóságodnak 
pártfogó kegyeibe zárkózik tovább is fogyhatlan tisztelettel dec. 22kcn 1843. HELMKCZY MIHÁLY. 
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TARTALOM: Dogmák és symbolumok. (Dénesfy). — Gottlieb és 
Vilmos, vagy: Luthert követő két férfiúnak türelmes beszél-
getései a' katli. vallás felől. V. (S). — Miképen kell a'szülék-
nek és nevelöknek a'siketnéma gyermekkel kis korában bánni ? 
II. (Nagy Leopold'). — A' kis gyermek' imádsága. — Dávid' 
95ik és 141 ik zsoltára. {Tarkányi Béla). 

Dogmák és symbolumok. 
I. 

E' kor religiót érdeklő nevezetesb kérdéseinek 
egyike ez: Kell-e, lehet-e a? keresztény tanítást, 
\y ennél fogva a' keresztény embernek hitét kimon-
dott dogmák s változhatlan symbolumok által 
eldönteni, meghatározni? — Ha az e'kérdés' tekin-
tetében megoszlott véleményeket akarjuk rendezni , 
legalkalmasb azokat három részre osztani. Vannak, 
kik a' szabadság, haladás és fokonkénti tökéletesbü-
lés' elveiből indulván ki, minden örökre meghatáro-
zott tanfogalomnak, dogmának vagy symbolumnak 
(Prot, lap 3ik, 8ik , I l i k szám) ellenségei ; vannak 
mások, kik szinte ezek'nyomdokit követve, szorosan 
vett dogmáknak és symbolumoknak nem barátai 
ugyan, mindazonáltal mérséklendők amazoknak előt-
tök is kissé túlságosnak tetsző nézetét , dogmák és 
symbolumok helyett vallásuk' időszerinti kinyomatát 
(Prot, lap 28ik szám) tervezik, melly természete-
sen idő 's kor' szelleméhez mért, 's azért változható 
is volna; vannak végre ollyanok, kik a' kijelentés' 
természetét szem előtt tartván , szoros értelemben 
vett dogmákat és symbolumokat nem csak akarnak, 
hanem egyszersmind akként tekintik azokat, mint a' 
vallás' kiegészítő részeit, mellyeket azért nélkülözni 
sem nem szabad, sem nem lehet. Mellyik részen 
álljon már e' három vélemény közül a' tiszta igaz-
ság, kipuhatolni ez igénytelen czikknek volna czélja 
és föladata. 

Annyi bizonyos, hogy Üdvözítőnk egy igaz, 
minden tekintetben tökéletes és az ember összes szük-
ségeinek megfelelő vallást akart a' földi halandók 
közt létesíteni. Kitetszik ez nem csak a' kijelentés' 
magas eszméjéből, mellynek bélyegét homlokán vi-

seli a' keresztény hit, hanem miként egy felül urunk 
megjelenésének fölséges czéljából, melly volt a' 
hibák és tévelyek' tömkelegébe sülyedt, 's innen 
évezredek óta hasztalan menekülni törekvő emberi-
séget az igazság 's erény' tiszta útjára visszavezetni 
(Máté 10, 28, 18—20 János 10, 16 . ) : ugy más-
részt ama' számos mondatiból, mellyekbe akként ter-
jeszti elő mennyei tanítását mint igazat, tökéletesen 
bevégzettet, teljét az ó szövetségnek, mit sem 
hozzáadással bővíteni, sem nyirbálással csonkítani 
nem kell, hanem mellynek állni kell mindennap 
egész világ'végezetéig (Máté 5 , 1 9 . 1 5 . 1 3 . János 17, 
17—22 'stb.), 's világítani a' népeknek, hogy ezek 
annak boldogító tudományától áthatva, kétkedés és 
habozás nélkül víhassák ki az élet' koronáját : mert 
nem adatott embernek az ég alatt más név Jézus' 
szent nevén kivül, mellyben lehessen üdvözülni; 
és senki más alapot nem vethet, mint a' melly meg-
vettetett, Jézus Krisztus; ki pedig, mond sz. Pál 
apostol, más tudományt hoz közitekbe, mint a' mit 
mi hirdeténk, ha bár mi, vagy mennyből szállott 
angyal volna i s , átok reá (Apóst. Csel. 4, 12. 1. 
Kor. 3, 11. Gai. 1, 8—9. ) . Miért is nem volt keresz-
tény felekezet eddig, melly Jézus' tanításában puszta 
emberinél többet tisztelvén, meg ne engedte volna, 
hogy az tárgyilag véve csakugyan igaz, tökéletes 
és ember összes szükségeinek megfelelő religio. 

De ha már igaz, hogy Üdvözítőnk olly religiót 
akart e' földi halandók közt létesíteni, melly igaz, 
tökéletes és az ember összes szükségeinek megfelelő 
légyen, akkor természetesen azt is kellett akarnia, 
hogy e' religio egész terjedelmében minden kivétel 
nélkül hirdettessék ki az egész emberiségnek, kü-
lönben czélt nem ér. És csakugyan ha a' sz. irás' 
lapjait elfogulatlan lélekkel vizsgáljuk, azokból semmi 
nem tűnik föl ollynyiltan és világosan, mint Jézus' 
ama' szándéka, hogy mennyből hozott tudománya 
egész terjedelmében kihasson minden népre és időre, 
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annak egy részecskéjét sem kivéve. „Menjetek — I 
úgymond fölmente előtt apostolihoz — az egész 
világba hirdetni az evangéliumot minden teremtmény-
nek, megtanítván őket mindazokra, miket én pa-
rancsoltam néktek;" és az apostolok szétterjedtek 
e' földtekén , hirdetvén mindazt, mit urunk paran-
csolt vala nékik ; sőt nem csak ezt teljesiték, hanem 
egyszersmind Üdvözítőnk' akaratját és czélját leg-
jobban ismervén, arra is szigorúan fölügyeltek, hogy 
e' tanítás eredeti tisztaságában szállíttassák át népek-
ről népekre, nemzedékről nemzedékre, míg nem el-
jövend az Ur' napja, a' nagy és rettenetes. „ 0 Ti-
mothee, mond sz. Pál apostol, őrizd meg hiven a' 
lelett tudományt, kikerülvén a' szavak' szentségte-
len ujUgatásait, 's a' hamisan nevezett bölcseséf/ 
ellenvetéseit, mellyekct követvén némellyek, kies-
tek a' hitből;" és ismét: „mit tőlem hallottál, azt 
ajánld a' hív embereknek, kik alkalmatosak lesznek 
mások' tanítására." (II. Timot. 1 ,13. v. össze Rom. 
IG, 17. Ján. 1. 1. 2, 24. 'stb.) 

Nem ugy akarta pedig Jézus e' tanítását kihir-
dettetni, hogy azt minekutána isméretünkre jutott , 
kinekkinek szabad tetszésére hagyja : elfogadni, vagy 
visszavetni, vagy abból csak azt kiszemelni, mi nekie 
tetszik, nézeteivel megegyez ; mert az illyetén sza-
bad tetszésrebizás legfölebb is emberi találmányok-
ban, mellyek hibások is lehetnek, foglalhat helyet; 
korántsem pedig ol t , hol Isten szól, hol a' tekin-
tély csalhatatlan, hol mindenek üdvösségünkre irá-
nyozvák. — Jézus akarta, hogy mennyből hozott 
tudománya isméretünkre jutván, egész terjedelmé-
ben , akként miként ő adta elő, fogadtassék e l , 
hozzá adván a' sanctiót is : ki nem hisz, úgymond, 
elkárhozik (Márk. 16, 15. v. össze Ján. 3, 15. 18. 
36. Zsidók 11. részét egészen). Azért irja sz. Pál 
a' Zsidókhoz (2 rész.) : „Sokkal inkább tartozunk mi 
megtartani azokat, miket hallottunk, mert ha taní-
tás, meily angyal által történt, erős, és minden át-
hágás , minden engedetlenség megérdemlett bün' 
diját elnyerte : miként kerülhetnénk mi ezt k i , ha 
elhanyagoljuk az üdvöt (üdvözítő tudományt), mellyet 
maga az Ur kezdett beszélni, és azok, kik ezt tőle 
tanulták." — Egyébként maga a' dolog' természete 
is készt, sürget és kötelez a' kijelentett tudomány' 
egész elfogadására; mert Isten ha valamit kijelentett, 
c' kijelentésnek legcsekélyebb része is üdvösségün-
kért történt ; annak pedig elfogadására, mi üdvünkre 

I czéloz, maga készt a' józan ész és józan philosophia. 
De továbbá maga a' kijelentés' eszméje is föltételezi, 
hogylsten azoknak, miket kijelentett, elfogadását is 
akarta, mert különben mért jelentette volna ki azokat ? 
Isten' akaratja pedig reánk nézve sérthetetlen szent 

r 
törvény. Es végre a' kijelentett religiónak minden 
ágazatai ugyanazon egy csalhatatlan isteni tekinté-
lyen nyugszanak, mellyen maga az egész kijelentés ; 
azért ha annak egyik vagy másik ágazatát elfogad-
juk , nincs okunk, miért ne a' többit, miért ne az 
egészet ? Vagy tán listen azért jelentett valamit ki , 
hogy azon saját eszünket próbálgassuk ? távol lé-
gyen ; illyesmit föltenni tilt Isten' véghetetlen böl-
csesége, tökéletessége ; különben is mihelyt az is-
teni kijelentés : igazság ; többé szavunk ellene nincs, 
nem lehet, ezt követelvén a' józan ész' természete, r 
mellynek czélja: igazsag. Es ime most már oda ju -
tánk, hogy ezeknek nyomdokin a' fölvett tárgyban 
keresztényekkel szóljunk keresztényileg. 

Kellenek-e tehát kimondott dogmák, valtoz-
hatlan symbolumok, mellyek a' keresztény tanítást és 
ennél fogva a' keresztény embernek hitét eldöntsék, 
meghatározzák ? — Ugy vélem, ha az elmondatta-
kat kellő komolysággal, miként illik, megfontoljak, 
e' kérdésre igennel kell felelnünk. Mert ha igaz, 
hogy Jézus egy igaz, tökéletes és az ember ösz-
szes szükségeinek megfelelő religiót létesített e' 
földön, 's ennélfogva akarta, hogy azt egész ter-
jedelmében ne csak hirdessék, de egyszersmind el-
fogadják az emberek: miként lehetne dogmákat és 
symbolumekat nélkülözni ? Ennek szükségét köve-
teli a ) maga a' tanitás, mellynek természetéhez tar-
tozik kijelelni : mit kell, és mit nem kell hirdetni ; 
itt pedig a' fölebb mondottaknál fogva csak azt le-
het tanítani, mit tanított Jézus ; ki kell tehát mon-
dani Jézus' tanítását, vagyis kimondott dogmák 
által elhatározni: mit tanított Üdvözítőnk, 's mit 
nem. 'S ezt, miként némellyek akarnák, épen nem 
pótolja ki a' vallás' időszerinti kinyomata; mert ez 
változható lévén, korántsem fejezi ki Jézus' igaz 
tanítását, melly örök 's változhatatlan ; legfölebb is 
véleményt nyilvánít, mit taníthatott Jézus, mi pe-
dig a' föntebb mondottaknál nem elégséges ; — de b) 
a' dogmák és symbolumok' szükségét követeli a' ta-
nítványok' "biztosítása is, minthogy ezek üdvvesztés 
és kárhozat' büntetése alatt tartoznak Jézus' igaz tu-
dományát egész terjedelmében elfogadni; kell tehát 



• 

101 2 1 

nekiek tudni: mit tanított Jézus? a' mit csak ki-
mondott dogmák és symbolumok által lehet létesí-
teni ; annyivalis inkább, mivel sok hamis próféták 
jöttek e' földre, kik ragadozó farkasokként ólálkod-
tak a' nyáj körül, meghamisítani törekedvén Krisz-
tus' igaz tanítását ; és végre c) a' kimondott dog-
mák és symbolumok' szükségét követeli Jézus' azon 
czélja, melly szerint akarta, hogy vallása eredet i 
tisztaságában minden csonkítás vagy hozzáadás nél-
kül őriztessék minden időn keresztül egész világ' 
végezeteig: különben könnyen megeshetnék, hogy 
az ész a' csalékony vélemények' ábrándjától meg-
kábíthatván, ollyasmit tisztetelne üdvözítő tudomány-
ként, mi épen nem az, sőt azzal homlokegyenest 
megütközik; igy pedig lassanként mi lenne Jézus' 
tanításából? — Sajnosan 's vérző szívvel tapasz-
taljuk naponként, mi történnik egy bizonyos keresz-
tény felekezetben, hol a' dogmák' ideje rég lejárt; 
itt már Krisztus nem csak nem Isten, de még szo-
rosan vett isteni követ sem ; sőt nem régiben 
támadt egy hős , ki a' regények' szeretetétől an-
nyira elkábult, hogy Krisztus' tanításában mythus-
nál egyebet nem látott. Lássák azért, hová fognak 
jutni azok, kik dogmát és symbolumot nélkülözve, 
a hit' tárgyát mindenkinek belátására hagyják ; mi 
Jézus' szellemében azokat mindig mint szükségese-
ket tiszteljük, ebben is követvén elhunyt keresztény 
őseink' tiszteletes nyomdokait. 

Ugy de talán erre ti szabadság' hősei , a' tö-
kéletesbülés' határtalan barátai azt fogjátok mon-
dani: ez igen szép, igen jó és helyes; de akkor 
mit fogunk mi tenni a' lelkismeret' sérhetctlen sza-
badságával, mit a' tökéletesbitléssel ? nem kell-e igy 
embernek majd örök pangásba sülyedni, örök mit sem 
tevésben vesztegleni , holott mégis czélja : szaba-
don 's naponként közelebb emelkedni Istenhez, a' 
szenthez, a' tökéleteshez ? — Azonban legyen ne-
künk is szabad tőletek kérdezni : Valljon Isten sza-
badnak hagyta-e azt , mit kijelentett? és a' tiszta 
igazság elölheti-e az észszerű szabadságot, melly-
nek lényege a' törvényszerűség? Mi ugy vagyunk 
meggyőződve,hogy miként embernek szabadságát nem 
semmisitik meg az erkölcs' örök és változhatlan tör-
vényei : akként nem a' kijelentett igazság, melly 
kimondott dogmákban változhataflanul tűnik föl a' ha-
landók előtt ; vagy tán a' számtani igazságok is, mi-

vei örökre meghatározvák, sértik szabadságunkat ? 
jól mondja /Jailer : „Akként tartozik ember alá vetni 
magát esztelenség' büntetése alatt az igazságnak, 
miként megsemmisülés' büntetése alatt az erkölcs 
törvényeinek." — Mi pedig a' haladást és tökéle-
tesedést illeti, ugyan biztosabb-e az o t t , hol egy 
jól alapított, változhatatlan és századokon át meg-
szentelt tanítás' elvei szerint habzás és kétkedés nél-
kül képzi magát az embernem: v á g y o t t , hol min-
den elv , minden állítmány ingadozó, változékony 
's a' vélemények' özönében örökké merengő ? Itt csak 
vallási 's erkölcsi tökéletesedésről lehetvén szó, 
melly nem egyéb, mint a' vallási igazságoknak, 
erkölcsi törvényeknek tisztább 's tisztább megisme-
rése , az erkölcsi érzésnek fölemelkedése, az isten' 
törvénye iránti nagyobb tisztelet, 's a' léleknek ezek-
ben folytatott kimivelése ; ezekben pedig nein tökéle-
tesítheti-e magát az, ki a' kinyilatkoztatott igazságo-
kat mint bizonyosokat föltévén, azoknak vizsgálá-
sára lép által : mint az, kinél csak egyetlenegy igaz-
ság sincs megalapítva? Tökéletesb-e a' mindenről 
kétkedő scepticus, mint a'megállapodott elméjű me-
taphysicus, vagy dogmaticus ? az istentagadó atheus, 
mint az Istent megismerő 's tisztelő theista ? 'stb. 
„Legyetek, úgymond a' mennyei mester, tökélete-
sek, minta ' ti mennyei atyátok tökéletes;" előbb 
kell tehát ismernem a' mennyei atyát véghetetlen tö-
kéletességeiben, 's csak azután emelkedlietem köze-
lebb a' szenthez, a' véghetetlenhez. Miért is igen 
helyesek Lirinei Vincze' ide vágó szavai : „Crescat— 
úgymond e' nagy nevii katholikus — crescat igi-
tur oportet et multum vehementerque proficiat tam 
singulorum, quam omnium, tam unius hominis, 
quam totius Ecclesiae aetatum, ac seculorum gra-
dibus intelligentia, scientia, sapientia, sed in suo 
duntaxat genere, in codem scilicet dogmate eodem 
sensu, eademque sententia. Imitetur animarum re-
ligio rationem corporum, quae licet annorum pro-
cessu numero suo se volvant, et explicent : eadem ta-
rnen, quae erant, permanent." in Comm. Cap. 23-o .— 
Tehát a' dogmák és symbolumok nem akadályoztat-
ják a' tökéletesbülést, sőt hathatósan elősegítik azt. 
'S ím most már áttérhetünk a' kérdés' másik felére : 
lehet-e' kimondott dogmák 's változhatatlan sym-
bolumok által a' keresztény tanítási ' s ennél fogva 

a' keresztény ember' hitét eldönteni 's meghatá-
rozni 1 

* 
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II. 

Hiszem én azt, sőt erősen meg vagyok győ-
ződve, hogy számosan a' protestánsok köziil csak 
azért nyilatkoznak a' kimondott dogmák és symbo-
lumok ellen, mivel egyéni véleményök szerint azok-
nak mint örök igazságoknak kimondata teljes lehe-
tetlenség, a' tudományoknak we továbbja soha be nem 
állhatván. ,,A' sz. irási dogmákat illetőleg — mond 
egy névtelen a'Prot. Egyh. Iskol. lap'; 28ik számá-
ban — ma is tagadólag áll a' protestantismus, és 
minthogy a' tudomány haladásának ne továbbja be 
nem á l l , kell maradni örök időkig. A' protestantis-
mus soha vég elhatározólag ki nem mondhatja azt, 
hogy ez és ez dogmák, és sem több, sem kevesebb 
nincs a' sz. Írásban, 's hogy azokat igy és semmi 
máskép nem lehet érteni ; mert ez semmi egyebet 
mint a' tudomány' vég megállását, mi lehetetlen, 
tenné föl." És egy másik: Welcher Mensch, oder 
welche menschliche Gesellschaft vermag eine Voll-
macht aufzuweisen, welche sie berechtigt Zeitge-
nossen, oder Nahkommen vorzuschreiben, was sie 
glauben sollen?" — Azonban mivel a' protestan-
tismus saját rendszerénél fogva ki nein mondhatja : 
mi legyen dogma, és mi nem ? innen még az nem 
következik, hogy azt csakugyan kimondani nem is 
lehet; ez csak a' protestantismus' beteges állapot-
jára mutat ; mert ha a' dogmák' kijelelése a' fölebb 
mondottak' értelmében szükséges, ugy lehetőségről 
kétségünk nem lehet, hanemha magát az isteni böl-
cseséget akarjuk sérteni, melly ollyasmit akart volna 
létesíteni, minek mégis létesíilése teljes lehetet-
lenség. És nézzük csak kevésbbé mélyebben e' tár-
gyat, fontolgassuk azt érdeménél fogva kellő komoly-
sággal, 's majd lehetségesnek fogjuk látni a' dog-
máknak és symbolumoknak mint örök igazságoknak 
kimondatát. 

Föntebb láttuk ugyanis, miként Jézus, a' men-
nyei mester, isteni tudományát egész terjedelmében 
akarta közzé tenni az emberiség közt ; láttuk, mi-
ként az apostolok Üdvözítőnk' sérthetetlen parancso-
latját mindenkor szem előtt tartva akként hirdet-
ték evangéliumát, miként parancsolta vala nékik; 
sőt láttuk, hogy az apostolok nem csak egész ter-
jedelmében, tisztán és híven hirdették a' vett taní-
tást , hanem arra is szigorúan ügyeltek, hogy ez 
minden csonkítás vagy hozzáadás nélkül szállittassék i 
az utódokra, kivált azokra, kik hivatalukban követ- i 
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kezőik, s holtuk után az ige' hirdetői lennének; 
mi több, átkot kiáltottak azokra, kik e' mennyei 
tanítást bármi csekély részében is meghiúsítani me-
részkednének. Ezeknél fogva tehát bizonyos, hogy 
Krisztus' igaz tanítása egész terjedelmében ismére-
tes volt az apostoli korban, kivált azoknál, kik az 
apostolok' hivatalbeli utódai 's következői voltanak ; 
de szinte bizonyos, hogy az ekként által is ment 
a' következő időkre. Mert miként az apostolok min-
den igyekezetöket arra fordították, hogy Jézus' igaz 
tanítására megtanítsák a' népeket, 's e' tanítást ere-
deti tisztaságában szállítsák át a' következő időkre : 
ugy szinte a' hivatalban őket követő püspököknél is 
ez volt a' legszentebb föladat. Mélyen tisztelték 
ezek az apostoli tanítást, készek érette éltökkel á l -
dozni, ha szükséges volt ; 's nem vala elüttök valami 
utálatosabb, nem nagyobb bün, mint a' vett taní-
tást csonkítás, vagy hozzáadás vagy változtatás 
által megszeplősíteni ; mihelyt azért valaki uj és ed-
dig hallatlan tanítást merészkedett gőggel hirdetni, 
mozgalmak támadtak az egész egyházban ; megtá-
madták az uj tant, 's mint nem Krisztusét, magával 
a' tanítóval kizárták az egyház' kebeléből, ha ez té-
vedését visszahuzással jóvá tenni nem igyekezett. 
Illy szoros fölügyelet mellett pedig valljon erköl-
csileg lehetőnek képzelhető-e, hogy Jézus' tanítása 
akár részben, akár egészen elveszhetett, vagy ide-
gen tudományokkal összekeverve meghamisittatott? 
— Nem — ezt annyival inkább nem tehetjük fö l , 
minél szigorúbb volt a' fölügyelet, melly Krisztus' 
tudománya fölött őrködött. De ha már ekként szá-
zadokról századokra, nemzedékről nemzedékre át-
szállittatott Jézus' igaz tudománya : ugy nem kételked-
hetünk arról, hogy az ma is valahol egész terjedelmé-
ben és tisztaságában föltalálható; ámde hol? — Ott, 
keresztények ! igen ott, azon egyházban, melly száza-
dokról századokra, nemzedékről nemzedékre egész az 
apostoli korig fölviheti lételét ; ott, hol a' szakadatlan 
hagyomány 's a' nem téveszthető egység kétségte-
lenül kimutatja : mit tanított ez egyház minden időn 
keresztül, melly tanítás mindenkor ugyanazon egy 
volt, egy az apostolokéval, és egy minden apostoli 
tanítóéval; végre ot t , hol ama' tanitásrai szigorú 
fölügyelet, mellyet előbb festénk, minden századon 
át hiven mutatkozik. És ezen egyház nem látha-
tatlan, nincs eldugva, mellyet hosszabb fáradság 
után is alig lehetne föltalálni; világoskodik ez a' 
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népek közt, és mi tudjuk, 's mi ismerjük azt. Ezen 
egyháznak tehát, mivel Krisztus igaz tanitása egész 
terjedelmének birtokában van ; mivel tudja és ismeri : 
mit tanitott Jézus, már nem nehéz, annál kevesbbé 
lehetetlen kimondania : mi tehát Krisztus' tanitása ? 
vagyis más szavakkal : kimondott dogmákban és sym-
bolumokban eldönteni, meghatározni a' keresztény ta-
nítást, 's ennélfogva a' keresztény embernek hitét ; 
midőn azután mi ezen egyház szavainak hiszünk, 
nem embernek, hanem magának a' jelenkező Isten-
nek, ki amaz igazságokat kijelentette, engedelmes-
kedünk. — Végre meg kell jegyeznem, hogy mi-
dőn Jézus evangeliuma' szétterjesztésére parancsola-
tot adott apostolinak, akkor egyszersmind megigéré 

r 
nekik örök segedelmét: „ E s én veletek leszek min-
dennap egész világ' végezetéig." Melly igéret ter-
mészetesen nem másra , mint az akkori 's leendő ta-
nítói karra volt irányozva, hogy ezek magas tiszt-
jükben hiven eljárhatván, csak azt tanítsák, és mind-
azt, mit Jézus parancsolt vala nekik; e' szerint 
tehát a' természeti tehetségen fölül, mellyel Jézus 
tanításának terjesztésében naponként fáradoztak, ter-
mészet fölötti kegyelem által is segittettek, meg-
őriztetvén a' hibától, mit talán emberi gyarló-
ságnál fogva elkövethetének. 'S ime igy most már 
az isteni kéz is segíti az egyházat kimondhatni azt, 
mit az Üdvözítő tanitott. Míkép mondhatnók tehát, 
hogy a' keresztény tanításnak dogmák általi eldön-
tése lehetetlen, ha bár a' tudományok' vég megál-
lása soha be sem is következnék? — Igenis tehát; 
miként a' kimondott dogmáknak és symbolumoknak 
szüksége nyilvános, akként már a' mondottaknál 
fogva azok eldöntésének 's meghatározásának lehet-
ségéről sem lehet kétségeskedni, 's mi katholiku-
sok nem is kétségeskedtünk soha. Dénesfy. 

Gottlieb és Vilmos, 
vagy : Luthert követő kél férfiúnak türelmes 

beszélgetései a katholika vallás felől. 
V. 

Luther is hét szentséget vall ; 's ezzel a' kath. 
tanítást igazolja. 

A' két jóbarát bizodalmas beszélgetésének ered-
ménye az lön, hogy, a' mit Gottlieb Luthernek saját 

*) E' tü re lmes beszélgetések ' közlését ugyan már a' 
múlt évi folyam' második felében megkezdettük ; nem 
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szavaival minden kétséget kizárólag bebizonyita , 
végtére Vilmos is megvallani kénytelenitteték ; azt 
tudnillik, hogy Luther az anyaszentegyháznak leg-
főbb, es tanitasaiban csalhatatlan tekintélye, annak 
hagyományilag, a' szentirásokkal együtt hiven meg-
őrzött, 's a' szent atyák' egyező tanúbizonyságából 
kitetsző hite, továbbá a' romai pápában mindenkor 
tisztelt látható feje, 's az iránta tartozó engedel-
messég felől, józanabb pillanatiban, igen is katho-
lice nyilatkozott. Ugy hogy a' következetes maradni 
kivánó Gottlieb az eddig mondottaknál fogva csak-
ugyan nem tarthatott semmit jobbnak, mint Luther' 
szavait követve, az igaz, vagyis romai-katholika 
anyaszentegyház' kebelébe visszatérni : — mit azon-
ban részéről Vilmos nem vélt helyeselhetőnek, mint-
hogy, míkép ő magát kifejezé, „ h a mindjárt a' — 
szóba hozott pontokat mind elfogadná is . . . sok 
más van még hátra, miben megegyezhetni soha sem 
fog." 'S erre vonatkoznak a' beszélgetés' megsza-
kadt fonalára visszatérő Gottliebnek eme' szavai : 

Gottl. Dél előtt azt mondád, hogy te bár meg-
engedve a' tárgyalt czikkeket, sok egyébre nézve 
nem egyezhetnél meg soha. 

Vilm. Ugy van, 's ezt ismétlem — most is. 
r 

Gottl. En tehát kedves Lutherünk' munkáiból 
fogok majd neked valamit olvasni, mi más gondo-
latokra birand téged. A' nyolezadik kötetben 180. a. 
lapon áll valami a' szentségekről, mit ő 1544ben 
irt, — jól megjegyezd magadnak az évszámot; — 
szavai ekkép hangzanak : „Miért is tisztán 's kereken 
kimondva, vagy egészen és mindent higyünk, vagy 
ne higyünk semmit. A' Szentlelket fölosztani 's el-
darabolni nem lehet, hogy egy dologban igazán, 
másban pedig hamisan tanítson es higyen !" Értet-
ted-e jól ? 

Vilm. Igen, és mi következik ebből ? 
Gottl. Mi következik? Tüstént megmondom. 

A'Szentlélek, mond Luther, azon egyházat, mellv-
ben tanitószékét fölállította, nem igazgathatja akkép, 
hogy azt egyik tárgyra nézve helyesen, a' másikra 

olly szoros azonban köztök az összefiiggés , hogy az 
azokban foglalt tárgyak egyenként 's külön is ne közö l -
tethetnének. E' megszakadás annakokáér t 's illetőleg 
fo ly ta tás , mellyet maga az értekezés ' hosszabbra 
ter jedése is kerülhetlenné tön , azon t. olvasóinkra 
nézve sem f o g , r emény i jük , zavart szülni , kik t a -
lán az elörebocsátottakat nem olvashatták. Szerk. 
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nézve pedig1 hibásan oktassa, mivel őt fölosztani 's 
eldarabolni nem lehet. Minthogy annakokáért Luther-
nek föntebbi tanítása szerint a' romai egyházat a' 
Szentlélek igazgatja, ' s a ' romai pápának szája Krisz-
tus' szája, szükségkép következik, hogy ezen egy-
ház nem taníthat némelly czikkeket ugyan helyesen, 
másokat ellenben rosszul; 's ugyanazért nem csupán 
egy czikkre nézve, hanem egész tanítását illetőleg 
hitelt kell neki adni. 

Vilm. Már pedig azt még sem fogja senki ta-
gadhatni, hogy a' pápák az igaz keresztény hit' czik-
keihez fölöttébb sokat hozzátoldottak. 

Gott/. Példának okáért? 
Vilm. Példának okáért: Krisztus urunk csupán 

két szentséget rendelt, tudnillik a' keresztséget és 
urvacsorát; mint ezt mi lutheránusok tartjuk; 's a' 
pápák még öt mást toldottak hozzájok. 

Gottl. IIa ez igy volna , ugy a' romai egyház 
szörnyen tévedett volna. 

Vilm. Biz' én is azt gondolom. 
Gottl. 'S az nem is jutott eszedbe, hogy ez 

talán nem is lehetséges? 1) 
Vilm. Valóban nem; de illyesmi meg most sem 

jön eszembe. 2 ) 

1) Nem lehetséges pedig a z é r t , mivel Luther ' szavai 
szerint i s : .,az anyaszentegyház nem tévedhet; mert 
Isten' igéje, mellyet taní t , nem t évedhe t ; " (Rel. és 
Nev. 1842. II. 406. 1.) hogy pedig ezen anyaszent -
egyház az, mellyet katholikának nevezünk, ismét ö 
bizonyitja azon emlékezetes szavaival : Cl- Rel. és 
Nev. 184-2. 11. 397- 1.) ,,a' pápaságban meg van az 
Isten' i gé j e , az apostoli h ivata l , 's — a' szentírást 
mi is tölök vettiik, valamint a 'keresz tséget , szent-
ségeket és predikálószéket is. . . Ugyanazért núlok 
kell lenni a' hitnek , «' keresztény egyháznak és szent 
Léleknek is." így irt Luther 1538-ban , 's ezt Vil-
mosnak nem kellett vala elfelejtenie. S. 

2) Hát aznem ju t - e eszökbemég az egyiigyiibbeknek i s , 
hogy: ha már csakugyan csalatottnak kell hinnünk 
az egyik r é s z t , a' mint kell i s , a ' tévedés' gyanú -
jába sokkal hamarább 's mélíábban esik gondolkodó 
's értelmes emberek előtt az a* rész, melly magával 
soha sem egyezve a' szentségek' számát majd e n -
nyinek, majd amannyinakmondja , 's nein tuda t isz-
tábajönni ez iránt mai napig sem; míg a' kath. anya -
szentegyház, magával és a ' régiséggel egyezöleg , 
valamint másban , ugy a' szentségekröli tanításában 
is változatlan marada ? Kérdezzük iránta Lu the r t ? 
Neki egyszer hétre megy a ' s zen t ségek ' száma, m á s -
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Gottl. Nem-e ? Majd hát én viszlek illy gon-
dolatra téged. Képes vagy-e Luthert hazugnak és 
csalónak tartani, miután már a' reformatióhoz hoz-
zákezdett ? 

szor nem haladja a' hát mat ; ollykor csak egyet i s -
m e r , 's van idő, mikor egyet s em; p- o. midőn á l -
l í t j a , hogy : „nullum sacramentorum septem in ut-
eris Uteris nomine sacramenti censetur ? (Tom- 1. 
Jen. Lat. f. 436.) mi fölöttébb sokat jelent o t t , hol 
egyetlen kútfő az Írott ige. Ha Melanchtonra hal lga-
tunk , n e k i : , ,Numerantur haec sacramenta : Bap-
tismus , Cnena Domini, Absolutio(Loc. comm. C-
de num sacr . ) sőt nem idegen tőle, még negyedi-
ket is vallani : ,,Míhi maxime placet eliam a d d i . Or-
dinationen, ut vocant - ' . . . . 's az A pol. Conf. 
LXI111. 1. (Corpus doctr. Christ. 1561. Frankf.) „Wo 
man abe r , ugy mond, das Sacrament des Ordens 
wolt verstehen, ein Sacrament von Predigtampt und 
Evangelio , so hätte es keyn Beschwerung die Or-
dinatio ein Sacrament zu nennen." Hogy ezen Apo-
lógiában a' szentségek' száma háromra volt téve , 
tudjuk. „Vere igitur sunt s a c r a m e n t a / ' mondatik a ' 
latin szerkezetben „Baptismus, Coena Domini , A b -
solutio, quae est sacramentum poenitentiae : " melly 
utóbbi szavakat a' német fordításban „világosság' 
okáér t" kihagyták ugyan a' r e fo rmátorok , de az ab-
solutist meghagyák mégis valóságos szentségnek. Ezt 
tanitá Luther is ama' nevezetes , és a' reformatiót 
legjobban bélyegző szavaiban: „Principio neganda 
mihi sunt septem sacramenta (ugyan miért neganda ? 
csak azért, mivel a' romai egyház tanítja ?) et tantum 
tria pro tempore ponenda , Baptismus , poenitentia ; 

Pánit, Quamquam si usu seripturae loqui velim, non -
nisi unum sacramentum habeam-" (T 11. ed. Jen. 1557. 
27L b. ) Tehát :,,pro tempore!" . . . és csodáljuk azután, 
ha később az öt, négy, három kettőre olvadt, 's itt ott 
,,pro tempore" egy sincs? A' dr Sze'kács József készí-
tette „Keresztény vallástan' kat.echismusá f ' -ban (Pest . 
1841.) szentségekről nincs szó, hanem csak „ ü n n e -
pélyesval lási szokások / ' (105. I.) „ünnepélyes r e n d -
s z a b á s " - o k , (47-1.) „ünnepélyes szertartások' - ró l ; 
minőknek a' 47. lapon a' keresztelés és ú rvacsora , 
( tehát ke/lőj a' 1141 pedig : ,,a' keresztség, a' confir-
mai io és úrvacsora- ' (tehát három) rnondatnak-A' szerző 
az egész katechismusban, t ud tunkra , egyszer él a' 
szentség szóval, és pedig az — utolsó lapon- (118. 1 ) 
Yáy András pedig az „Óramuta tó" -ban e' szer ta r tá -
sok' számát nagyon is reducálva , (35- 1.) igy í r : 
, ,A' protestáns csak azon szertartást tar that ja lénye-
gesnek, minek módját Krisztus és apostolok rende-
lék meg. lllyet én, az egy vrvacsoráját kivéve — 
vem ismerek1'. . . . Mi itt csak egyet kérdünk : va l l -
jon mit bizhatunk azon szentirás-magyarázásí elvekben 
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Vilm. Én-e ? Nem én soha. 
Gottl. 'S ugyan mikor kezdett tehát a' refor-

tióhoz ? 
Vilm. Ej ! hisz' azt te is tudod ; 1517ben mind-

szentnap' előestéjén. 

mit hitünk' a m a z , egyedülinek tar to t t , kútfeje' h e -
lyes értésében ; lia annak olly tudós és szorgalmas 
nyomozója — minőnek az „ U r a m u t a t ó ' s z e r z ő j é t 
tart juk , egynél több ,,el nem maradható4 ' egyébiránt 
mint m o n d j a , „üdvösségre inulhatlanul nem szüksé-
ges" szertartás ' ismeretére nem vala képes el jutni ; 
míg mások , pedig szentirás-magyarázási tudomá-
nyukkal a' katholikusok' ellenében olly gyakran k é r -
k e d e t t ' s kérkedő protestáns h iüudósok , számtalan 
ízben ujranyomott kalechismusukban erősí t ik , hogy : 
„Krisztus Urunk az Uj Szövetségben — két Sakra-
mentomokut szerzett, úgymint a' keresztséget és az 
Urnák szent vacsoráját :" 0 - Ker. Catechism. A' ref. 
Ekklésiáb. lévőknek kibocs. Rév-Komár. 1821. 114. 
1.) annyira meg lévén eddig e ' hitükről győződve, 
hogy az a' melletti állhatatos megmaradásra még 
esküvel sem kételkednének hilök' sorsosait lekötelezni? 
Milly eltávozás egymástól , milly hitkülönbség, milly 
szakadottság a' protestantismus' részéről,azonegy val-
lásfelekezetben,azonegy tartományban, azonegy könyv-
ben; 's milly megegyezéses milly habozás nélküli h a t á -
rozottság, milly egység más részről a' kath. egyház' ke-
belében ! Nem egy ta r tományban, nem egy n e m -
zetnél , nem is egy korszakban csupán ; de min-
denütt és mindenkor , az egész föld' kerekségén, 
hol katholikusok élnek ! Bátran intézheted ezek közt 
a' legkisebb tanulógyermekhez is e ' ké rdés t ; Hány 
szentségek vannak, és miképen neveztetnek '( Bármelly 
nemzetbeli i s , bármellyik égal j alatt született is e' 
v i lágra , mindig 's mindenütt azonegy feleletre ta r t -
hatsz számot , hogy : ,, Hét szentségek vágynák, ések-
képe/i neveztetnek : Keresztség , Wermalus ' s lb . " Ha 
tudod, hogy kutholikus : tudod azt is, hogy a' szentsé-
gek re , de nem csak ezekre nézve — mit hisz. E l -
lenben , lia tudod is b á r . hogy protestáns; hitval-
lására nézve még mit sem állithalsz némi biztosság-
gal. — Valóban ezen egy tapasztalásiadat is elegendő 
lehetne azon ösvénynek csalhatat lan kimutatására, 
mellyen a m a ' , minden valódi emberbaráttól olly 
őszintén óhajtóit un ió ra , a' hilegységre valaha e l -
juthatni szabad reménylenünk. Bizonyára az ezen 
unióra vezető ut nem lehet az önvéleményének követ-
hetésére fölszabadító Separatismus, hanem egyedül 
a ' közmegegyezésnek hódoló katholicismus ; és lehe-
letlenséget várnak mindazok , kik a' magany/iézetek' 
reményien harmóniáján épitik bájos álomképeik' soha 
sem valósítható tündérpalotáját . 

Gottl. Helyesen; már pedig nézd itt munkái-
nak első kötetét, a' 144. a. lapot, hol, mint ma 
reggel magad olvasád, olly szépen irt X. Leo pápá-
hoz a' romai egyház felől, nézd itt a' két utolsó 
sort , miket ír végül : „Az ur Krisztus őrizze meg 
szentségedet örök időkig. Aldenburgban, martius' 
3án 1519." Valljon hazug volt-e akkor Luther és 
csaló ? 

I ilm. Nem, és hetvenhétezerszer nem ! 

tíottl. Ennélfogva, ha Luther a' reformatio' má-
sodik évében hazug nem volt , a' romai egyház 
1519ben még az igaz tanítás' birtokában vala; ő 
ugyanis azt mondja, mint ezt ide fönt még egyszer 
olvashatod : „hogy ezen egyház' hatalma mindenek 
fölött van, 's hogy annak sem égen sem földön nem 
lehet semmit is fölibe helyezni, egyéb magát Krisz-
tus Jézust, ki ura mindeneknek." Vagy nem maga 
Luther mondja-e, hogy a' pápaságban sok kereszté-
nyi j ó , sőt minden keresztényi javak föllelhetők ; 
mikép jöhetnének annakokáért abba tévedések és 
hibák ? 

Vilm. No's, hát csak ugy becsúsztak. 
Gottl. Ennek Luther után kellett volna csak tör-

ténnie; miután az ő idejében a' romai egyház még 
semmi tévedést sem taníthatott: különben ugyanis 
iszonyú nagyot vétkezett volna a' tiszta igazság ellen, 
's a' reformatiónak — mellyet pedig bizonyosan jó 
's igaz szándékkal kell vala neki megkezdenie — 
mindjárt első éveiben leggonoszabb hitszegő' mód-
jára viselte volna magát Isten és annak igéje iránt : 
e' tévedésekkel tölt egyház felől olly dicséretesen és 
szentül irván. Vagy nem igaz ? 

Vilm. Nincs különben ; de nekünk lutheránu-
soknak még sincs több szentségünk kettőnél. 

Gottl. Ezt már helyesen mondod : nekünk lu-
theránusoknak; de Luther urunk máskép hitt ám; 
mivelő szintúgy, mint a' romai egyház, hét szent-
séget vallott. 

Vilm. No már ezt nem hiszem ; nem én, örökké ! 
Gottl. Hohó! csak még az örökkévalóságon is 

tul ne menj; meglátjuk, nem fogsz-e valamit leen-
gedni belőle. Figyelmezz csak ide; lásd ez itt Lu-
ther munkáinak első kötete, 's mint az itt a' 335. 
a. lapon, az első sorban mondatik, itt egy , a' bol-
dogult doctor által 1520ban az uj-testainentomról 
tartott beszéd van. 0 itt azt állítja, hogy a' mise 
nem egyéb, mint egyedül szentség és szövetség. Majd 
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én fölolvasom: ,,A' miséket kénytelenek vagyunk csu-
pán szentség- és szövetségül tartani, mellyek nem 
áldozatok, és illyenek nem is lehetnek, épen olly 
kévéssé, mikép a' többi szentségek, a' keresztség, 
bérmálás, poenitentia-tartás, utolsó-kenet, 'stb-
nem lehelnek." 

Vilm. Hisz' ez csak négy. 
Gottl. Csak négy? Oh együgyűség! Avagy 

nem az urvacsoráról vagy miséről beszél-e itt Lu-
ther, mellyet ő szentségnek, és pedig csak szent-
ségnek tart? Ő a' keresztséget, bénnálást, poeni-
tentia-tartást és utolsó-kenetet is szentségnek vallja, 
's párhuzamba teszi az urvacsorával; végül pedig, 
— nézz csak ide; még egy „et ceterá-\,u is vet 
utánok. Tudod-e, hogy ez mit jelent ? 

Vilm. Hm ! Ez annyit tesz : és a' többi, vagy, 
ha szóról szóra fordítjuk : és a' többiek. 

Gottl. Helyesen ; ugyan mellyek volnának tehát 
az urvacsorán, keresztségen , bérmáláson , poeni-
tentia-tartáson és utolsó-keneten kivül a1 többiek? 

Vilm. A' katholikusok azt mondják, hogy az 
egyházi-rend, és házasság azok. 3 ) 

3) De még protestáns irók is mondták ezt. Hogy az Apo-
logia' irója MeluncJiton az egyházi-rendet szentségnek 
tartotta, már fölebb láttuk. A' házasságra nézve pedig 
legjobb tanúbizonyságul maga Luther szolgál; ki több, 
e' tárgyra tartozó 's alább idézendő szavain kivül 
munkáinak első kötetében a ' 170. b. lapon így í r : 
„Zum e r s t e n , " tanít ja, „dasz (die Ehe) ein Sacra-
ment ist. Ein Sacrament aber lieiszt ein heiliges 
Zeichen, das da bedeutet etwas anderes, geistliches, 
hei l iges , himmlisches und ewiges Ding! gleichwie 
das Wasse r der T a u f e , wenn es der Priester über 
das Kind gieszt , bedeutet die heil ige, göttliche und 
ewige Gnade , die daneben wird gegossen in die 
Seele, und Leib desselben Kindes , und reiniget ans 
die Erlsünde" ( ' s az Óramutató' irója mit sem tud 
mégis a' keresztségről, mint Krisztus és apostolok á l -
tal rendelt lényeges, nem is szentségről, hanem csak 
szertartásról!) „dasz da Gottes Reich innen sey . . . 
also itt auch der eheliche Stand ein Sacrament". 
Azért Hetényi (Athen. 70. sz. 1842. II.) határozot-
tan k imondja , mikép : „Minden papnak hinnie k e l l , 
hogy a' jólkötölt házasság valóságos szentség'1 ( talán 
jó volna ezt hinniek nem-pap házasoknak is ? vagy 
őket a' dolog nem is érdekli ?) „és közvetlen isteni 
rendelet.'1 Egyébiránt a' protestantismusnak a' s zen t -
ségekröli tanításban eme' habozását három egész 
század óta szemlélik és sajnál ják a ' katholikusok. tfs 
ha olvasunk hit tanokat , mellyekben a' szentségekről 

Gottl. 'S e' kettőt kelle Luthernek is az „et 
ceterá"-jával érteni ; mert kivülök más valamelly 
szentségekről még senki sem hallott semmit ; és igy 
megvolna tehát mind a' hét szentség. 

Vilm. No , erre ugyan soha sem jöttem volna 
magamtól. 

Gottl. Ha tehát Luther az öt megnevezett szent-
séget 's a' többi kettőt szentségekűl megismeri, ugy 
ő hiszi következésképen azt is, hogy ezek olly jelek, 
mellyeket Krisztus rendelt ; nemde ? 

Vilm. Kétségkívül. 
Gottl. 'S e' szerint ö nem hitte, sem nem ta-

nította, hogy valamelly pápa uj szentség eket gondolt 
volna ki, 's azokat a' Krisztus által rendeltekhez tol-
dotta volna ? 

Vilm. Kénytelen vagyok neked igazat adni. 

Gottl. 'S igy a' katholikusok épen ugy szóla-
llak 's tanítanak ma is, mint doctorunk Luther 1520-
ban egyik prédikácziójában szólott és tanitott? 

emlités sem tétetik, olvashatunk ollyakat is, mellyek-
ben a' protestantismus a' kath- tanhoz többé 's ke-
vésbbé közeledik. Feddersen (Katechism. d. christl. 
Pflichten- und Glaubensl. Husum, 1821.) az erényes 
és ker. élet' eszközeihez számlálja: ,.die Taufe , die 
Confirmation, das Abendmahl, die Beichte, die 
Trauung." Mayer pedig (Blätter für höh- Wahrh. \ . 
Samml.) a' keresztséget és urvacsorát csak mint%-
fontosabbukal emelve ki, egyébiránt a' protestánso-
kat arrólmeggyözödötteknekállítja: „dasz auch . . . 
namentlich bei der Weihe, oder Ordination der Leh-
rer, der Beichte und Absolution, der Erneuerung 
des Taufbundes in der Confirmation . . . bei Schlie-
szung einer christl. Ehe, und bei einer solchen Ölung 
der Kranken, welche nach Verordnung des Briefs 
Jacobi (!) als Heilmittel gebraucht wird, der heilige 
Geist mit geheimer Wirkimg geschäftig sey.. . " N é -
metországban lassanként megszaporodik ismét (a' nem 
rationalistáknál) a' szentségek' száma; mert már Göthe 
panaszkodék, hogy : ,der Protestant hat zu wenig 
Sakramente" . . . már ő panaszkodék, előadva a' 
katholikusok szentségeinek az egész ember' életét 
egy szellemi 's vallásos egészszé szövő gyönyörű 
összefüggését. . . ,,Wie ist nicht dieser wahrhaft gei-
stige Zusammenhang im Protestantismus zersplittert ! 

' indem ein Theil gedachter Symbole für apokrypisch, 
und nur wenige für canonisch erklärt werden; und 
wie will man uns durch das Gleichgültige der einen, 
zu der hohen Würde der andern vorbereiten ? '' Aus 
mein Leben. 11. Th. 1S13. Wien.) De : sero sapiunt 
Phryges ! S. 
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Vilm. Hm, hm ! Talán csak régi szokásból el-
hamarkodva beszélt. . . 

Gottl. Vilmos, Vilmos! Majd egy tudós férfi, 
minőnek ő t , a' mi nagy reformátorunkat az egész 
világ tartja, magát annyira el fogja hamarkodni pre-
dikácziójában, és hamis szentségeket fog előszám-
lálni ; miután már két év hosszant reformátorul lépett 
föl . . . Ez volna ám a' szép reformatio ! 4 ) 

Vilm. No , veled az ember nem győz eléggé 
vigyázni magára. 

Gottl. Már bizony, ha egyszer religióról van 
szó , pontosan is kell akkor az embernek mindenben 
szólani. . . Most pedig arra térek á t , miről csak 
egy pillanata, hogy szólottál. Azt mondtad te, hogy 
mi lutheránusok csak két szentséget ismerünk, a' 
keresztséget és urvacsorát; pedig imént magad is 
hallottad, hogy Luther kettőnél többet fogad e l , 's 
hogy ugyanazokat sorolja elő, mellyeket a' katholi-
kusok mai nap is tartanak. 'S most én még világo-
sabban szemed elejbe kivánom terjeszteni, hogy re -
formátorunk, ha ma e' földre visszatérne, jobban 
meg volna a' katholikusokkal, mint velünk luthe-
ránusokkal , elégedve. 

Vilm. Csak be kell bizonyítani. 
S. 

ÍVIiképen kell a' szüléknek és neve-
lőknek a' siketnéma gyermekkel kis 

korában bánni? 
II. 

Az erkölcsi oktatásról. 
Valamint a' halló gyermeket, ugy a' siketnémát 

is már kis korában mindarra, mi illendő, szép ésjó, 
szükséges ^szoktatni. Mivel a' gyermeket kifejtő in-
dulatai és testi érzékei semmi jóra nem izgatják 
's vezetik : azért tartoznak a' szülék gyermekeiket 
idején a' tisztesség, böesület 's erkölcsi érzelem' ú t -
jára igazítani. A' siketnéma ugyanazon elmebeli te-
hetségekkel bír , mellyekkel a' teljes érzékű gyer-
mek ; csak az a' különbség, hogy a' siketet szóval 
nem oktathatjuk; neki, mi j ó , mi r o s s z b e s z é l é s 

4-) 'S ha csakugyan elhamarkodá is magát a' beszédben , 
e' mentséget többé nem használhatja, miután beszé-
dét meg nem változtatva kinyomatta. E z alkalommal 
ugyanis legkevesebbe került volna neki ugyanazt 
tenni, mit egy másik beszédével t ö n : ,,Sermon vom 
ehelichen Stand, verändert und korrigirt durch dr. 
Martin Luther , Anno 1519." (1.1.Bd. 169. b. 1.) S . 

által meg nem mutathatjuk : azért szükséges, hogy 
azoknak tetteink, cselekedeteink, szertartásink által 
jó példát adjunk ; és magunkon a' rendszerinti élet, és 
a' tökélyre törekedő ember' képét mint valami tükör-
ben megmutassuk. Tehát azon legyenek a' szülék, 
hogy a' gyermek előtt a' harag, a' boszonkodás, 
dobzódás, és minden illetlen és zabolátlan indula-
latok' kitörésétől óják magokat ; és hogy azoktól, kik a' 
gyermek körül forgolódnak, valami vétkes és kárhoza-
tos tettet a' gyermek ne lásson. A' mi a' gyermek' táplá-
lására szükséges, adják meg annak a1 szülék, de ren-
detlen kívánságainak ne engedjenek. Vannak szülék, 
kik, midőn látják, hogy az ártatlan gyermek a' te r -
mészettől nagy csapást szenvedett, az által akarják 
a' hiányt helyrehozni, hogy a' gyermeknek mindenben 
kedveznek, annak rossz hajlandóságait elnézik, sőt 
ártalmas tetteiért is nem intik, nem fenyítik meg. 
Milly káros és veszedelmes dolog a' gyermeket maga 
kényére hagyni, könnyen átlátjuk, ha annak követ-
kezéseit megtekintjük. Az elkényeztetett gyermekből 
engedetlen, akaratos és durva ember lesz, ki egész 
éltében magának i s , másoknak is terhére van. Meg 
kell ugyan a' szegény siketnemát kímélni, és azzal 
szeretettel bánni, hogy ő is szüléi iránt szeretetre ger-
jedjen, és azok' jótéteményeit megismérni tanulja, 's 
hozzájok háladatos szívvel viseltetni idején megszok-
jék. A' háladatos érzelem és böcsülés, mellyel szüléi 
iránt viseltetik a' gyermek, a' mindenható és leg-
jobb atyának megismerésére : a' szeretet, mellyet test-
vérei és társai iránt mutat, az általános felebaráti 
szeretetre fogja vezetni. 

Gyors engedelmességre kell szoktatni a' gyer-
meket; hogy azt, a 'mit kívánunk tőle, minden men-
tegetés nélkül tüstént megtegye. Közönségesen ak-
kor hajlanak a' gyermekek akaratosságra, ha látják, 
hogy valamiképen a' parancsolat' teljesítését elko^ 
rülhetik ; azért soha sem kell a' gyermekkel alku-
dozni, 's azt csupa ígéretekkel biztatni : hanem meg 
kell szigorúan kívánni, hogy minden kifogás, ha-
lasztás , vonogatás nélkül azt, a' mit parancsoltunk, 
megtegye. A' legcsekélyebb botlásnál is meg kell a' 
gyermeket inteni, és minden kitelhető kíméléssel a' 
rossz hajlandóságtól el kell rettenteni. Többnyire 
tudatlanságból hibáz a' gyermek, 's azért értelme ki 
nem fejlődhetik, ha csak minden legkisebb gáncsokra 
őt nem figyelmeztetjük. Sokszor az által is lehet a' 
gyermeket minden illetlenségtől megtartóztatni, ha 

X 
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mutáljuk, hogy ez vagy amaz a' tett nekünk nem tet-
szik. Ha pedig a' gyermek valami ártalmasabb dol-
got követ e l , cs már többször : meg kell fenyíteni, 
és jó móddal meg kell büntetni. A' siketnéma gyer-
meket magánosan elzárni nem tanácsos ; mivel a z , 
lia valami baja történik, segítségért nem kiálthat. 
Az eledelt akkor lehet tőle megtagadni, ha az étel-
ben, vagy az evés közt tett valami kicsapást. Ha 
büntetést érdemel, azt tüstént a' rossz tett után kell 
reá szabni; merthaelhalasztatik az, a' gyermek nem 

látja át a' büntetés' okát , mivel azt neki nehéz 
r 

megmagyarázni. Atalában a' siket gyermek' fenyí-
tésében nagy figyelemmel kell lenni ; mert gyakorta 
történik, hogy azért hibáz a' s iket , mivel bennün-
ket nem értett : vagy azért látszik vétkesnek, mi-r 

vei magát kimagyarázni nem képes. Ambar pedig 
nem tud beszélni, mégis megérzi belsőképen: mi 
igazságos, mi igazságtalan ; azért valamint az é r -
demlett büntetést jó szívvel eltűri, ugy a ' m e g nem 
érdemlett fenyítést fölötte fájlal ja, és aziránt, ki 
őt ok nélkül bünteti, egész bizodalmát elveszti. 

Valamint más gyermek, ugy a' siket isnómelly-
kor hazugság által akar magán segíteni; hogy ehhez 
ne szokjék, néha meg lehet neki bocsátani, ha tettét 
igazán megvallja, és igéri, hogy azt többé nem teszi ; 
ha pedig rossz tettéről megvagyunk győződve, és 
azt mégis tagadja, szigorúan meg kell vele érez-
tetni a' rossz cselekedet' következését. 

Legtanácsosabb a' siketnél is , mint más gyer -
meknél a' rosszra szolgáló alkalmat elhárítani ; azért 
adjunk a' gyermeknek korán ártatlan foglalatossá-
gokat , adjunk erejéhez szabott kézi munkát és házi 
foglalatosságokat, némellykor pedig a' játékra és i l-
lendő mulatásra szolgáló szereket, hogy a' gyermek 
magát soha meg ne unja. 

Korán kell a' siketet arra szoktatni, hogy ide-
gen jószághoz ne nyúljon; hogy azt megértse, l e -
het neki holmi csekélységet adni, hogy azzal, mint 
tulajdon jószágával bánjék, a' mi másé, ne bántsa, 
el ne vegye, el ne rontsa. Mivel a' siketnek ér -
zelme leginkább a' látástól függ , azért mindaz, mi 
a' szemnek kellemes, jobban érdekli a' siketet mint 
a' halló embert, kinek érzelme a' hallás által meg-
oszlik. Ezen okból a' siket az eleven színeket, a' 
fénylő, csinos, ékes jószágokat nagyon kedveli és 
keresi. Ebből pedig ez következik, hogy magát 
örömest czifrázza, és a' sötétségtől fölötte irtózik. 

Innen vagyon, hogy a' siket többnyire mind az em-
beren, mind más tárgyakon csak a'külső csinosságot 
tekinti , böcsüli, és a' szerint hoz belső értékéről 
is ítéletet. Azért a' siket a' szegény 's nyomorú 
ember' megvetésére igen hajlandó ; ezen rossz ha j -
lamot az által törhetjük meg a' siketben, ha azt fi-
gyelmetessé teszszük, milly tehetetlen és nyomorú 
ő maga, ha szüléi és más jó emberek öt nem segítik. 

IIa a' szüléknek a' siketnémán kívül más gyer-
mekeik is vannak, vigyázzanak arra, hogy a' s iket-
nek mások fölött ne kedvezzenek ; mert , ha azt a' 

siket észreveszi, Epedig az könnyen megesik) test-
vérein akar majd paczkázni, ezek pedig azt meg nem 
szenvedvén, egymás közt viszálkodásba jönnek, és 
abból szomorú következetek eredhetnek. 

Fölötte ártalmas a' siket' erkölcsére, ha a' szü-
lék , midőn a' gyermek valamit kérdez tőlök, azt 
azon ürügy alatt, hogy a' gyermek azt nem érti, ha-
zugsággal akarják kielégíteni ; mert a' gyermek előbb 
utóbb azt mégis észreveszi, ós ekkor a' szülék a' gyer-
mek előtt minden hitelöket elvesztik ; a' gyermek gya-
nakodó lesz, és senkiben sem bízik. Azért, ha valami 
ollyast kérdez a' gyermek, mit neki tudnia nem kell, 
vagy a' mit még meg nem foghat, egyenest ki kell 
nyilatkoztatni, hogy azt ő még nem értheti. 

Vezettessék el a' siket az istenszolgálatra i s , 
és tetessék figyelmetessé, miképen kell ott magát 
viselni. Imádkozni ő ugyan nem tud, de mégis eszébe 
ötlik, hogy valami fölséges és hatalmas lénynek kell 
ott létezni, midőn látja, hogy igen sok ember olly 
ájtatosan imádja azt; meg fog illetődni a' látott tisz-
telkedésen 's kérdezősködni arról ; 's ekkor legjobb 
alkalmok lesz a' szüléknek a' hit' ágazatit a' gyer-
meknek, mennyire lehet, megmagyarázni ; akkor é r -
tésére lehet adni a' gyermeknek, hogy neki, és 
minden más embereknek egy mindenható 's legjobb 
atyja van az égben, ki a' jót szereti, a' rosszat 
utálja 's megbünteti. Ki mindeneket alkotott, min-
deneknek ura és kormányzója. Ha ezt megfogta, 
azon kell lenni, hogy a' gyermek azon legfőbb 's leg-
jobb atya' kedveért a ' jó t cselekedni, a' rosszat távoz-
tatni megtanulja : azt pedig mi jó, mi rossz, minden 
előforduló esetekben, és arra szolgáló alkalommal meg 
lehet a' gyermeknek magyarázni; mert a' jónak és 
rossznak érzelme a' természet' törvénye által a' gyer-
mek' szivébe van vésve ; csak arra kell figyelmez-
tetni és idején szoktatni, hogy a' jó cselekedete-
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ket örömest gyakorolja, a' rossztól pedig irtózzék. 
Eljárhat a' siketnéma gyermek a' helybeli iskolába 
is a' halló gyermekekkel, ott is el lehet őt más 
gyermekek' hátramaradása ^nélkül foglalni ; megta-
nulhat ott irni, rajzolni, különbféle tárgyakat, j ó -
szágokat 's ezek' tulajdonságit irás által megnevezni, 

számlálni 'stb. igy a' gyermek munkához , esz-
mélkedéshez és szertartáshoz szokik, 's az inté-
zelbeli nevelésre jól elkészül. Mert az bizonyos, hogy 
a' siket gyermek, ha magánosan oktattatik, annyi 
előmenetelt a'tanulásban nem tehet, mint a ' jó l szer-
kezeit intézetben; mert az ember társaságos életre 
van alkotva, és a' másokkali társalkodás az ember-
nek képzésére igen hathatós dolog : azért nem cse-
kély hátramaradást okoz az elme' kifejtésében 's a' 
sziv' érzelmeiben, ha a' gyermek társaságos közle-
kedésből és barátságos viszonyokból ki van zárva ; 
ez pedig a' siketnémával megtörténik; mert az, ám-
bár emberek közt forgolódik , mégis magánosan van 
hagyva ; mivel ámbár más gyermekek őt magok kö-
rül me gszenvedik, és tán társalkodnak is vele : mind-
azonáltal a' siketnémának a' hallókkali közlekedése 
nagyon szük határok közé van szorítva, és több-
nyire unalmas szokott lenni ; egyedül magához ha-
sonlók közt talál föl a' siketnéma fölvidámitó társal-
kodást. De ritkán is találkozik az intézeten kivül 
olly tanitó, ki mind a' tanítás' módját jól értené, 
mind egyéb hivatalbeli foglalatosságai mellett a' s i -
ketnémával több esztendeig akarna bajlódni. Azért 
legtanácsosabb a' siket gyermeket tiz vagy tizenegy 
esztendős korában az intézetbeadni; ha pedig az nem 
történhetnék, járjon a' siket más gyermekekkel a' 
közönséges iskolába, de oda haza is különösen kell 
azt oktatni. 

(Folytaltal ik.) 

Nagy Leopold, 
kegyes isk. á ldozópap , 's a ' siketnémák 

k. intézetének igazgatója. 

A' his gyermek' imádsága. 

Egy 'eltévedt utas éjszakának idején a' szegény 
Márton földműves' gunyhójába vetődött, hol még 
a' halavány lámpa pislogott, 's itt fáradt testét ki-
nyugtatandó , szállást kért, a mit meg is nyert. E l -
tikkadva átadá magát a' nyugalomnak, és noha fek-
helye kemény volt , mégis édesebben aludt, mint 
egyébkor a' puha ágyban. 

Márton és felesége még virasztának, mert a' 
nyomasztó szegénység kinzotta őket, 's az álom nem 
jött szemeikre. Mélyen gondolatba merülve ült Már-
ton a' padon, honnét, mintha szerencsés terv ötlött 
volna eszébe, rögtön fölugrott. „Asszony — mondá 
lassan — bármennyit gondolkodom is sorsom' javítá-
sán, egyéb nem marad hátra, mint hogy magunkon 
segítsünk - u g y , mikép lehet. Nein vetted-e észre 
ama' tele erszényt, melly a' hozzánk érkező ide-
gennek derekára van övezve V Nekem azonnal sze-
membe ötlött az , és most egész este aífelől gon-
dolkodám. Ezt nekünk meg kell " 

Férjének ezen váratlan kifejezésén a' feleség 
eliszonyodott, 's testében reszketni kezdett; és min-
dent elkövetett, hogy férje' eme' rémítő gondolatját 
eloszlassa. Ő Isten' atyai jóságát állitá elejbe, melly 
soha az embert végképen el nem hagyja, és hol a' 
nyomorúság fő fokát érte, ott segedelmét elvonni 
nem szokta; elejbe állitá a' nagy büntetést, mellyet 
ez által magára vonna, 's azon még nagyobb nyo-
morúságot, mellyet ez által családjának okozna. In-
kább éhen kíván meghalni, mondá tovább, mint illy 
égbekiáltó vétek által boldogulni. 

Azonban mindezek a' férj' szivét szándokától 
el nem terelték ; mintegy őrülten taszitá el magától 
hitvesét, hogy a' kezében lévő gyilkoló eszközzel 
az alvó idegen' szobájába rontson. 

Az asszony útjában visszatartá őt, és esdekelve 
kéré, álljon el szándokától : „Inkább éltemet oltsd el, 
— mondá — mint e' szegény idegent bántsd, ki 
hajlékunk alatt keresett nyughelyet. En kiáltok, hogy 
fölébredjen; — felköltöm a' gyermeket, hogy az 
összetett ártatlan kezekkel előtted könyörögjön. 

A' férj kiragadta magát felesége' karjai közül, 
's ez félájultan rogyo t t á ' földre, sírt és imádkozott. 
Mártonnak az alvó gyermek mellett kellett elmen-
nie, reá estek szemei, de hamar elforditá róla azokat, 
's már az ajtó'kilincsét fogá, midőn a' gyermek ál-
mában igy kezdett imádkozni: „ M i atyánk, ki 
vagy mennyekben erre az atya visszafordulván, 
hallgatott ; a' gyermek pedig imádságát folytatá : 
„Szenteltessék a' te neved, jöjjön te országod, 
legyen te akaratod, miképen mennyben, azon-
képen itt a1 földön is." Erre az atya lebocsátá gyi-
lokját és szemei földre sülyedének. A' gyermek foly-
tatja: „Mi kenyerünket mindennapit adjad nekünk 
ma , és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen 
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mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek.11 Az atya 
mellére tevé kezeit. „Es ne vigy minket a' kísér-
tetbe; de szabadíts a' gonosztól "— mire könybe 
borult szemekkel mondának „Amen"-t a' szülék. Az 
ártatlan gyermek álmát folytatá , 's a' gunyhó fölött 
halotti csönd uralkodott. 

Az Ur szólott a' gyermek' szája á l ta l , mondá 
kevés vártatva Márton ; nem akarok tehát vétkezni, 
hanem tovább hordozom keresztem', 's ezen védan-
gyalomban legyen vigasztalásom. Es még azon órá-
ban fogadást tön, hogy ezentúl minden illy kisértő 
gonosz gondolatot kikerül 's eltávoztat. 

Reggel az idegen fölébredvén, a' szállást meg-
köszönte, 's tele erszényét az asztalra tévén, mondá: 
„Mint látom jótevőim, ti nagy Ínségben vagytok; en-
gem pedig Isten bőségesen megáldott, és többet 
adott, mint mire rövid napjaimban szükségem volna. 
Én itt közeliben házat akarok venni , 's éltem' hátra 
lévő részét csöndben eltölteni ; nincs egyébre szük-
ségem, mint hiv cselédre, kire a' gondot bizhat-
nám; tőletek függ, ha ezt el akarjátok-e fogadni, 
hogy nálam szükséget kikerülve csöndben élhesse-
tek. Ha elfogadjátok, ime az ajándék, mellyet előre 
adok. 

A' házas pár sirva térdelt le jótevője előtt, és 
szerencsésnek mondá magát nála oltalmat találhatni. 
— Azonban a' gyermek fölébredt, 's körültekintvén, 
keresztet vetve magára imádságát kezdé : „ E l s ő g o n -
dolatom, hála, dicséret és dicsőség Tenéked nagy 
ur Isten! Atya, Fia és szent Lélek!" 

Dávid' 9äik zsoltára. 
Uj dalt Istenünknek! uj dalt! 
Föld' lakói! zengjetek, 
Áldjátok nevét , 's kegyéről 
Mindig énekeljetek. 
A' népek között csodáit 
'S fönségét mondjátok el! 
Mert nagy , és dicséretet csak 
0 , csupán ő érdemel. 
Rettentőbb az isteneknél : 
Mert ez mind csak semmiség, 
Jehovah pedig Teremtő, 
És erről tanú az ég. 
Gazdag ék 's fény jár előtte, 
Üdv 's gyönyör van arczain, 

Méltóság ragyog 's dicsőség 
Szent lakának titkain. 
Zengjetek magasztaló dalt 
Jehovának nemzetek! 
Áldjátok nevét, ' s lakába 
Dús kezekkel menjetek. 
Es elébe ünnepélyes 
Köntösben boruljatok. 
Arczától remegjen a' föld, 
r 

Es azon minden lakok. 
Hirdessétek szét a' népek 
Közt, hogy Jehovah király. 
0 a' nemzetek' bírája ; 
És ha int , a' föld megáll. 
Eg ! örülj vigadjon a' föld, 
Zúgjon a' nagy tengerár; 
Rét , liget 's mind az vigadjon, 
A' mi ott lakást talál 
Jehovah előtt örüljön : 
Mert jön ő , 's ítéletet 
Tart a' népeken, 's igaz mind, 
Mit felőle végezett. 

Dávid' 14ftik zsoltára. 
Hozzád sir szavam fö l , Isten ! 
Hozzád esdekléseim. 
Én kiöntöm : és elődbe 
Szállnak könyörgéseim. 
Csak neked panaszlom én el 
Kínos aggodalmamat, 
Hogyha lelkem bágyad : ah mert 
Csak te érted utamat. 
Utamon, hol járni szoktam, 
A' gonoszság cselt vetett; 
'S nincs ki ismerjen, de senki 
Nincs, kivédje lelkemet. 
Istenem! hozzád kiáltok; 
Mert minden kínomra hagy, 
Mert osztályrészem 's reményem 
Az élők közt csak te vagy. 
Oh figyelj kínom' szavára : 
Mert erőtelen vagyok ; 
Ments meg átkos ellenimtől, 
Mert igen hatalmasok. 
Jöjj , 's e' börtönből ragadj ki , 
Hogy dicsérjen énekem. 
Nézd, a ' j ók feszülve várják, 
Míg te jót teszesz velem. 

Tarkányi Réta. 

Szerkeszti 's kiadja Sz a n i s z I ó Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Károlyiuri utcza 453. 
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Szombathelyi levelek. 
12ik levél. 

Nem nemeit y katholikusok , hanem a' protestáns 
lap' németig írói kezdették a' positiv protes-

tantizmust gúny' tárgyává tenni. 

Minap a' Gyöngyös vize mellett sétálgatva 
látám, hogy egy kőásó sárral mázolt romai követ 
mosogat a' vizben, kitudandó : mi van a' köre vésve, 
's jó nyereséget várandó azért a' régiség-kedve-
lőktől. Megállottam én is, kíváncsian várva a' mos-
datás' végét , melly után a' követ épnek, 's az írást 
folyvást olvashatónak 's igen böcsösnek ismerém. — 
Haza érkeztemkor asztalomon találám a' protestáns 
egyházi és iskolai lap' 34ik és 35ik számait, mel-
lyekben Haubner urnák ,,a' protestáns keresztyé-
nek' lelki szabadság ár óluirt czikkelye közöltetik ; 
kíváncsian átnézve az egészet, tüstént tapasztalám: 
hogy miként az imént látott böcsös romai emlékkőre 
sok sár tapadott ; ugy mi reánk katholikusokra is e' 
czikkely' irója sok sárt tapasztott, mellyből kimo-
sódnunk igen szükséges, hogy a' világ arczánk' ter-
mészetes szinét és formáját láthassa. 

Haubner úrtól már olvastunk a' protestáns lap' 
25ik és 26ik számában ,,a' protestáns pap' tel-
kipásztorkodása1 körébőlei szavakkal czimzett czik-
kelyt, mellyről ugyanazon lap' 37ik számában Pé-
terfi Albert ur ezeket mondja : „imióta ez egyházi 
lap fönáll, a' sok szép és hasznos közt semmi 
szebb, üdvösebb es tanuságosabb oda bé nem ment, 
mint amaz evang. papnak — - bánásmódja, 's 
papi gyakorlati elvei, ki iskola mesteréből 's né-

melly makranczos hallgatóiból igazéin követésre 
méltó remek példával iizé ki az ördögöt ; mert 
valóban a' dolog regénynek is szép volna, s 
annyival szebb, ha való.11 Ki tehát ekkorig a' 
prot. lapban a' legszebb, a' legüdvösebb és legta-
nuságosabb czikkelyt adá, 's követésre méltó remek 
példával iskolamesteréből 's némclly makranczos 
hallgatóiból akár regényesen, akár valólag ördö-
göt iize k i , talán a' protestáns keresztyének' lelki 
szabadságáról is helyes és kimerítő gondolatokat 
nyujtand. 

De halljad csak a' czikkely' kezdetén tett nyi-
latkozását Haubner urnák : , ,nyíl tan ki kell mon-
danunk, hogy ha mi itt elleneinkről, me ^táma-
dóinkról, vádolóinkról szálunk, nem értjük áltá-
léiban a' katholikusokat, kik ha bár minden val-
lásos nézeteinkben nem osztozhatnak, mégis sze-
líd keresztyéni buzgósággal ragaszkodnak a kö-
zös megváltóhoz, és a kik valamint magok nem 
szeretnek üldöztetni, ugy ők sem üldöznek máso-
kat. — — Nekünk is csak azokkal van dolgunk, 
a' kik, mivel, ők tudják miért ? gyűlölnek bennün-
ket, minden utón szeretnének mások előtt is gyű-
löletesekké tenni ! 's ezek ellen is Isten léitja 
lelkünket (látja bizony, mert azt e' czikkelyből látni 
gyarló embernek sem mesterség), nem azért kelünk 
ki, hogy őket ingereljük, hanem hog g megmu-
tatván nekik : melly semmi okuk se legyen ben-
nünket üldözni ( ' s azért őket nem is üldözzük, 
hanem rajtok keresztény szeretet-sziilte szánakozás-
sal bánkódunk), őket ha lehetséges a' békés együtt-
lakásra bírjukFegyvereinket megemlítve mondja : 
,, közönséges fegyvereik, mellyekkel szokás szerint 
ellenünk harczolnak, majd guny majd gyanúsítás. " 
Milly sziveskedés ez egy részről barátom, milly 
vastag és szívós sár , sőt forró mészszel vegyitett 
fövény ez más részről, mellyel illettetünk! már csak 
ezekből is derekasan érthetjük és érezhetjük a' pro-

3 
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testans keresztyének lelki szabadságának gyakorlati 
alkalmazását : t. i. általánosan mézet rakni az elle-
nek , megtámadok 's vádlók' nyelvére, hogy kiknek 
tetszik, vagy kik közülök gyávák , tiszteséges czim 
alatt kisurranhassanak az igazság' mezejéről ; de 
ismét általánosan gyülölésről, gyűlöletessé tevésről, 
üldözésről, gúnyról, gyanúsításról vádolni azokat, 
kik a' protestánsoktól készített tükröt előmutatni bá-
torkodnak, 's egyszerűen kimondani, hogy nem 
mind arany az, a' mi fénylik. Ha illynemü általános 
vádat az irodalomban böcstelennek bélyegeznék, 
senki rossz néven nekem nem vehetné : miután itt kö-
telessége mindenkinek személyesen megnevezni a' 
gyűlölőt, üldözőt, gunyolót és gyanusitgatót; 's 
nem csak megnevezni, hanem egyszersmind hitele-
sen idézni a' helyeket is, mellyekből az illy terhes 
vádak kitűnnek. — Azonban monhatnám Haubner 
ur' megnyugtatására : hogy nagy oktalanság volna 
a' katholikusok' részéről gunynyal 's gyanusitgatá-
sokkal élni protestáns jatyánkfiai ellen most, midőn 
ők magok magok ellen naponként elég erős vallási 
fegyvert nyújtanak kezűnkbe; 's azért mi magunk 
azon katholikus polemicust, ki még most is guny-
's gyanúsítással élne, mint legügyetlenebb harezost 
a' táborból elrezzentenők ; mert szú-ette póznával 
piszkálná az ellenség' bástyáit akkor i s , mikor már 
maga az ellenség a' vár' kapuit, ő tudja minő tacti-
cából, kinyitotta, 's elég vigyáztalanul maiglan 
nyitva hagyta. Minek most a' guny és gyanúsít-
gatás, miután, hogy egyebeket ne is említsek, 
az aprilisben megindult protestáns egyházi és iskolai 
lap a' nyilvánosnál nyilvánosabb vallomásokkal 
kedveskedik nekünk katholikusoknak a' protestan-
tismus' zavarairól, ügyes bajos dolgairól, alaptalan 
elveiről 's több elfélékről ? mellyeket mi, noha igen 
jól tudtunk, nyíltan kimondani, legalább ugy ki-
mondani , mint magok a' protestánsok tevék, soha 
nem bátorkodtunk volna. — Ki merte volna mon-
dani ? „«' protestáns egyház időről időre tanokat 
elfogadhat 's fölállíthat, vagyis azon egyháznak 
enyes tanítói különös szükség' esetében 's bizonyos 
czélzatokból némelly magyarázatban 's vallás-
tettben belátásuk szerint nayyobb vagy kisebb mér-
tékben megegyezhetnek , 's azokat ismeretesekké, 
tekintélyesekké 's némileg lekötelező erejüekké 
tehetikmelly szavakat 6ik levelemben némi pa-
raphrasissal kisérve, már közlöttem. (1. Rel. és Nev. 

1842. 2ikfélév 5ikszám.) Kimerte volna mondani? 
hogy : „minden keresztyén köteles a' symbolikus 
könyvek' tévelygéseit rettegés nélkül nyilvánosan 
meyczáfolni ;u és ismét: „a' symbolikus köny-
vekrehivatkozó hiteskü} ugyanazon könyvek' alap-
elvű következtében igazságtalan, 's ha mindaz-
által letétetik, érvénytelen marad. Midőn d hit-
szónok esküjének letétele által arra köteleztetik, 
hogy a' symbolikus könyvek' ezen alapelvét kö-
vesse , egyszersmind arra is leköti magát, hogy 
hitesküjét érvénytelennek tartsa. " (P. L. 8ik sz.) 
A' symbolikus könyvek „ a' protestáns lelkészeket 
kényszerilik igaz útról a' tettetés' tévutára botor-
kázni, 's azokat a' lélek- 's böcstelen gépelysze-
rűség' szolgáivá alacsonitják (Prot. L. 12ik sz.) 
Hol van tehát az annyira kikürtölt protestáns lelkis-
mereti szabadság, melly szerint „eskü által arra 
is leköti magát, hogy hitesküjét érvénytelennek 
tartja a' hitszónok?" Ki merte volna kimondani 
azokat, mellyeket Dobos ur után a' prot. papok' 
elnyomatásáról 's megvettetéséről 3ik levelemben 
idéztem (1. Rel. és Nev. 1842. 2ik félév lső szám)? 
mellyekhez csatolandók azok, miket a' P. L. IDik 
számában olvasunk, hogy: „van más ar/gastyán és 
nem aggastyán lelkész, kit leányai ^ szűz pártéit 
áldozva föl , t á p l á l h a t n a k ; 1 1 nem is 
csoda, miután Baksay Dániel ur' vallomása szerint 
(Prot. L. 36ik szám.) „szemérmet legyilkoló liu-
zalkodással kénytelen garasonként, fukémként. 
kiperleni, kicsikarni híveitől silány bérét az a' 
lelkiatya, kinek a' messzire kirongyolló, itt amott 
megroggyant paplakban egy család nem ritkán 
számos tagokra terjedő olly család függ érző ke-
belén, melly előtt az ő szeme' hunytával vagy 
bármelly, hivatala' viselésére alkalmatlanná teendő 
baleset' véletlen közbejövetelével, a' megélhetés' 
reményének ajtaja örökre zárva," ki „évenkint 
fogadtatik és bocsáttatik el, mint a' baromőr ; és 
illy bánásra nem hivata/beli hanyagság, vagy 
tehetetlenség, vagy botrányos erkölcs legtöbbször 
az ok; elég puszta t/jséigvágy, a' lelkésznek pat-
rouusáénál netalém különb két ökre, vagy nejének 
fejkötője, az alkudott bérnek követelése, vagy az 
egyház' javai körüli szorgos őrködés. (P. L. 36ik 
sz.) Sőt vannak esetek, hogy „« ' nép által válasz-
tott lelkész elűzetett, ki ismerve tisztes állása' 
korlátait, tiszteletes magányban, szent hivatala-
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riak és családjának élt, 's olly utód kereteit, 
kinek az a' sajátságos kitűnő érdeme volt, hogy 
at nász3 és tor' alkalmival történni szokott lako-
mákon , a' község' illyes szubásu fejeivel nagyo-
kat inni tudott ? (P. Lap 37ik sz.) Ki merte volna 
mondani vagy csak gyanítani, miket Péterfi Albert 
(P. L. 37iksz.) a' jogtanbani protestáns tudatlan-
ságról mond ? „az addigi 's ma fönálló egyházi 
jogtanban is, szégyeti nem szégyen, ezt nem tud-
hatjuk , igen keveseket kivéve merőben já-
ratlanok vagyunk, 's azt sem tudnók igazán, mi-
ről kell Ça' zsinatonj tanácskoznunk." Ki merte 
volna mondani ? hogy a' protestáns presbyteri rend-
szer abban áll ,,eltörülni a' különböztetést az ural-
kodó és engedelmeskedő egyház között; az egy-
házi életerőt nem a' papságban, hanem a' gyü-
lekezetek' képviseletében központositni" (Prot. Lap 
33ik sz.) Ki merte volna mondani? mit Baksay ur 

jóslatkép állit : „biztosan jóslom , hogy bárminő 
tulhatalommal fognak számunkra hozatni törvé-
nyek : azok czélszerüek , az illetőket megnyug-
tatók , egyházunkat szilárd állásra virágzatra 
emelendők nem lesznek soha, mert protestantis-
mus3 alapelve a' lelkiszabadság : itt hát kötelé-
kekbe saját beléegyezése nélkül behozni senkit nem 
lehet.11 (P. L. 30ik sz.) Ki merte volna mondani ? 
mit] Fáy András ur Óramutatójában a' lelki sza-
badságról mondott (34 ik l . ) : ,,minél kevesebb hinni 
valója van a' protestánsnak, lelke annál szabadabb, 
és néhány fontos bilincs szintúgy nyűgöz, mint 
a4 mázsás." Ki merte volna Iiaksay ur előtt mon-
dani a' prot. egyházról? „cs ikorogj hát tizedekről 
tizedekre még rend, törvény és alkotmány nélkül, 
örök dissonantiák' kinzó zavarában szerencsétlen 
egyház ! és ti nyögjetek convent et és canont ér-
deke szerint ma döntő tekintélyül használó, hol-
nap mint érvényteleneket elvető önkény alatt szá-
nandó szolgái a' vallásnak." (P. L. 30ik sz.) Az 
idézettekből 's még mennyit lehetne idézni ! láthatná 
Haubner ur, hogy miután maga a' protestáns lap 's 
annak némelly irói egész satyrává 's guny' tárgyává 
teszik saját vallásukat, a' protestánsok' ellenében 
gúnyra, gyanúsításra épen nem kell szorulniok a' 
katholikusoknak. 

Ellenben minő fegyverekkel csatáztak legköze-
lebbi időben elleneink katholikus ügyekben és ügyek 
körül, eléggé tapasztaltuk, mellyeket tudtomra senki 

olly röviden 's erőteljesen ki nem fejeze, mint egy 
jeles német iró, kinek szavait, ide iktatom: „ In 
jedem Streite gibt es in der Wahl der Waffen, in 
ihrer Führung, im Verhalten der Streitenden gewisse 
Gesetze der Ehre und des Anstandes ; Vorschriften 
stillschweigender Übereinkunft, und instinctartige 
Aeusserungen einer edeln ritterlichen Gesinnung, die 
jeder, der nicht zumTross gehört, zu hüten weisse 
und die er zu verletzen sich wohl vorsieht. Hat man 
von dem Allen auf der Gegenseite (protestantische) 
auch nur eine Spur gesehen ? war der Kampf hier 
nicht ein wahrer Bauernkrieg, wo die Ungeschlacht-
heit, über jedes Maass, und jede ehrenhafte Selbst-
beschränkung sich hinaussetzend, nach der ersten 
besten Waffe griff, damit blind um sich schlagend; 
dabei des Freundes so wenig wie des Feindes achtend, 
und in ihrer Furie durch keine Vernunft sich bedeu-
ten lassend; bis sie endlich vor dem eisernen Berge 
halten musste. Wir fragen : ist irgend eine Gemein-
heit gewesen, die man sich nicht gestattet ? hat 
irgendwo ein Unrath im Pfuhle der Zeit unter den 
grünen Schimmel sich verbergen mögen, dass man 
seiner sich nicht als Werkzeug bedient, um hinter 
dem Schmutze ein unersteiglich Bollwerk sich auf-
zuwerfen. Welcher Invective hat man sich enthalten, 
wenn es schien, dass sie nur auf drei armselige 
Augenblicke einen Schein des Vortheils gewähre, 
wenn auch langdauernder unerschöpflicher Schimpf 
in Aussicht gestanden ? welche Verläumdungen hat 
man zu gebrauchen sich gescheut, und wo hat die 
gemein erboste Leidenschaft Bedenken getragen, das 
Niedrigste dieser Sorte sich anzueignen, hätte sie 
auch hundertmal die Erfahrung gemacht, dass es 
nur ihrer Sache zum Verderben gerathe ? — — 
Dann die Lügen, die man in die Welt gesendet, 
wer übernimmt es , die Zahl der Häupter in dieser 
Unzählichkeit zu zählen ? 'stb. 

De lássuk barátom, Haubner ur idézett czik-
kelyének részleteit. Hat pont alatt adja elő mindazt, 
mit „majd suttogva" „majd fönszóval" „a" ru-
konczátlan lelkiszabadságot bitorló protestánsok 
ellen hirlelnek" némelly meg nem nevezett katho-
likusok. De tudnod kell, hogy a' katholikus argu-
mentumokat különös modorban adja elő, ugy cse-
lekszik t. i. mint a' rossz építő, ki ha jó és erős anya-
got kap is keze alá , mégis roskadozó épületet állit 
elő ; mert sem alapra, sem a' kövek' illő kapcsolatára 
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nem ügyel ; 's azért mindjárt az első kath. észrevétel 
után imigy kiált föl : „igen csodálatos ! mi a ' fo-
galmaknak ebben a' képtelen zavarában semmi 
logikát nem látnnkHogy is láthatna Haubner ur 
logikát azon képtelen zavarban, mellyet önmaga tá-
masztott? hogyan tehetne föl józan logikát azokról, 
kikről mondja: „ mird ezekből mi— hogy rosz-
szabbat ne kelljen gondolnunk — legatabb is csak 
azt látjuk ki y kogg az ellenünk harczoloknak a' 
mi lelki szabadságunkról legkisebb józan megfo-
gásuk sincsenßu mellynek, ha igy van, más oka 
nem lehet mint az, mivel a' lelki szabadságról ma-
gok a' protestáns urak gyakorlatilag legkisebb józan 
megfogást eddigelé nem tüntettek elénkbe ; 's azért 
mi katholikusok, kik, ha protestánsoknak hitelt adunk, 
már vallásunknál fogva nehezebb capacitásuak va-
gyunk, azon magasztalt prot. lelki szabadságon el 
nem igazulhatunk. íme ! a' protestáns egyházi és is-
kolai lap három évnegyedi pályáján a' prot. lelki 
szabadságnak már negyedik phasisát veszem észre; 
's ha áll az Isten' szava: a' hol az ur' lelke, ott 
a' szabadság (2.Kor. 3, 17.) : akkor, mivel az ur 
változatlan lelkével a' protestáns sziinteleni válto-
zékonyságot együgyü elmémmel összeegyeztetni nem 
tudom, azt kell állítanom, hogy eddig legalább a' 
protestáns lapban igaz lelki szabadság nem mutatko-
zik. 'S ha csakugyan az ott kitüntetettekben áll a' 
protestáns lelki szabadság: akkor én nem suttogva, 
nem gúnyolódva, nem gyanúsítgatva, hanem nyíltan 
és őszintén lelkismeretem' legtisztább sugalma sze-
rint , ugy mintha Istenem' itélő széke előtt állnék, 
ki merem mondani: a' protestáns lelki szabadság 
nem Isten' lelke szerinti szabadság. 

De talán llaubner ur szerencsésebb Ieend e' 
tárgy fölvilágositásában, miután jelen értekezésében 
magának egyenesen azt tiizé ki czélul, hogy mind a' 
jobb akaratú, mind pedig a' gyűlölni szerető ka-
tholikusokat útba igazítsa. Tőle, ki Péterfi Albert 
ur' Ítélete szerint iskolamesteréből 's némelly 
makranezos hallgatóiból ördögöt iize k i , valóban 
sokat várhatunk. 

De a' czikkely' részleteibe máskor fogok bo-
csátkozni; addig is Istentől az uj évben áldást és 
békeséget. 

—czy. 

Hagy Fridrik' nyilatkozata a' 
katholikusok' vallási szabadságáról. 

Hallottunk sok panaszt; tapasztaltuk, milly 
nagy aggodalommal ( ? ) tekintettek prot. feleink ve-
gyes házasságok' ügyében a' magyarországi katho-
likusokhoz bocsátott pápai brevére; megtudtuk a' 
hírlapokból, jövendőre milly sokan ( ? ) félnek nagy 
veszedelemtől, melly e' pápai befolyásból a' magyar 
hazára fog háramlani; miokért nem is késtek prot. 
atyánkfiai ő Fölségéhez különös fölirásban folyamodni : 
semmisítené meg az annyira veszedelmes és a' ma-
gyar törvényhozásba avatkozó pápai levelet. Igazol-
hatók-e a' protestánsok' efféle lépései ? nem mu-
tatják-e meg azzal, hogy nyolez százados, e' ha-
zában magával az alkotmánynyal egy idős sőt alkot-
mányunknak léteit 's föntartási erőt adó vallás' szent 
jogait összetiporni 's megsemmisíteni akarják, ho-
lott ők magok vallási dolgokban egészen függetlenek 
akarnak maradni ? az olly kérdés, mellyet minden 
józan gondolkodó megfejthet, 's mellynek megfej-
tésére a' világtörténet utat nyit; mert hogy illy lé-
pések csak a' kath. szabadság' elnyomására irányoz-
vák, mindenki meggyőződhetik, ki a' történetet vizs-
gálja , mellynek nyomán föltalálandja, hogy illy j o -
gát a' pápának mindenki elismerte, csak az nem, 
ki szabadságot (kivált az egyházi hatalom' irányá-
ban) hordozván nyelvén, zsarnok lábbal tapodott 
minden szabadságot. 

Álljon itt csak egy a' sok példa közül. — 
Nagy Fridrik álljon itt mint a' prot. világ' — 
közvélemény szerint — legnagyobb csillaga, a 'prot . 
szabadság' legnagyobb hőse ; halljuk őt a' mienk-
hez hasonló ügyben beszélőt ! 

Az ő országlása alatt történt Halberstadtban, 
hogy egy kath. férfi prot. leányt szándékozott nőül 
venni. Jegyváltás után csakhamar megtudatott, hogy 
a' két házasulandó személy közt vérrokonsági har-
inad-izből származott akadály forog fönt. A' leány' 
rokonai azon voltak, hogy a' legény az országban 
divatozó szokás szerint a' fönforgó akadály alóli 
fölmentés végett világi hatósághoz folyamodjék ; 
ő eleintén vonakodott, azt okozván, hogy e' dolog' 
vallása' elvei szerint az ő egyházi hatóságához tar-
tozik ; mind a' mellett végre reábeszéltette magát, 
megkapta a' világi hatóságtól a' kért dispensatiót, 
's megesküdött. E' botrányos esemény köztudomásra 
jutott ; ezokért a' sz. Domokos' szerzetebeli atyák 
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m int helybeli lelkpásztorok följogosítottaknak 's köte-
leseknek érzék magokat az érdek lett férfit a' nyilvános 
isteni tisztelettől és szentségekhezi járulástól mind-
addig eltiltani, míg csak cl nem válik törvénytelen 
nejétől. A' kormány ezáltal sértettnek fvélé magát, 
's a' szerzetes atyák ellen erőszakot készült hasz-
nálni ; de szerencsére előbb előterjesztő e' dolgot 
a' nagy királynak Fridriknek, ki 1749—ki április' 
1jén költ feleletében következő nyilatkozást bocsá-
tott közre : 

„Mitsem vártunk volna kevésbbé, mint azon 
kérdéseket és előterjesztéseket, mellyeket ti febr. 
12ről költ leveletekben tudomásunkra juttattatok, 's 
mellyek egy katholikus lakos' sérelmeit illetik ; mint-
hogy ezen eset' elintézése világosan megvan határoz-
va a' westphaliai békekötésben-.tehát egyedül és egye-
nesen azon szerződés 48 §-ának 5 czikkére utasí-
tunk benneteket, hogy ez mind a'jelen, mind netalán 
történendő esetekben sinórmértékül szolgáljon. Mert 
jóllehet a' pápai jurisdictio valamint a' püspöki is a' 
mi prot. statusainkban megszűnt, és a' fejedelmivel 
ugyanazonosittatott : mindazonáltal meg van hatá-
rozva az említett szerződésben : hogy nem szabad 
semmi prot. fejedelemnek egyházi hatalmánál 

fogva valamelly katholikust olly tettre 'kénysze-
rítem 7 melly vallása lelkismerete ellen volna; 
valamint nem szabad kath. fejedelemnek hasonló 
tettre késztetni azt, ki az áy. hitvallást követi. 
Ti tehát nyilvános békebontást fognátok elkövetni, 
ha a' szerzeteseket olly tényre kény szer itenétek, 
melly a' conciliumok' határozatival, mellyekre ók 
támaszkodnak, és a' romai egyház' elveivel el-
lenkezik. Mert ha ők N—tői megtagadják a' fölol-
datást és az oltári szentséget, ez által nem törté-
nik semmi sértése jogainknak, hanem ők egyedül 
azt cselekszik, hogy elzárják az érdeklettet attól , 
mire ő magát méltatlanná tevé a' romai egyház ál-
tal tiltott házassága miatt; 's mit ő nem is köve-
telhet, ha egyházának elvei és a' pápai föloldás' szük-
sége nem ismeretlenek előtte. " — Eddig a' nagy 
király. (Thesaurus Juris Eccl. Tom. 6.) 

IIa már a' prot. országokban nem szabad olly 
tényre kényszeríteni az egyháziakat, melly a' kath. 
vallás 's egyház' elveivel ellenkezik : szabad-e azt 
tenni e' hazában, melly egyedül ezen vallás és egy-
ház' áldásteli ápolása alatt nyerte, 's 8 századig 
föntartotta alkotmányát, 's mellynek nagyobb ré-

sze még mindig ezen vallásnak híve? ha Halber-
stadtban szent a' conciliutni határazatokra való t á -
maszkodás, ne legyen-e itt szent az ahhoz való 
ragaszkodás, mi a 'kath. egységnek egyik fő alapja? 
nem élt-e a' magyar kath. egyház mindenkor e' 
jogával, hogy nehezebb esetekben az egyház' fe-
jéhez járuljon tanács végett? 's e ' j ogá t nem szen-
tesiti-e rnaga'a' hazai törvény ? ' s ha Ki e' jogát akarja 
megtámadni,nem támadja-e az a' törvény által kiszabott 
status quo-ját a' kath. egyháznak? nem nyilvános 
békebontó-e az? 'S ezt teszitek ti atyánkfiai, kik 
türelmetlenség 's elnyomás ellen panaszkodtok, ho-
lott ti gyakoroljátok ezeket amaz egyház' irányá-
ban, melly az isteni tanítónak e' parancsolatját: 
„sinite crcscere utraque usque ad messem" rnai-
napiglan tartja. — De azt mondjátok: veszedelmes 
a' pápai befolyás; principiis obsta. üli! ne gondol-
játok , hogy ti nagyobb status-férfiak vagytok a' 
nagy Fridiiknél; ő nem félt, mert tudta, hogy 
félni nem kell attól, mit az igazság követel, ' sez 
által nektek példát adott , hogy ti is a' szerint 
cselekedjetek. Liszkay Károly. 

jfliképen kell a' szüléknek és neve-
lőknek a' siketnéma gyermekkel kis 

korában bánni? 
III. 

A' siketnéma gyermek értelmének kifejlődése. 

Midőn valami emberrel gondolatainkat 's kíván-
ságainkat szó vagy beszéd által nem közölhetjük, 
azt bizonyos természetes jelölések 's mutatgatások 
által szoktuk véghez vinni. Illy je lek, mutatások, 
tagmozgatások által kell a' siketnémát is kívánsága 
's akaratja' kinyilatkoztatására vezetni. Ezen jelölés 
nagyon könnyű és természetes dolog ; ennek meg-
fogására, megértésére minden ember hajlandó és 
képes. így látjuk gyakorta, hogy az anya távolabb 
lévő és jól halló gyermekének csak egy ujával 
int, és a' gyermek ott terem. Vagy midőn a' gyer-
mek anyja' akaratja ellen altar valamit tenni, az 
anya egy szót sem szól, csak egy ujával fenyege-
tőzik , vagy fejét rázza, és a' gyermek tüstént 
abba hagyja dolgát. Vagy ha a' kisded anyjára 
néz , kezecskéit fölemeli, megérti az anya, hogy 
ölébe jkivánkozik. így a' haragnak, boszuságnak, öröm-
nek, félelemnek, csodálkozásnak látható kimutatása 's 
jelleme egyenlő, és ismeretes minden ember előtt; 
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mert ezen jelekre, mutogatásra a' természet tanit 
meg minden embert. Csak ezen természet szerinti 
jeleket kell a' kisded siketnéma' oktatásában hasz-
nálni ; 's ezeket használja maga is a' siketnéma ki -
vánságinak kinyilatkoztatására; ezek által tanítgat-
juk a' siketet mindenféle jószágok, dolgok' megis-
mérésére, megkülönböztetésére 's akaratunk' meg-
értésére. Ezen jelek abban állanak, hogy a' dolognak, 
jószágnak vagy formáját, vagy tulajdonságát, vagy a' 
veleélés' módját megmutatjuk, és jelölés által mint-
egy lerajzoljuk, az igékben pedig a' cselekvést 
utánozzuk. 'S igy könnyű azon jószágokat, mellyek 
körülöttünk vannak, jel által megnevezni, csak a' 
gyermeket figyelmetessé tegyük azokra. Vannak 
ugyan más mesterséges jelek is, mellyekkel az inté-
zetben szoktak élni a' tanitók, de ezek nélkül az 
első oktatást meg lehet adni a' siketnémának. Kik 
a' siketnéma gyermek körül forgolódnak, könnyen 
megtanulhatják azon természetes jeleket, ha a' gyer-
mekre vigyáznak, és annak mutogatására figyelmez-
nek. Vannak sok siketnémák, kik eleintén csak az-
által jelentik ki kívánságukat, hogy a ' jószágra mu-
tatnak , mellyet óhajtanak, p. o. ha kenyeret kiván 
a' gyermek, a' kenyérre mutat, vagy ha a' kenyér-
hez. nyúlhat, azt talán késsel együtt adja az any-
jának ; ha más ételt akar , a' tálra mutat, melly-
ben van az étel; ha inni akar, a' korsóra vagy 
pohárra mutat. De történik, hogy azon jószág, mel-
lyet k iván, nincs j e l en , 's azért reá nem mutathat, 
kénytelen tehát azt valami jel által anyjának tud-
tára adni: és ha enni kiván, bizonyosan kezét 
szájához viszi, mintha valamit szájába akarna vet-
ni ; ha inni kiván , ugy tartja szájához kezét , 
mintha valami edényből italt akarna szájába töl-
teni. Ha ezt az anya vagy más, kinek azt mutatja, 
megérti, (pedig azt nagyon könnyen megértheti) 
és a' mit kivánt a' gyermek megnyeri, azt megje-
löli magának, és a' szerint fog azután is kérni , 
és igy a' mutogatáshoz hozzá szokik ; megtanulja 
azon dolgokat és személyeket i s , kik nincsenek 
j e l en , mutogatás által kijelölni; és igy napról 
napra nyílik esze, ós gyakoroltatik értelme. Csak 
azon kell lenni, hogy a' gyermek, ne csak sok-
félét lásson, hanem hogy minden jószágnak, cse-
lekedetnek tulajdonságát is észre vegye, az azok-
kali élést és azok' eredetét, következményét átlássa. 

Midőn a' siketnéma különbféle jószágokat 's 

tárgyakat jelek által tanul megnevezni, egyszers-
mind tanittassék betűk' formálására is. írjon a' t a -
nító a' gyermek előtt kő vagy fatáblára nagy és kis 
belüket , 's mutassa meg a' gyermeknek, hogyan 
kell azokat utánozni, vezetvén eleintén a' gyermek' 
kezét. Hogy könnyen meglehessen jobbítani 's letö-
rülni, a' mi rosszul van írva, nem kell papiroson's 
téntával íratni, hanem vagy kővel kőtáblára, vagy kré-
tával fatáblára. Csak hadd majmozza a' gyermek az 
elébe tett irást gyakorta, és több ideig, ugy is 
örömest mulatja magát irkálással. Azért az írással cl 
lehet őt foglalni a' halló gyermekek' iskolájában i s ; 
midőn tudnillik a' többi gyermekeknek szóval ma-
gyaráz a' tanító, a' siketnéma Írdogálhat : csak né -
mellykor tekintse meg a' tanító a' siketnéma' irását ; 
és mit abban csak tűrhetőnek ta lál , dicsérje meg, 
a' mit rossznak, jobbítsa meg; de mindenkor nyája-
san bánjék a' gyermekkel, és azon legyen, hogy 
a' gyermek' bizodalmát megnyerje, és annak jó ked-
vét föntartsa. Mindaddig gyakorolja pedig magát a' 
gyermek, míg minden betűt , nagyot kics inyt , he-
lyesen nem tud ejteni. 

Ha a' magános betűket jól le tudja írni a' gyer-
mek, tanittassék arra, hogy több betűt összekapcsolva 
Írdogáljon; azaz, olly irás tetessék elébe, melly-
ben egész szavak vannak irva , hogy ugy azon be-
tűket, mellyekből áll a' s z ó , összekapcsolni meg-
tanulja. Papiroson pedig 's téntával csak akkor ta -
nuljon betűket formálni, midőn már a' táblán jól 
és folyvást tud irni. Ha már egyszer a' gyermek 
olvashatólag tud irni (erre pedig nem sok idő kí-
vántatik), oktattassék különbféle jószágoknak jelek 
általi megnevezésére. 

Olly tanító, ki a' siketnémák' oktatását soha 
nem látta, 's arról könyvet nem olvasott, kezdje az 
oktatást képek által. Tudnillik: tegyen a' siket-
néma elébe olly lapot, mellyen különbféle jószágok, 
házi eszközök , bútorok, szerszámok, ruhák, de 
mind ollyak, mellyeket a' gyermek már több-
ször látott, le vannak rajzolva, vagy festve ; igy 
hol asztal, szék, á g y , kalap, sipka, csizma, kés, 
kalán, olló, és más, a' "gyermek előtt ismerős j ó -
szágok' képei láthatók. Midőn a' gyermek a' képekre 
néz, mutasson a' tanitó egyik kezével p. o. a' r a j -
zolt , másikkal a' valóságos székre, intse és tegye 
figyelmetessé a' gyermeket mind a' kettőre ; mutas-
son azután egyéb jószágokat, mind a' képen, mind 
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a' természetben, és biztassa a' gyermeket integetés-
sel, hogy mit a' képen lát, matassa meg valóság-
ban és viszont. Ha szemes, bátor 's ügyes a' gyer-
mek, mindjárt észreveszi a' mutatott dolgok között 
a' hasonlatosságot, legfőkép ha ismerős a' tanítóval. 
De vannak ollyak i s , kik félénkek 's vadak, kik 
semmi kedvet sem mutatnak az illyféle mulatásra 
cs játékra ; sőt némellyek épen semmit sem ügyel-
nek a' tanító' mutogatására : de azért meg ne csök-
kenjen a' tanító, és ne gondolja, hogy a' gyermek 
buta , vagy hogy ő maga nem ért a' tanításhoz; 
csak hagyja egy ideig a' gyermek előtt a' képeket, 
hadd vizsgálja azokat többször, 's azután jó kedv-
vel 's nyájasan kapjon ismét a' mutogatáshoz, és 
csak azon legyen, hogy a' gyermek' bizodalmát meg-
nyerje, és hogy a' gyermek félénkségét 's tartóz-
kodását letegye: bizonyosan ha későbben is , de 
jól fog menni a' dolog. 

Hogy megtudhassa a' tanitó, ha érti-e igazán 
a' gyermek, a' mit mutat, vagy csak a' tanitó' cse-
lekedetét utánozza: mutasson a' tanitó a' képen 
másra, mint a' mit a' természetben mutat ; p. o. 
a' képen asztalra , valóságban a' székre, és nézzen 
a' siketre mintegy kérdezőleg, ha azt helyben hagyja-e 
(fejét meghajtván), vagy tagadja (fejét rázván); 
igy könnyen észreveheti a' tanitó, ha meg tudja-e 
különböztetni a' tárgyakat egymástól, vagy nem. 
Ezekben mindaddig gyakoroltassák a' gyermek, 
míg mindenféle tárgyakat, mellyek le vannak ra j -
zolva , helyesen meg tud mutatni : és viszont, mit 
a' természetben mutatnak, azt a'képeken jól eltalálja. 

Ha a' gyermek minden képet meg tud a' maga 
tárgyával egyeztetni: a 'mutogatásra, vagy a' jelö-
lésre kell azt szoktatni. Ezt igy lehet kezdeni: a' 
szobában, mellyben mindenféle tárgyakat ismér, és 
a' képekkel meg tud egyeztetni a' gyermek, némelly 
jószágok rejtessenek e l , vagy legalább azon hely-
ről, mellyen állani szoktak, tétessenek más helyre, 
hogy a' gyermek reájok ne akadhasson. Ekkor mu-
tattassák a' gyermeknek valami elrejtett jószágnak 
képe, p. o. olló, és ösztönöztessék arra, hogy azt 
mutassa meg a' természetben : a' gyermek bizonyosan 
azon helyen fogja azt keresni, hol az állani szokott, 
és ott nem találván, valami jelet ád az ollónak, és 
fejét rázván, azt fogja mutatni, hogy az olló nincs 
otl. Igy kell más tárgyakkal is bánni, míg maga a' 
gyermek minden jószágnak valami jel által nevet 

ád. Ezen elnevezést jelölje meg magának a' ta-
nitó , és ez által már kezd a' gyermekkel értekezni. 
A' jelekkel, mellyeket a'siketnéma a' jószágnak ád, 
meg nem elégedhetik mindenkor és mindenben a' 
tanitó; mert a' faragatlan gyermek nem adhat min-
denkorhelyes elnevezést; azért szükséges, hogy a' 
gyermek' jelölését megigazítsa, és minden jószág-
nak természetével, használásával vagy formájával 
megegyező jelet adjon, és arra a' jelre tanítgassa 
meg a' gyermeket. Nem szükséges tehát, hogy a' 
tanitó vagy könyvekből, vagy mások' mutatásából 
mindenféle jószágok' jelölését nagy fáradsággal 's 
idővesztéssel megtanulja : csak maradjon meg azon 
jelnél, mellyet a' gyermek adott, ha az mégis tűr-
hető ; vagy adjon maga a' tanitó valami alkalmasb 
jelet , csak azon legyen: hogy a' j e l , mennyire le-
hetséges, a' jószágnak vagy természetét, vagy fő 
tulajdonságát, vagy az azzali élésmódot, vagy an-
nak formáját kijelentse; azután pedig, hogy az 
egyszer fölvállalt jelnél állandóan megmaradjon. 

Ha már a'siketnéma nem csak magános betűket, 
hanem egész szavakat is le tud írni, és sokféle tár-
gyakat jelek által meg tud nevezni, tanittassék arra, 
hogy a' különbféle jószágokat írás által is meg tudja 
nevezni. Tegyen a' tanitó a' gyermek elébe p. o. 
egy almát, és intsen neki, hogy jellel nevezze 
azt meg : azután ezen szót alma irja föl egy kis 
darab papirosra, 's ragaszsza ezt az almára; vagy 
azon szót irja föl a' táblára, és a' betűk' rendét 
megmutatván a' gyermeknek, a' természetes almára 
mutat, és azt adja tudtára, hogy azok a' betűk j e -
lentik az almát. Mutassa meg a' tanitó, hogyan kell 
a' szónak mindegyik betűjét azon rendben, mellyel 
egymásután következnek, magának megjelölni, vagyis 
a' fölirt szót megtanulni. Tudnillik : a' szóra nézvén 
a' betűket egymás után jelöli, vagy a' levegőben 
ujával lerajzolja; azután elfordulván az Írástól, a ' 
szóban lévő betűket ismét jelöli, és az almára mutat; 
ekkor letörüli a' szót a' tábláról, és ismét fölírja, 
és ismét az almára mutat. írassa föl azután a' gyer-
mekkel ugyanazon betűket, és kérdezze : mit jelen-
tenek azok ? 's viszont mutasson az almára, és intsen 
a' gyermeknek, hogy a'betűket, mellyek az almát j e -
lentik , irja le. Vegyen föl azután más valami jószá-
got , p. o. egy darab kenyeret, vagy valami gyü-
mölcsöt, és ezzel is bánjék az előbbi módszerint. Igy 
észreveendi a' gyermek, hogyan kell tanulni, vagyis 
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a' betűrendet valami szóban magának megjelölni, 
és emlékezetében megtartani. Először is tanittassék 
meg a' gyermek az emberi test' tagjait irás által 
megnevezni; itt nem szükség, hogy a' tag jel által 
is megneveztessék, hanem csak a' tagra kell mu-
tatni, és annak nevét a' táblára kell irni; p. o. mu-
tasson a' tanitó orrára, és irja föl: a' táblára : orr ; 
vagy szemére, 's irja föl : szem, és igy a' többi ta-
gokra ; mindezeket irás által megnevezni könnyen 
megtanulja a' gyermek. De csak azokat a' részeket 
kell a' gyermeknek megnevezni, mellyeket lá t , és 
ismér, igy : fe j , ha j , hálánték , szem , orr , fü l , 
homlok, kéz, láb, és a' többi illyféléket; a' belső 
részeket pedig csak akkor kell megnevezni, midőn 
azokat vagy a' természetben, vagya ' képeken látja; 
's ezt minden dolog' megnevezésénél meg kell tar-
tani , és csak akkor kell a' tárgyat megnevezni, 
midőn arról a' gyermeknek foglalina és képzelnie va-
vagyon. Hogy pedig a' jószágoknak leirt nevezetét 
a' gyermek emlékezetében jobban megtartsa, vagy 
ha azt elfelejtette, róla könnyebben megemlékezzék, 
könyvet kell készíteni, mellybe minden szót, melly-
ről, hogy mit jelent , már tudja a' gyermek, elein-
tén a' tanitó, utóbb, ha már téntával tud irni, maga 
a' gyermek írjon be. 

(Fo ly ta t t a t ik ) 

Nagy Leopold, 
kegyes isk. á ldozópap , 's a ' s iketnémák 

k. intézetének igazgatója . 

Tamás. a' jó szomszéd. 
Helyesen atyámfia! szóla egykor séta közben 

a' falusi plébános Tamás földmívelőhez, ki gyer-
meke' segítségével a' szántóföldön a' köveket össze-
szedvén a' mocsárba hordá, a' kövér földet pedig 
helyette elhinté; helyesen, illy móddal szorgalom 
által lehet ember ura a' földnek, és azt széppé és 
termékenynyé teheti. Isten áldja meg kezed' mun-
káját jó Tamás! 

Örömmel köszöné a' szorgalmas Tamás a' plé-
bános' ebbeli jó kívánságát, 's letörülvén homlokát, 
bizodalmas szóval ezeket viszonzá: 

Tisztelendő plébános ur ! már több é v e , hogy 
vizsgálódom a' fö lö t t , mi hiánya földemnek ; de 
mindeddig kevés időm, tehetségem és erőm volt 
a' fáradságos munka' elkezdésére. Most miután Isten 
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gyermekemben segítséget adott, a' mit magamban 
föltettem, azt immár tulajdon földemen bevégeztem, 
és a' munka megfelelt várakozásomnak. — Földem' 
mivelését legalább egy héttel előbb végezvén, mint 
reménylettem, keresztényi kötelességemnek tartám 
a' nyert időt szomszédom' javára fordítani; és ezen 
két földét, mennyire lehetséges, jó karba igyekszem 
helyeztetni. Kedves szomszédom maga végezte volna 
e' munkát, de betegsége, mellyből csak közelebb 
kelt föl , őt hátráltatá; gyermekei pedig még ifjak, 
és kicsinyek. Innét igyekszem csöndben elvégezni 
e' munkát, mellyet ő ez"évben nehezen végezhetett 
volna. Ezt azonban nem azért mondom, mintha vele 
dicsekedni akarnék. Oh nem! tiszt, plébános ur ná-
lam jobban tudja, hogy felebarátunkkal jót tenni 
kötelességünk hozza magával. 

Hogy hogy Tamás, kérdé a' lelkipásztor, tehát 
szomszédod mitsem tud a' felől, hogy ti neki dol-
goztok ? 

r 

Epen semmit, viszonza Tamás, de nem is szük-
ség , hogy tudjon felőle. 

De illykép, mondá mintegy kisértőleg a' lel-
kipásztor, majd nem ugy jutalmaz meg benneteket, 
mint megérdemlettétek. 

Megjutalmazni! viszonzá Tamás, de ki is ki-
várnia jutalmat illy munkáért, mellyet a' felebaráti 
szeretet végbevinni parancsol ? szomszédom velem 
ugyanezt cselekedte volna, ha én beteg lettem volna. 
Ezenfölül magam dolgában semmit sem mulasztot-
tam, családomnak sem okoztam valamiben rövidséget. 
Azon örvendetes meglepetés, midőn földjét majd 
szomszédom először látandja, — az leszen jutalmam. 
Hisz maga plébános urgyakortább igy tanított ben-
nünket a' templomban. 

Ezek' hallására öröm fogá el a' lelkipásztor' 
szivét, és a' földmives' kezét megfogván, illetődött 
lélekkel mondá neki : „Isten' áldása legyen raj tad, 
Tamás! te az eget szivedben hordozod. A' kegyes 
Isten, ki a' jámborokat szereti, mint az anya egyet-
len szülött fiát, ő áldjon meg hozzád tartozóiddal és 
gyermekeiddel együtt legbőségesebb áldásival." Ez 
után buzgón az égre tekintvén mondá : Mennybeli 
atya ! hálát adok neked ezen tapasztalásért, melly 
által az emberek' jóságábani hitem ujolag megcrősült! 
Hálát adok neked, hogy szent igéd' hirdetésére, 's 
annak illyeni gyümölcsözésére áldásodat adtad. 
- Nyomtatja Trattner-Iíárolyi uri utcza 453. 
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TARTALOM : Hit -egység . [Köves'Gyürgy). — Gottlieb és Vilmos, 
vagy : Luthert követö két férfiúnak türelmes beszélgetései a 
katli. vallás felöl. VI. (.S). Miképen kell a' szüléknek és n e -
velőknek a's iketnéma gyermekkel kis korában bánni? Vége. 
ÇX'igy Leopold').— A ' j i m b o r haldokló 

Hit-egység. 
Kath. Nem ohajlaná-e kegyed, hogy a' ke-

resztények mindnyájan ugyanazon anyaszentegyház-
ban, religióban és hitben atyaíiságosan egyesülnének ? 

Prot. En többet mondok. Jó és kívánatos volna : 
hogy nem csak a' keresztényeknek, hanem általán 
minden embernek egy hite volna, 's mindnyájan 
keresztény hitre térnének. 

Kath. Bizonyosan. Tagadhatlan mégis, hogy 
az Isten, miután már első szüleinknek az igaz r e -
ligiót kinyilatkoztatta, nem akarta ugyan, de, hogy 
az emberi szabadságot nc gátolja, tűrte az emberi 
nemnek hamis religiókra csábittatását. Az eredendő 
bűnből ezerféle rossz következett. Ez is az eredendő 
bűnnek gyászos eredménye. A' helyett azonban, 
hogy Istennek imádandó végezeteit e' tárgyban ku-
tatni akarnók, jobban teszünk, ha komolyan meg-
fontoljuk: hogyan mozdíthatjuk elő a' keresztény 
hit' terjedését azon népek közt , mellyek sötétség-
ben és halál'árnyékában ülnek. 'Snem látja-e át ke-
gyed, mi sokat tenne erre az, ha a' keresztények 
egyesülnének hitökben ? 

Prot. Megvallom, ez nem eléggé világos előttem. 
Kath. Ha ugy, tehát figyelmeztetem kegyedet 

a' következőre. Ha az általunk megtérítendő népek 
közt majd katholikus papok f majd protestáns egy-
házi szónokok lépnek föl, kik nekik Jézus Krisztus' 
nevében egymástól elütő sőt ellenkező tant hirdet-
nek , nem kell-e azoknak e' gondolatra jőm : hogy 
őket a' keresztények ollyan religióra akarják térí-
teni, mellyet magok sem értenek? 'S e' különös j e -
lenet nem szolgál-e nekik okul elutasítani magoktól 
téritőiket? 

Prot. Ez igaz; de még attól is tarthatnak, 
hogy a' hitetlenek megvetoleg ezt felelik nekik: egyez-
zetek meg előbb magatok az iránt, mit mestertek 
tanított, mielőtt tanjával bennünket megkínáltok; 
mert ha valóban olly rossz is religiónk, millyennek 
ti állítjátok, mi mégis tudjuk, mit foglal magában 
és tanít az. 

Kath. Minden bizonynyal. Azonban e' szeren-
csétlenek, kik a' keresztény hitet nem ismerik, tő-
lünk nagy földközzel választvák; a' szomoritó lát-
vány : mennyire ütnek el ők a' keresztényektől, nem 
ötlik kínosan naponként szemünkbe ; 's ebből nem 
támadnak köztünk zavarok és kellemetlen súrlódások. 
De egészen másként áll a' dolog a' katholikusok- és 
protestánsokkal. Ezek gyakran azonegy országban, 
városban, sőt ugyanazon födél alatt laknak; min-
den pillanatban ezer ízetlen szóváltás emlékeztet 
bennünket e' lesújtó igazságra : épen az választ el 
egymástól, minek szorosabban össze kellene csatolni 
bennünket! A' családi kapcsok tágulnak, ha az 
atya és fiu, fi- és nőtestvér, férj és feleség kényte-
len egymástól mindannyiszor elválni, valahányszor 
Istenét akarja imádni ; legkivált a' vegyes házasságok 
gyámolitják a' vallási közönyösséget, és minden 
egyéb akadálynál lehetlenebbitik a' gyermekek' val-
lásos nevelését. Mert ha látja p. o. valamelly katho-
likus gyermek az ő protestáns atyjától, hogyan veti 
meg ez azon religiót, mellyet amannak hinnie, sze-
retnie és tisztelnie kell : miként lehet orvosolni e' 
rossz benyomást, mellyet az atya' példája szükség-
kép tesz a' gyermekre? 

Prot. Hasonló történik, ha a' katholikus atya 
protestáns fiának religióját megveti. A' keresztények' 
szakadása valóban igen sajnos, és most átlátom, 
hogy kegyednek föntebbi nyilatkozata egészen igaz 
volt. 

Kath. 'S pedig még nem mondottam meg, mi-
ért lehet e' szakadás épen Krisztus Jézus' leghívebb 
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tanítványa előtt legsajnosabb ; azért t. i. mivel az 
a' megváltó' akaratjával és legforróbb kivánatával 
merőn ellenkezik. Juttassa eszébe kegyed, hogy az 
apostol, ki Jézus' nevében szól, a' keresztényeknek 
világosan meghagyja a' hit' egységét ; 's hogy az 
isteni megváltó kimondhatatlan gyönyörű imádságá-
ban , mellyel halálra menetele előtt mennyei szent 
atyjához esdett, ezen érzékenyítő szavakat rebegi : 
„hogy cgygyé legyenek, mint te o atyám ! velem, 's 
én te veled egyek vagyunk; hogy általunk ők is 
egygyé legyenek, hogy a' világ elhigye, hogy te 
küldöttéi engem." Ján. 17, 21. Most kérdezze meg 
kegyed önmagától : valljon kétreligiofelekezet, melly-
nek egyike épen azt gyűlöli, mi a' másiknál a' leg-
forróbb tisztelet' tárgya, mondhatja-e, hogy ő egy ugy, 
mint Krisztus mennyei szent atyjával egy ? ! 

Prot. Még egyszer ismétlem, hogy kegyed-
nek boldogtalan religio-szakadásunkra tett minden 
észrevételében osztozom. De minek e' panaszok és 
szemrehányások? A' szerencsétlen szakadás megvan, 
's ez az , mit másítani lehetetlen. 

Kath. De mi az oka , hogy e' szerencsétlen 
esemény fölött kesergenünk kell , mint épen a' re-
formatio, mellyet kegyed egyre szerencsésnek mond-
hat-e fmég ? Ha Luther és Calvin a' tizenhatodik 
században annyi milliót magokkal szakadásra nem 
ragadnak , a' hit' egysége soha meg nem bomlik. 

Prot. Nekem ugy tetszik, szintúgy be lehetne 
bizonyítani, hogy a' szakadás nem a' reformatióból 
ered, hanem onnan, mivel a' reformatiót nem lehe-
tett mindenütt kivinni. Csak fogadta volna el az 
egész világ a' reformatiót, szintúgy egy hitünk l e -
endett, mintha az egész világ katholikus maradt 
volna. 

Kath. Valóban nevetséges! Miután egyszer 
Luther, Calvin, és követőik elváltak : a' hit' egysége 
már megszakadt; 's kegyed most aztkivánná, hogy 
az egész többi kereszténység utánok rohant volna a' 
katholika anyaszentegyházból, hogy az általánosan 
kivitt szakadás által az egység ismét helyreállíttassák ? 
De ha fölteszszük i s , hogy az egész világ e' kép-
telen gondolatra vetemedett volna, miként bizo-
nyithatja be kegyed, hogy ez'esetben a'hitegységre 
jutandottunk ? 

Prot. Mivel ez' esetben mindnyájan protestán-
sok volnánk, egy hitet vallanánk, épen mintha ka-
tholikusok maradtunk volna. 

Kath. Sőt inkább bizonyos, hogy, ha a' ka-
tholikusok mindnyájan elfogadták volna, vagy elfo-
gadnák a' protestantismust, szintúgy nem egyesülné-
nek a' hitben minden keresztények, mikép most nem 
egyek a' protestánsok , kik lutheránusokra, zwiu-
gtiawisokra, calvinistákra, anglicanusokra, près-

bíjteriauusokra, anabaptistákra, herruhuterokra, 

quaekerekre 'stb. 'stb. és egyéb száz felekezetre 

oszolvák, mellyekről talán kegyed mit sem tud, de 
azért nem kevesbbé léteznek, és kivált Angolország-
ban és az éjszakamerikai Egyesült-statusokban napról 
napra szaporodnak. Pedig ha egyedül ezen;nyilvá-
nos szakadások mellett maradnánk i s , mellyek kü-
lönbféle szakadékokból kiválván, saját hitvallással, 
elvekkel, szertartásokkal és egyházakkal birnak, 
még sem tudnók tökéletesen, minő hitegység létezik a' 
protestánsoknál. Azok, kik ugyanazon egy feleke-
zethez tartoznak, kik ugyanazon egy templomba 
járnak, sem egyeznek meg önmagok közt. Ugyan-
azok, kiknek a' religióval legtöbb dolguk van, mint 
a' tudósoknak és prédikátoroknak, önmagok közt 
minden pontban egyenetlenek. Némellyek a' szentírás-
nak bizonyos részeit elfogadják, mások azokat el-
vetik; némellyek állítják: hogy mindent hinnünk 
kell, mit Krisztus és az apostolok tanítottak, mások 
azt mondják : meg kell különböztetni, mit Jézus 
minden időre, mit egyedül kortársainak mondott ; 
és hogy az apostolok sem voltak hibától 's előíté-
lettől menttek ; némellyek hiszik a' csodákat, mint 
illyeneket, mások természetesen magyarázzák azokat; 
némellyek azt mondják : a' hit egyedül cselekedetek 
nélkül üdvözit ; mások ellenben : hogy a' cseleke-
detek hit nélkül üdvözitenek; némellyek hiszik a' 
test' föltámadását, mások csak a' lélek' halhatatlan-
ságát; némellyek táplálják a' reményt, hogy jó ba-
rátainkat holtunk után valahára ismét látandjuk, 
mások meg ezt agyrémnek tartják; némellyek; ta-
nitják az örökkévaló büntetéseket, mások csak az 
ideigvalókat a' jobbításra; némellyek még azt sem 
engedik meg , hogy holtunk után e' földi életünkre 
visszaemlékezünk, és hiszik a' lelkek' praeexisten-
tiáját, Igen is , magok a' protestánsok megvallják, 
hogy nehéz volna két prédikátort találni, ki minden 
pontban megegyezne. 

Prot. Ez mind -igaz ; de mind e' mellett meg-
egyezünk mi egymás közt, tudnillik a' Protestantis-
mus által, 's a' mi annak lényegét teszi, az által, 
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mi azt szülte, 's mit neve jelent, — a' protestatio 
által. Mi most is mindnyájan megegyezünk abban, 
hogy a' katholicismus ellen protestálunk. 

Kath. Távol legyen tőlem ezen egyseget ke-
gyedtől elvitázni. Megvallom, hogy ebben kegye-
tek a' lehetőségig egyeznek, sőt nem csupán a' pro-
testánsok' minden lehető felekezetei értenek ebben 
egyet , hanem a' zsidók, törökök, pogányok, hitet-
lenek mindnyájan megegyeznek a' katholicismus 
elleni protestatióban. De én meg nem foghatom, ho-
gyan származhatik abból hit-egység, ha valakik csu-
pán abban egyeznek meg, hogy ezt vagy amazt a' 
pontot nem hiszik. Nekem ugy tetszik, előbb elhi-
hetnők, hogy abból inkább a' nem-hit, a' hitet-
lenség' egysége származik. — A' katholikusoknál 
ellenben egészen más az egység. Ezek nem csak az 
elvetendő, hanem az elfogadandó pontokban is egyez-

Tf 

nek egymassal. Ok is megegyeznek ugyan a' protes-
tantismusnak, mint a' protestánsok a' katholicismus-
nak elvetésében ; de ők megegyeznek azon pontok-
ban i s , mellyeket hinniök, 's azon erkölcs-szabá-
lyokban, mellyeket cselekedniük kell. Nálok nincse-
nek felekezetek, hogy azt kellene kérdezni: ti ka -
tholikusok vagytok ugyan, de a' katholikusoknak 
mellyik felekezetéhez tartoztok ? A' protestánsoknál 
ellenben szükségkép kérdezni kell : a' protestánsok-
nak mellyik felekezetéhez tartoztok, a' luheranusok-
hoz-e, calvinistákhoz-e, anglicanusokhoz-e ? Mint-
hogy kegyed is utazott , szinte kellett észrevennie : 
hogy a' katholicismus mindenütt ugyanaz ; hogy a' 
katholikusok, kik tettleg illyenek, (mert fájdalom! 
mindenütt vannak, kik csak névszerint katholiku-
sok) az anyaszentegyháznak és fejének a' pápának 
tekintélyét elismerik, hét szentségre 's a' hit' 
többi ágazataira nézve megegyeznek Párisban ugy, 
mint Madridban, Schweizban ugy mint Olaszország-
ban. A' protestánsok ellenben vallják, p. o. Angol-
országban: hogy a' püspökség (szentségi tekintet-
ben) Isten' rendelete ; Skotiában : szükségtelenek a' 
püspökök ; Németországban : Krisztus Jézus az oltári 
szentségben valóságosan jelen van; Schweizban: 
nincs abban jelen ; tovább Schweizban, ki a' nem-
zeti egyházhoz tartozik, vallja: hogy a' jó csele-
kedetek lényegesen szükségesek ; a' ki Momierst 
követi, vallja : a' hit minden ; a' cselekedetek sem-
mik ; a' régi hitfelekezetü mondja: Jézus Krisztus 
igaz Isten ; a' socinianus erősiti : Krisztus nem Isten ; 

* T tr 

es igy tovább. Őszintén vallja meg tehát kegyed, 
hogy a' protestánsoknál nincs egység a' hitben; é s : 
hogy az egyedül a' katholikusoknál van. 

Prot. 'S aztán, mit akar ebből következtetni? 
Kath. Azt : hol a' hitbeli egység nem létezik, 

ott az, egyedül a' protestánsoknak a' katholika anya-
szentegyház' kebelébe, honnan atyjaik eltávoztak, tet t-
leges visszatérése által elérhető. 

Prot. Legyen ugy. Inditsa kegyed őket a' visz-
szatérésre, ha tudja. 

Kath. Igaz, hogy én őket arra birni elégséges 
nem vagyok ; de a' mi sokkal fontosabb, be tudom 
bizonyítani : hogy arralelkismeretbcn kötelesek, csak 
azon egy pontot engedje meg kegyed, melly iránt be-
szédünk' kezdeténél már megegyeztünk. 

Prot. Micsoda pont az? 
Kath. Nem mondta-e kegyed, hogy saját meg-

győződése szerint jó és óhajtható volna, hogy a' ke-
resztények mindnyájan ugyanazon egy religióban és 
hitben egyesülnének, és hogy ezen egyesülés több 
okokból kívánatos, főleg pedig, mivel isteni meg-
váltónk világosan szorgolja a' hitbeni egységet ? 

Prot. Igen, emlékezem, hogy mondtam, és e' 
mellett maradok. 

Kath. Jól van. De mondja meg kegyed : ha 
valaki Őszintén óhajtja a' dolgoknak bizonyos állapot-
já t ; ha megismeri, hogy azon állapotot létesíteni 
jó és kívánatos volna: ugyan nem megvetendő-e 
az ollyan ember az ész és lelkismeret előtt, ha ré-
széről mindent el nem követ, mi tőle kitelik azon 
állapot'létesítése végett, kivált ha azon állapot semmi 
más eszközzel el nem érhető ? 

Prot. Azon ember bizonynyal igen gáncsolandó 
volna. 

Kath. IIa tehát a' protestánsok velünk együtt 
átlátják, milly jó és kívánatos volna a' keresztények-
nek egy, és ugyanazon egy hitben egyesülniök ; ha 
tovább a' legkisebb fáradsággal megszerezhetik azon 
meggyőződést, mellyben kegyed velem osztozik, hogy 
azon jó és kívánatos egyesülés' elérése csupán a' pro-
testánsoknak a' katholika anyaszentegyházbai vissza-
térése által eszközölhető ; ha végre kénytelenek meg-
vallani, hogy egyedül az ő jó akaratjoktól függ azon 
eszközt használni : akkor kegyednek velem együtt 
meg kell engednie, hogy, ha az egység helyreál-
lításának azon egyetlen foganatos eszközét vonakod-
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mik a' protestánsok megragadni, ők , mint kegyed 
imént mondotta, a' leggáncsolandóbbak. 

Prot. Ezen következmény ellen mit sem vethe-
tek; sőt ha előre sejditem az t , soha nem mondan-
dom, hogy minden kereszténynek azon egy hitben 
egyesülése jó ós kívánatos. 

Kath. De valljon megegyeztetheti-e kegyed a' 
böcsülettel és igazság-szeretettel azt, hogy vala-
melly elv ellen azonnal harczoljon valaki, mihelyt 
átlátja, hogy abból olly következmények eredhetnek, 
mellyeket ő nein örömest enged meg? — Vágyván 
kegyednek a' hitbeni egység ellen még kifogása, mit 
elejénte elfeledett? 

Prot. Az ugyan nincs. Csak azt hallottam mon-
dani, hogy midőn Krisztus az egységet ajánlja, azzal 
csak a' békeséget akarja ajánlani. 

Kath. A' világon ez a' legnyomorubb ellen-
vetés. Krisztus, mint már mondottam, akarja, 
hogy egyek legyünk, mint ő egy az atyával. Nem 
volna-e pedig képtelenség azt mondani, hogy Krisz-
tus csak ugy egy az atyával, mint két ember, k ik , 
nem tekintvén ellenkező hitöket, egymással békében 
és egyetértésben élnek? Szent Pál , ki bizonyosan 
értette az isteni tanitó' akaratját, világosan meg-
hagyja : hogy a' hitben legyünk egyek. Egyébiránt 
a' ki akarta, hogy egyetértésben éljünk, akarnia 
kellett azt is, hogy a' hit' egységét föntartsuk. Mert 
hol a' hit' egysége enyészik, ott a' béke és egyet-
értés is elenyésznek a' religióban ugy, mint a' poli-
tikában. A' vallásháborúkban és vallási felekezetek' 
kölcsönös gyűlöletében ennek elég tanúságát látjuk. 
Kérdezősködjék kegyed, ha Luther, Zivingli, Calvin 
szerették-e egymást ? Kérdezősködjék, ha Schweiz-
ban a' lausannei prédikátorok fanatikus ellenükkel 
Momierssel békében és egyetértésben élnek-e? A' 
dühös gyűlölség, a' kegyetlen ellenségeskedés, a' 
piszkos rágalmak, a' mérges viták, mellyeket az 
Egyesült-statusokban a' számtalan vallásfelekezetek 
és prédikátorok támasztanak, tudjuk, mennyire bot-
ránkoztatok és visszarezzentők. 

Prot. Ezzel ismét visszamegyek arra, mit elő-
ször mondottam : van , a' mi fontosabb a' békénél 
és egységnél. Krisztus bizonynyal akarja, hogy egyek 
legyünk, de ő akarja az igazságot is. Tehát nem 
elég, hogy a' katholikusoknál egység van, hanem 
mutassák meg, hogy az igazság is nálok van. 

r r rr 
hath. Epen e' vegso szavai egyszerű és vilá-

gos bizonyítványai a' Jiatholika relígiónak. Az Isten 
bizonynyal akarja, hogy egységben és igazséigban 
legyünk; az az ott legyünk, hol az egység is, igaz-
ság is föltalálható; már pedig láttuk , hogy a' pro-
testantismusban egység nincs, tehát igazság sincs; 
mert ha igazság volna a' protestantismusban : követ-
keznék, hogy ugyanazon igazságban lehetünk a' 
nélkül, hogy egyek legyünk az igazságban, — a' 
mi ellenmondás. IIa pedig az egységben és igazság-
ban egyszersmind lehetünk, 's kell is lennünk : ak-
kor a' keresztény igazság szükségkép a' katholicis-
mnsban van, mellyben világos a' hitbeli egység. 

(Esslinger után) 
Köves György. 

Gottlieb és Vilmos, 
vagy : Luthert követő két férfiúnak türelmei 

beszélgetései a' katholika vallás felől, 
VL 

Luthernek a~ gyónás, és bűnök' bocsánatjára 
Krisztustól nyert egyházi hatalom felöli ta/iitása 

kath. szellemű. 

Gottlieb. Add ide csak Vilmos, Luther munkái-
nak első kötetét . . . no, de én is! hisz' ihol fek-
szik még most is előttem : nézd csak itt a' 62. b. 
lapon : Sermo (egyházi-beszéd, predikáczio) a' 
poenitentiatartás' szentségéről, Dr Luther Már-
tontól, anno 1 5 1 8 ; tehát Luther e' szerint a' pod-
nitentiatartást is szentségnek nézte ; 's látni fogod 
ezennel, hogy ez iránti tanítása egészen megegye-
zik a' katholikusokéval. Itt a' 63. b. lapon ezt irja '• 
„Azon igaz u t , 's helyes mód, mellyen kívül nem 
lehet semmi másra találni, a' poenitentiatartásnak 
méltóságos, kegyelemdús, dicső szentsége, mellyet 
Isten minden bűnösöknek vigasztalásul adott , mi-
dőn az egész keresztény anyaszentegyház helyett 
sz. Péternek adá a'kulcsokat, és mondá (Mát. 16 . ) : 
„Minden, mit a' földön megkötözendesz, meg lesz 
kötözve mennyekben is , és minden, mit a ' földön 
meg fogsz oldani, meg lesz mennyekben is oldva." 
Irhatna-e katholikus tanitó jobban és alaposabban a' 
poenitentiatartásról, mint itt Luther ? 

Y dm. Valóban nem, ha katholikus szempont-
ból tekinti az ember. 

Gottl. Nyújtsd ide csak amonnan a' nyolcza-
dik kötetet ; még más valamit is fogok én neked a' 
poenitentiatartásról fölolvasni; mert e' most idézett 
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első helylycl bensőleg ugy sem vagy megelégedve, 
minthogy az a' reformatiónak második évéből való. 
Itt e' kötetben ugyanazon czikk felőli hite van a' 
löweni hittudósok ellen kifejezve ; mit ő csak ke-
véssel irt halála előtt, 1546-ban; akkor csaknem 
hamarkodta már el magát. Nézd itt a ' 382 . a. lapon: 
„ Hogy a' poenitentiatartás a' jöloldozásvagyis 
a' megnyitó kulcsok' /tatalmával együtt, szent-
ség, szívesen elismerjük. Mert igéret van hozzá-
csatolva, 's Krisztusért bűnök' bocsánatját esz-
közli." 0 

Vilm. Már ezen hely ellen ugyancsak nem le-
het legkisebb kifogást is tenni : de hát miért nincs 
meg nálunk a' poenitentiatartás' szentsége? 2 ) 

1) Már pedig épen ez kívántatik és nem több, a' P ro tes -
tantismus' eredeti tanítása szerint, arra, hogy valami 
szentségnek neveztethessék, tudnillik isteni rendelet , 
és az igért 's elnyert kegyelmet példázva bizonyító 
külső jegy. „Was gehöret zu einem S a c r a m e n t ? " 
kérdetik a' nürnbergi katechismusban (Das Nürnber -
gischc Kinder-Lehr-Büchlcin , darinnen der kleine 
Catechismus D. Martin Luthers — weiter erkläret 
und vorgetrag. wird. Nürnb. 1761. , a' 150.1D ' s a ' 
felelet reá ez : „E r s t l i ch , Gottes Befehl und Ver-
heissung der ewigen Seeligkeit: darnach ein äusse r -
l iches gewisses Zeichen, und rechter Gebrauch des -
selben." Krisztusnak ígéretét a' poenitentiatartás által 
nyerendő bünbocsánatról , maga Luther elég világo-
san bizonyí t ja : mi pedig a' külső jegyet i l le t i , ez 
épen a' katholika anyaszentegyház' szellemében gya-
korlott bűnbánat 's töredelmesség' kifejezésében, a' 
bűnök' alázatos meggyónásában 's a ' papi föloldás-
ban találtatik föl legjobban. 

2) Miért ? erre csak azt felelheti Luthernek a' tör ténet-
tudományban jár tasabb tanítványa , (ki tudnillik nem 
fele j té , hogy egykor valóban szentségnek tartatott a' 
protes táns egyházban is a' „Busse" és „Abso lu t io / ' 
's ez a' szentségek' számából csak később hagya-
ték k i , ) mit mesterétől tanult: stat pro ; r a -
tione voluntas." Vagy miért nincs meg ma már ugyan-
csak nálok , több más , még Luthertől is megkímélt 
intézet és isteninek hitt tanítás; minőkre Luther ' i r a -
taiban már eddig is csodálkozva talált Vilmos, és 
ezután talán még nagyobb számmal ta lá land? Mind-
ezt elsöpörte a' folytonos előhaladásnak 's tökéle-
tesedésnek nevezett , fönhéjázó rationalismus' szele, 
(ama' „ventus doctrinae ," Ephes. 4 , 1 4 . ) míg u to l -
j á r a , nem maradván többé semmi reformálni való 
h á t r a , Krisztus Jézusnak históriai létezését is e l ta-
gadá. Pedig annakelőtte nem egyebet monda szán-
dékának lenni , mint a' kereszténységet az első szá-
zadok' hitéhez 's gyakorlatához visszavezérelni ! S. 

Gottl. Vágynák ugyan lutheránusok is, kik azt 
ollyanul tartják; azonban mi e' czikkre, mint sok 
másokra nézve i s , Luther' tanításától eltávozánk. 

Vilm. De a' katholikusok' poenitentiatartása 
bizonyosan másféle, 's nem ollyan, minőt Luther 
szentségnek ismer. Mert hisz' ók három dolgot 3 ) 
kívánnak meg benne : tudnillik szanast és megbánást, 
gyónást, és elégtételt. 

3) Tulajdonképen ö tö t : a' lelkisméret ' megvizsgálását , 
a ' s z ánás t , az erős fogadás t , a' gyónást és elégté-
telt ; mellyek azonban ama' háromra könnyen visz-
szavitethetnek ; a' mint hogy csak ezeket számlálja 
elő a' „Catechim. Romanus' ' i s , (De Poenit. Sacr. 
P- IL c V. n. 21.) „quae tamquam totam integram-
que Poenitentiam const i tuant , contrilionem scil icet , 
confessionem et sat isfact ionem;" miután a' „contr i t io" 
a' valódi töredelmesség, a' trienti zsinat ' kifejezése 
szerint is már maga teljesen magában foglalja a ' le l -
kisméret ' megvizsgálását és erős fogadás t . . . . „Con-
tritio est animi dolor ac detestatio de peccato com-
misso , cum proposito non peccandi de cetero." — 
És mégis voltak protes tánsok, kik a' katholicismus-
nak a' poenitentiatartásróli eme' tanitását, melly sze-
rint pedig a' „ töredelmesség' ' mindenkor elsőnek t é -
tetett a ' bűnbocsánat megnyerhetésének föltételei 
között , e' tanítást mégis a' vétkezést megkönnyítő, 
's a r r a mintegy fölhatalmazó könnyelműség vagy 
inkább romlottság' eszköze gyanánt tekinteni merték ! 

— Épen a' katholika egyház volt mindig olly nagy-
gonddal a ' valódi bűnbána t r a , mint a ' poen i t en t i a -
tar tás ' l ényegére , h o g y , még a' nevezet által sem 
engedvén a' híveket tévedésbe hozatni , nem is a ' 
gyónást, mint csupán r é sz t , hanem a ' bűnbánatot, 
a ' poenitenliát nevezné szentségnek, 's Jézus' é rde -
mei u t án , ettől függesztené föl minden vétkezett 
embernek egykori üdvözülhetését: míg a' reformatio 
mitsem adva bána t ra , fogadásra 's elégtételre . . . 
legalább nem említve azokat, a' hol 's a' mikor bűn-
bocsánatról vala szó — mindig csak a' „sola fide í £-t 

emlegette ! Az orthodoxa reformatio legújabb időkig 
nem szűnt meg tanítani: „Quomodo justus es coram 
D e o ? Resp. Sola fide in Chris tum, a d e o , ut licet 
me mea conscientia accuse t , quod adversus omnia 
mandata Dei graviter peccaverim, nec ullum eorum 
servaverim, ad haec, etiamnum ad omue malum pro-

•pensus sim, nihilominus tamen (modo haec bénéficia 
vera animi fiducia amplectar) sine ullo meo merito , 
ex mera Dei misericordia mihi perfecta sat isfact io , 
justitia et sanctitas Christi imputetur ac done tu r , 
perinde ac si nec ullum ipse peccatum admisissem, 

— immo vero quasi earn obedientiam, quam pro me 
Christus praestitit, ipse perfecte praesti t issem." (Ca-
techesis Relig. Christ, in Eccl. et Scholis plerisque Ret. 
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Gottl. És hasonlót tanita Luther is. 
Vilm. Már ezt szeretném bebizonyítva látni. 
Gottl. Nézd, itt az első kötetben, 341. a. la-

pon, doctor Eck ellen következő szavakkal irt Lu-
ther 1520-ban: „Másodszor doctor Eck még azt is 
hozzá teszi, hogy én a' bánást megsemmisítem és 
haszontalannak állítom, hogy a' gyónást megcson-
kítom 's az elégtételt megvetem; ezeket ő csak ugy 
költi reám, könyveim ugyanis mást bizonyitnak." 

Vilm. Es miféle könyvekről szól ő itt ? 
Gottl. 0 tudnillik a' poenitentiatartás' szetit-

sége felől 1518-ban mondott beszédére hivatkozikj 
mellyből neked még egy czikket fogok a ' 65 . b. lap-
ról fölolvasni : „Nehogy valaki azzal vádoljon engem 
ujolag, hogy a' jó cselekedeteket megtiltom; azt 
mondom, hogy az ember szánja és bánja meg (bű-
neit) egész komolysággal, gyónjék, és gyakorol-

usitata. Amstelod. 1661. quaest . LX. 1. a' „Kereszty. 
Catechism." Rév-Komár. 1821. 99. I.) 'S a ' Protes-
tantismus mégis illy tanitás mellett is a m a ' k é r d é s r e : 
„Nem á d - e e' tudomány gonosz éle t re való testi b á -
torságot az embernek ; avagy nem teszi-e restekké 
a ' j ó c se l ekede t ek re?" (Ker. Catech, 107. 1.) ha t á -
rozottan „ n e m " - m e l tud felelni ! — Mi ugyan ö rö -
mest elhiszszük, hogy ő szintúgy az üdvösségre s z ü k -
séges dolgok közé kivánja amaz, itt nem nevezet te-
ket is értetni : de ha a' protestantismus még csak 
megnevezni sem tartá szükségesnek a' bűneinek b o -
csánat já t Istentöl megnyerni kivánóra nézve a' j o b -
bulás ' kö te lességé t , az őszinte bánatot, 's ama' sz i -
lárd e l tökélés t , miszerint az elkövetett rosszak ' szo-
morú következéseit emberi véges tehetsége szerint 
megszünte tni , 's helyrehozni legszentebb t a r tozásá -
nak fogja ezentúl i smern i , Cmi a3 kath. „e lég té te l" 
által ér te t ik , 's mi az I s t en ' r é szé rő l a' Megváltó' i n -
gyen-kegye lmét legkevesebbé sem zár ja k i ; sőt azt 
már csak a' jobb szándék' tel jesi thetésére nézve is 
szükségkép fö l té te lez i ) ha ezekről a ' p ro tes tan t i s -
mus még csak szót tenni sem látta szükségesnek ott, 
hol az ember ' megigazulása felöl szól ; 's az apos-
toli hitvallásnak amaz ágaza t já ra nézve , hogy h isz-
szük a' bűnök' bocsána t j á t , elegendőnek vélte m o n -
dani : ,,A' bűnöknek bocsánat járói azt hiszem ; hogy 
az Tsten minden bűneimről elfelejtkezett. . . (Ker. 
Catechism. 92.1 ) mikép vala lehetséges, hogy a ' kath. 
tanítást épen ő vádolja mégis vétkek iránti kedvezés-
sel, 's hogy azt igyekezzék követőivel e lh i te tn i , m i -
kép mi katholikusok az elkövetett bűnök' puszta e lő -
sorolását a ' g y ó n á s b a n , 's az elégtétel ' fejében e l -
mondott néhány imádságot elegendőnek hiszszük az 
Isten előtti megigazulásra ? S. 

jon jó cselekedeteket." Jól hallottad-e ? Luther itt 
bánás, gyónás, és elégtétel felől szól. 

Vilm. 'S megmondja azt is, hogy mit és miképen 
kell gyónni? ez iránt pontosan akarnék értesülve 
lenni. 

Gottl. Erre majd hegyezheted megint füleidet! 
Luther titkos yyónásról beszél, 's megmagyarázza, 
hogy mi tartozik hozzá ; csak ezen egy levelet kell 
tovább forditnom, hogy azonnal fölolvashassam (66 . 
b. lapon) : „Ugyanazért a' titkos gyónásba nem más 
bűnök tartoznak, hanem egyedül azok, mellyek kö-
zönségesen haléilos bűnöknek ismertetnek, 's mel-
lyek az időben a' lelkisméretet terhelik és nyugtala-
nítják; mert ha minden bűnt meg kellene gyónni, 
ugy az embernek minden pillanatban szükség volna 
gyónni. . . Azonban nincs haszon nélkül, hahogy 
kisebb bűnöket is meggyónunk, kivált ha különben 
semmi halálos bűnt nem tudnánk nevezni." 

Vilm. Ez nekem megint valami uj: tehát Lu-
ther a' pápistákkal együtt elfogadja a' halálos és 
bocsánandó vétkek közötti különbséget ! 

Gottl. Igen is, édesem! a' katholikusok ma is 
azt tanitják, mit Luther, mint reformátor, 1518ban 
tanitott, 's még 1525 is megerősített, hogy tudnillik 
a' bocsánandó vétkek nem kárhoztatják az embert, 
hanem csak a' halálosak. Vedd elő csak munkáinak 
4ik kötetét, 's keresd ki a' 27. b. lapot, mit irt o 
1525-ben a' hetedik zsoltár' magyarázatában; ol-
vasd el egy úttal , nem hosszú ; itt ni. . . 

Vilm. „Ugyanisigaz, hogy a' bocsánandó vét-
kek az embert nem kárhoztatják." Isten ments meg ! 
utoljára még a' tisztító tüzet is el fogja (Luther) a' 
pápistákkal együtt fogadni. 

Gottl. Az majd később válik meg. Most csak 
a' fülgyónásról, miként ő nevezi, a' titkos yyó-
násról folytassuk tovább, és lássuk, milly fontos-
ságot tulajdonit ő neki. Hisz' még most is itt fek-
szik előttem az első kötet ; . .. . 's az 512. a. la-
pon áll, mit 152 Iben i r t : „a ' titkos gyónást alikép 
böcsülöm, mint a' szüzességet és tisztaságot. . . . " 

Vilm Vagy ugy? 's te ebből azt következte-
ted , hogy o sokat tart felőle ? 4 ) 

4) Vilmos e ' nem akarva csipős kérdésével a' nagy r e -
formátort igen gyanúsí tani látszik , mintha t. i. az a ' 
nevezett erényeket nem is böcsülte volna olly igen 
nagyra . S. 
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Gottl. Várj csak, hisz' még nem jutottunk 
végérc. Azt mondja ő : „Én azt akképen böcsülöm, 
minta' szüzességetés tisztaságot, mint egy legdrágább 
és üdvösebb dolgot. Oh, fölöttébb fájlalniok kellene 
minden keresztényeknek, ha a' titkos gyónás nem 
volna, és szivökből hálákat kell érette Istennek adniok, 
hogy azt nekünk mcgengedé 's birnunk hagyá !" 

Vilm. E' szavakból még nem olly igen sokat 
lehet következtetni. 

Gottl. Csak ne itélj olly elhamarkodva, hagyd 
fordítsak tovább egygyel, 's olvassam még azt is, mi 
az 513. a. lapon következik: ,,A' szent gyónás egy 
kegyelmi kincs, mellyben Isten az o irgalmasságát, 
's minden bűnök' bocsánatját nyújtja 's ajánlja . . . " 
Várj még egy keveset ; még az 516. b. lapon is van 
erről valami ; Luther itt arról értekezik, hogy miért 
kell gyónnunk: „Hogy pedig szívesen és örömest 
gyónjunk, arra két oknak szükség bennünket ösz-
tönözni. Először ugyan a' szent keresztnek, vagyis 
a' gyalázat és szégyen érzetének, mellynél fogva az 
ember önkényleg tárja ki magát embertársa előt t , 
's önmagát vádolja be és gyalázza meg; mi böcsös 
egy darabja a' szent keresztnek. Oh ha tudnók, milly 
nagy büntetéseket hárítunk el ezen önkénytes szé-
gyenpír által, 's milly kegyelmessé tétetik általa 
hozzánk Isten, hahogy ember az ő dicsőségére ma-
gát ennyire megsemmisíti és lealázza; ugy mi a' 
gyónást ezer mérföldre is megkeresnők. . Ha-
sonló értelemben folytatja szavait az 517. a. lapon : 
„semmi böjtölés, semmi imádság, semmi bucsu, 
semmi szent helyekre járás , semmi sanyaruság sem 
olly hasznos, mint ezen önkénytes szégyen és gya-
lázat, mellynél fogva az ember bensőleg igazán meg-
semmisedve, megalázottá, azaz a' kegyelmek' el-
fogadására alkalmatossá válik. 'S adná Isten , volna 
szokásban az, mit Ágoston tön, hogy minden titkos 
bűneinket az egész világ előtt megvallanók ! Oh Is -
tenem ! milly hamar kegyelemdús emberekké fog-
nánk ez által válni, mire különben semmi bármilly 

1 
sanyarú élet által sem leendiink képesek eljutni. Es 
mi az , hogy magunkat egyetlenegy ember előtt 
annyira szégyeneljiik ; holott halálunkkor (mi nem 
sokára bekövetkezik) olly szégyent kell Isten ós min-
den angyalok és ördögök előtt kiállanunk, melly 
ezerszer nehezebben lesz elviselhető ; 's mellyet mi 
ezen egy ember előtti csekély pirulásunkkal olly 
könnyen eltávoztathatunk. Nem is tudom, ha vall-

jon van-e az ollyan embernek igazi élő hite, ki még 
csak annyit sem akar szenvedni, vagy annyi szen-
vedésre magát elszánni, hogy egy ember előtt meg-
szégyenüljön , 's a' szent keresztnek egy illy pará-
nyi részét sem akarja viselni. . 

Vilm. No, ez mindig erősebb kezd lenni. 
Gottl. Ez volt tehát az első ok, mellynek ben-

nünket gyónásra kell indítani ; a' másik a' követ-
kező 517. b. lapon van előadva: „Második ok 's 
ösztön, az önkénytes gyónásra Istennek drága és 
jeles ígérete ama' mondatokban, Mát. 16 . : a' mit 
te megoldasz, meglesz oldva; és Ján. 20 . : vala-
kinek megbocsátjátok bűneit, annak azok meg lesz-
nek bocsátva. . . "No 's hát mit Ítélsz már most 
ezekről ? 

Vilm. E' fölhozott okok épen nem megveten-
dők; azonban a' mennyire kivehettem, Luther itt 
csak önkénytes gyónásról beszél : de valljon szük-
ségesnek tartja-e egyszersmind, hogy az ember em-
bernek meggyónja biineit? 5 ) 

Gottl. Az erre vonatkozó feleletet olvasd el ma-
gad az ötödik kötetben, 232. b. 's az ezt követő 
233. a. lapon. 

Vilm. Ez ugyan a' mint látom, kissé hosszú, 
de mit sem tesz. „Már itt csak világosan mondja 
Krisztus, hogy Péternek akarja a' kulcsokat adni. 
Nem mondja o, hogy kélj éle kulcsai vannak, 
hanem ugyanazon kulcsokat, mellyekkel ő bir, 
's mellyeken kivitt nem bir másfélékkel, ugyan-

5) Kathol ikusok, kik a ' hitbeni egyformasághoz szok tak , 
könnyen különösnek találhatják Vilmosnak emez , és 
több hason ló , ké rdésé t , midőn nem csak Luther ' 
munkáiból, de a' már idézett nürnbergi katechismus-
ból is megtanulhat ta volna, valamint a ' g y ó n á s ' s z ü k -
séges vol tá t , usy annak módjá t 'stb- is. De t e rmé-
sze t e sen . mit tudhatta ő, hogy mit tanítanak Luther ' 
követői Nürnbergben , mikor ő Mainzban vagy Köln-
ben lakik ? 's hogy mit tanítottak ott h a j d a n , mikor 
a ' mai különbözéseket sem képes mind fejében t a r -
tani ? Elég az h o z z á , hogy az emiitett kalechismus-
ban a' gyónás szükségesnek mondalik : , Ists auch 
eine Nolhdurft oder nützlich W e r k , dasz man dem 
Kirchendiener beichte? ' (170. I.) 'S a' fe le le t : „ J a , 
nicht allein um der E infä l t igen . sondern auch um 
der Betrübten wi l len" 'stb. É s : „Welche Sünde soll 
man beich 'en? C171.1.) , Vor Gott soll man sich aller 
Sünden schuldig geben. . . Ab^r vor dem Beichtva-
ter sollen wir allein die Sünde bekennen , die wir 
wissen , und fühlen im Herzen." S . 
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azokat adja Péternek által. Mintha mondaná : Mit 
bámulsz ég felé, kulcsaim után sovárogva? Nem 
hallod-e, hogy én azokat Péternek adtam? Igaz ugyan, 
hogy a' mennyország' kulcsai azok, de nem a' men-
nyekben vannak, itt lent hagytam én azokat a ' f ö l -
dön; ne keresd annakokáért őket akár mennyekben, 
akár valahol másutt, hanem Péter' szájában találod föl 
őket, oda tettem én azokat le. Péter' szája az én 
szám, nyelve az én kulcsaim' tokja, az ő hivatala 
az én hivatalom, az ő kötözése az én megkötésem, 
az ő oldozása az én föloldozásom, az ő kulcsai az 
én kulcsaim. Nekem nincsenek másféle kulcsaim; 
nem is tudok másnemüekről: az , mit azok megköt-
nek , meg van kötve, mit azok föloldanak, meg 
vagyon oldva. '3 ime előnkbe van adva, hogy mik 
azok a' kulcsok, tudnillik : egy olly hivatal, ha-
talom vagy parancsolat, mellyet Isten Krisztus 
által adott a' kereszténységnek, hoy y az ember' 
bűneit általa megtartsa vagy megbocsássa, mivel 
ekképen szól Krisztus Mát. 16. : 6 ) Hogy pedig 
tudjátok meg, miszerint az ember fiának hatalma va-
gyon a' földön megbocsátani a' bűnöket, mondá az 
inaszakadtnak : kelj föl, 'stb. ; 's kevéssel utána . . . . 
a' seregek — dicsőitek az Istent, ki illy hatalmat 
adott az embereknek. Ne hagyd magadat aton 
pharizeusi fecsegéssel elárnittatni, mellyel né-
mellyek önmagokat bolonditják, hogy : mikép bo-
csáthatna meg ember bűnöket, ki kegyelmet nem 
osztogathat, sem pedig szent Lelket ? Te csak ma-
radj Krisztus'szavai mellett, és légy felőle bizonyos, 
hogy Istennek más egyéb módja nincs a' bűnök' meg-
bocsátására, mint: azon élő szavak által, mellye-
ket nekünk embereknek parancsolatban adott. Ha 
te nem e' szavakban keresed a' bocsánatot, ugy 
htjában fogsz ég felé tekintgetni, a' kegyelem, 
vagy mint ők nevezik, a' belső bocsánat után vá-
rakozva." 

Gottl Veszed-e észre Vilmos, mint böki Lu-
ther ez utóbbi mondatával a' sacramentariusokat és 
calvinistákat, kik nem hiszik, hogy ember meg-
b ocsáthassa Krisztus helyett a' bűnöket, 's a' pha-
rizeusokkal mondani szokják: senki sem bocsáthat 
meg bűnöket az egy Istenen kivül ? 

Vilm. Igen, derekasan reájok pirított. De azt 
akarom kérdeni : valljon szükséges-e az ő tanításánál 

6) Hibásan j e' helyett : Mát. 9 , 6 . S. 

fogva, hogy bűneit az ember a' lelkipásztornak eyyen-
ként kinyilatkoztassa ? Valljon nem elegendő-e, — 
mit mi lutheránusok évenkint néhány ízben lenni 
szoktunk, hogy az ember általában bűnösnek vallja 
magát 's mondja : minden bűneimet bánom ? 

Gottl. Hát már elfelejtetted, mit csak néhány 
pillanat előtt olvastam, hogy Luther azt tanítja, mi-
szerint az embernek halálos bűneit meg kell gyón-
nia , 's helyesen teszi, ha a' kisebbeket is meg-
gyónja, jóllehet ez utóbbi nem kívántatik meg? De 
még valamit akarok neked olvasni, mit ő 1546ban, 
halálozása' esztendejében, kis katechismusába ikta-
to t t , 's a' nyolezadik kötet' 35l ik a. lapján talál-
tatik : 

„Isten előtt minden bűnökről szükség vádolni 
magunkat, még azokról i s , mellyek eszünkbe nem 
jutnak. De á gyóntató előtt csupán azokat a' bű-
nöket kell megvallanunk, mellyeket tudunk , és 
szivünkben érzünk. 'S mellyek azok? Tekints ál-
lapotodra, a ' t íz parancsolat szerint, atya, anya, fiu, 
leány, ur , háziasszony, szolga, 'stb. vagy-e; vall-
jon nem voltál-e engedetlen, hűtelen, tunya; nem okoz-
tál-e valakinek bántalmat szóval vagy cselekedettel ; 
valljon nem loptál, nem mulasztottál 's hanyagoltál-e 
el valamit, nem okoztál-e kárt valakinek?" 

Vilm. De már csakugyan mindjárt szitkozódni 
kezdek ! 

Gottl. Azt a' világért se tedd ; különben , ha 
ugyan jó lutheránus akarsz lenni, meg kell majd a' 
prédikátornak gyónnod : én szitkozódtam. Lásd atyafi, 
mennyire jöttünk! Ha már csakugyan meg akarunk 
valamit Luther' tanításából tartani, legalább azt 
kellene követnünk, mit ő életének utolsó esztendő-
jében tanított. 

Vilm. Ha ez még egy darabig igy megy, bi-
zony még máskép kezdek érezni. 

Gottl. Csak jól figyelmez^ édes barátom : ha 
Luthernek a' poenitentiatartás felőli eme' tanítása, 
mellyet imént olvastam, hamis, ugy egész refor-
matiójára sem adhatok semmit, mert hiszen ezt ke-
véssel tanította halála előtt: ha pedig igaz, ugy 
mi lutheránusok valóban tévelygésben |tapogatózunk, 
minthogy e' tanítást nem követjük. 

Vilm. Itt már kénytelen az ember azt mondani, 
mit a' mi öreg professorunk olly gyakran ismételt : 
aut vagy ua/tl; vagy igy vagy amúgy. 
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Gottl. Csömöge gyanánt e' kemény falatra, 
vedd csak elő amonnan Luther'asztali beszédeit, 's 
üsd fői a' 196. lapon; ott is találni még valamit a' 
gyónás és absolutio felől. 

Vilm. Helyesen, imhol van : „Negyedszer meg 
kell gyónnunk a' szívbeli bűnöket, a? titkos és egye-
dül Isten előtt tudva levő bűnöket ; mert a' titkos 
bűnöket is tartozunk meg gyónni, mellyeket az em-
ber Istennek parancsolatjai ellen elkövetni magában 
eltökélette." 

Gottl. Fordíts még két levelet, 's olvasd a' 
198. b. lapon, hogy semmi bünt sem szabad elhall-
gatni. 

Vilm. „IIa pedig a' maga bűnét 's böcstelensé-
gét feledékenységből elhallgatná valaki a' káplánok 
(Capellanen) 's egyház' szolgái előtt : az ezt vegye 
önlelkére, ebben az egyház' szolgái mindentől men-
tek." — Istenem ! hisz ez mind , de mind katholice 
van ! 

Gottl. Most még egy meglehetősen erős dol-
got fogok a' nyolezadik kötetből 351. a. lapon, 
elődbe tálalni, folytatását annak, mit csak az előbbi 
pillanatban olvastam, 's igy ezt is Luther' halálozási 
évéből, 1546ból. Erre jól vigyázz, inert még hasznát 
veheted , ha, miként [ezt reformátorunk kivánja, 
gyónni akarnál menni. A' közlendők az ő kis kate-
chismusából valók. 

„Édesem, add elő nekem a' g-yónásnak rövid 
módját. 

„Felelet : A' gyóntatóhoz ekkép kell szólnod : 
Kedves tisztelendő ur , kérem önt , hallgassa meg 
gyónásomat, 's mondja el reám a'bocsánatot az Isten' 
szerelmeért. (um Gottes Willen.) Mondd: én szegény 
bűnös Isten előtt minden bűnben vétkesnek vallom 
magamat, különösen pedig megismeremjön előtt, hogy 
én szolga, szolgáló 'stb. vagyok, hanem fájdalom! 
hűtelenül szolgálom uramat; mert ebben 's ebben 
nem teljesítettem, a' mit parancsoltak, megharagí-
tottam őket és szitkozódásra ingereltem ; ezt és ezt 
elmulasztottam és kárba menni engedtem ; azonkívül 
szavaimban és tetteimben szemérmetlen is voltam ; 
magammal egysorsuak ellen haragban valék, fele-
ségem ellen zúgolódtam és káromkodtam 'stb. Mind-
ezt szánom, és kérek kegyelmet ; föltett szándékom 
megjobbítani magamat. — Egy házi ur vagy házi asz-
szony ekkép szóljon : különösen megismerem ön előtt, 
hogy gyermekemet és cselédemet, feleségemet nem 

híven neveltem az Isten' dicsőségére ; hogy károm-
kodtam, fajtalan szavaimmal 's tetteimmel rossz példát 
adtam, szomszédomnak kárt okoztam, felőle rosszat 
beszéltem, valamit kelleténél drágábban, (vagy) 
hamisított 's nem egész árut adtam ; 's több e' félét, 
mit Isten' parancsolatja és állapotja ellen vétett.. 
Nemde öreg, most már egyenesen elmehetnél gyónni ? 
a' lelkisméret már meg van vizsgálva. Valljon nem 
jobban egyeznek-e mege' pontra nézve mai nap Luther-
rel a' katholikusok, mint mi lutheránusok ? 7 ) 

Vilm. Fájdalom, igen ! 
Gottl. De hát ki vesztegette meg Luthernek 

tiszta tanítását olly eretnek módra? Hisz' mindezt 
Luther életének utolsó esztendejében irta? Ha ke-
véssel holta előtt maga megváltoztatta volna, ugy 
szavára mit sem adhatok : ha pedig ezt holta után 
mások változtatták meg , ugy csak azt szeretném 
tudni, hogy ki adott nekik erre jogot ? Ha mi tehát 
Luther' tanításával egyezőleg akarunk cselekedni, 
ugy gyónnunk kel l , mikép a' katholikusoknak. 

Vilm. Ugy van ! 's ha a' többi vitás pontokra 
nézve is igy áll a' dolog, akkor még többet is keilend 
tennünk nem csupán meggyónnunk. 

Miképen kell a' szüléknek és neve-
lőknek a' siketnéma gyermekkel kis 

korában bánni? 
(Vége.) 

Ha a' tagokat és az emberi testnek külső ré-
szeit megtudja nevezni Írással a' siketnéma , menjen 

7) Még a' gyónás' módjára nézve is kézikönyvül szolgál-
hatott volna Vilmosnak a ' föntebbi német luth, kate-
chismus, mert abból még nincs ki fe le j tve , mint n é -
melly korábbiakból, maga a ' g y ó n á s ' , absolut io"s tb . 
nevezete is ! Még abban illy utasítás adatik a' gye r -
mekeknek: „Wie soll man denn beichten? . . . W ü r -
diger lieber Herr , ich bekenne vor Gott und euch , 
aus reuigem Herzen, mich aller Sünden schuldig. . . '« 
'stb. 172.1. Igaz ugyan , hogy a' biinök' elösorolása, 
mind a' mel le t t , hogy az előbbi lapon mondaték : 
„vor dem Beichtvater sollen wir — die Sünde be -
kennen , die wir w i s s e n . . . " kiment már a' d ivatból ; 
mert hisz' e' nélkül sokkal könnyebb az egész dolog 
mind a ' ké t r é s z r ő l . . . de hogy azután üdvösebb-e , az 
már más kérdés ; mellyre a 'val lásosságot és erkölcsök' 
tisztaságát lelkesebb gonddal szemügyre vevő p r o -
testáns angolok és németek 'azon törekedései , mely-
lyeknél fogva a' gyakorlatból kiment fiilgyónást ú j ó -
lag be akarják egyházunkba hozn i , elég érthetőleg 
megfelelnek. S. 
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át a' tanitó más tárgyak 's jószágok' ismertetésére, 
's irás általi megnevezésére. Először azon jószágo-
kat kell megnevezni, mellyeket gyakorta lát és is-
mer a' gyermek, igy a' ruházathoz, az eledel és 
italhoz tartozókat ; továbbá a' házi bútorokat, eszkö-
zöket, műszereket ; azután a' házi állatokat és egyéb 
jószágokat. Mindezeknek, midőn betűkkel leiratnak, 
lehet valami jelölési nevet is adni : csak vizsgálja 
a' tanitó az elnevezendő jószágnak formáját, főtu-
lajdonságát, hasznos voltát, vagy kártékonyságát, 
helyeztetését, alkotó részeit, az azzali élésmódot,'stb. 
bizonyosan valami rövid jel által értésére adhatja 
a' siketnémának, mit ért a' mutatás által. Gyakorta, 
a' mint már fölebb emlitém, maga a' siketnéma, a' 
mint valami jószágot vagy dolgot meglát, tüstént 
valami jel által el is nevezi azt ; ekkor, ha tűrhető a' 
je l , mellyet a' siketnéma a' jószágnak adott , ma-
radjon meg mellette a' tanitó : de ha talán nem illendő 
a' siketnéma' jelölése, adjon a' tanitó más alkalma-
sabb jelt. Azzal ne gondoljon, hogy talán a' siket-
némák' intézetében, vagy más tanitók ugyanazon 
tárgyat másképen jelölik; mert ezek a' jelek csak 
arra valók, hogy a' tanitó azok által közölhesse gon-
dolatit tanítványával, és viszont a' tanítvány meg-
érthesse tanítóját. Úgyis, minekutána a' siket írás-
ból megértheti másnak akaratját, a' maga akaratját 
pedig vagy irás, vagy kimondás által mással közöl-
heti , bátran elhagyhatja 's elfelejtheti a' jelölést ; 

vagy a' mutogatást. Ha pedig a' gyermek, ki oda 
haza is taníttatott, az intézetbe jő, itt is megtarthatja 
szokott jeleit mindaddig, míg a' nyelvtudományban 
elegendő előmenetelt nem tesz; mert itt is a' tanitó, 
mennyire lehet , a' gyermek' jelöléséhez alkalmazza 
magát. Ha már sok magánérthető szavat (substan-
tiva) ért a' gyermek, ha sok mindenféle jószágot, 
tárgyat, dolgot mind irás mind jelölés által megtud 
nevezni, tanittassék a' melléknevek' (adjectiva) is-
merésére : először is a' színeket tanulhatja megis-

- mérni 's megnevezni illy formán: fölírom a' táblára 
néhány fehér színű jószágok' neveit, mellyeket ismer 
a' gyermek : p. o. papiros, fal, kendő 'stb. ; azután 
figyelmeztetem reá, hogy azokegyszinüek, és mind-
egyik mellé írom fehér : a' papiros fehér, a' fal fehér, 
a' kendő fehér ; elébe teszek ennekutána valami más 
színű jószágot, és intéssel kérdem : ha fehér-e az is? 
bizonyosan tagadni fogja. — Igy teszek egyéb szí-
nekkel is mindaddig, míg azokat meg nem tudja egy-

mástól különböztetni és megnevezni. — A' szinek 
után vegyen föl a' tanitó más mellékszavakat, és 
mindenkor ellenkező tulajdonságot jelentőket : p. o. 
könnyű, nehéz. Hogy e' két mellékszó' értelmét meg-
fogja a' gyermek, nyujtassuk ki két kezét: egyik 
tenyerére tegyünk egy darab papirost vagy to l la t , 
a' másikra pedig követ, vasat, vagy ólmot, és néz-
zünk a' gyermek' képére kérdezőleg : értésünkre fogja 
adni, hogy az egyik jobban nyomja kezét mint a' másik ; 
irjuk föl akkor a' táblára annak a' jószágnak nevét,melly 
jobban nyomja kezét, és melléje ezen szót nehéz, 
a' másik mellé pedig ezen szót könnyű', észreve-
endia' gyermek, hogy a 'ké t jószág közül azt mondjuk 
nehéznek, mellynek terhe nagyobb. Adjunk azután 
kezébe egymás után egy teli korsót vagy kosarat, 
és egy üreset, föl fogja irni, mellyik nehéz, és 
mellyik könnyű. Tehetünk hátára vagy vállára kü-
lönbféle terheket, és mindegyik' megnevezése után 
fölkeli a' gyermeknek irnia, mellyik nehéz és mel-
lyik könnyű. Végtére két egyenlő nehézségű testet 
adhatunk kezébe, 's észre fogja venni, hogy az 
egyik nem nehezebb a' másiknál ; irjuk akkor a' 
táblára a' két jószág' nevét, és azokhoz : hasonlo 
nehézségű. Ha már megértette, mellyiket mondjuk 
a' két jószág közül nehéznek, mellyiket könnyűnek : 
sok példákból azt is észreveendi, hogy azonegy 
jószágot különbféle tekintetben nehéznek, vagy kön-
nyűnek lehet mondani. P. o. egy darab kő nehéz : 
ha épen olly nagyságú fával; könnyű: ha hasonló 
nagyságú ólommal vettetik össze. — Tanittassék 
meg azután a 'két mellékszó': puha, kemény, jelen-
tésére. Adjunk a' siketnéma' kezébe egy darabocska 
kenyérbelet, hogy azt tapogassa, és nyomja meg ; 
azután egy darab követ , hogy azt is tapogassa: 
bizonyosan észreveszi a' különbséget, 's azt fogja 
mutatni, hogy amazt könnyű összenyomni, emezt nem ; 
írjuk föl akkor a' kenyér mellé puha, a' kő szó 
mellé kemény. Adassanak azután a' gyermek' kezébe 
különbféle jószágok, mellyek részint kemények, 
részint puhák, és irja föl maga a' gyermek mindegyik' 
megnevezése mellé : mellyik kemény, mellyik puha. 
Illy módon lehet a' siketnémának értésére adni minden 
más melléknevek' jelentését is, csak azon kell lenni, 
hogy a' jószágnak tulajdonsága a' siketnek ép érzékét, 
tudnillik vagy látását, vagy Ízlését, vagy szaglását, 
vagy tapintását érdekelje, 's megillesse; egyedül 
igy foghatja meg a' gyermek: misima, vagy borzas, 
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vagy durva, mi édes, savanyu, keserű, fanyar, 
mi jó vagy rossz izü, mi jó vagy rossz szagú, vagy 
büdös, mi meleg vagy hideg, langyos vagy hives, 
nagy vagy kicsin, hosszú vagy rövid, széles vagy 
keskeny, magas vagy alacson, egyenes vagy görbe, 
'stb. Minden mellékszót pedig, mellyről már meg-
értette, hogy mit jelent , irjon be a' siket a' j egy-
zőkönyvbe. Ezekután meg kell a' siketnémának ma-
gyarázni , mit akarunk a' siketnémának ezen kérdező 
szavak által: ki? mi? mill y en? jelenteni. Hogy 
tudnillik a' ki kérdésre személyt vagy embert kell 
nevezni, a' mi szóra állatos névvel (substantivum), 
a' millyen szóra pedig melléknévvel kell felelni. 
Ezt pedig értésére lehet adni a' gyermeknek illyképen : 
fölirom ezen szót ki, és ollyan személyre mutatok, 
kit ismer a' s iket , és annak nevét felelet gyanánt 
leirom ; azután más személyre mutatok, kinek nevét 
tudja a' siket és kérdezem: ki? fölfogja irni a ' ne -
vét ; és igy több emberekről, kiket ismer a' siket, 's 
kiknek nevét t ud j a : igy észreveszi a' gyermek, 
hogy erre a' kérdésre ki? mindenkor embert kell 
megnevezni. A' mi kérdésre mivel kell felelni, megérti 
a' siketnéma, ha fölirom ezen szót m i ? és valami 
jószágra mutatok, mellyet ismér, és meg tud nevezni ; 
és én magam megfelelek, fölírván a' mutatott jószág-
nak nevét; azután ismét fölirom mi? és valami jó -
szágra mutatok, 's a' gyermeknek intek, hogy irja 
föl a' mutatott jószág' nevét. Ezt ha sok példákban 
megmutatjuk, megérti a' gyermek, hogy a' kérdésre 
mi mindenkor magányérthető szóval kell felelni. A' 
kérdésre millyen? hogy megtanuljon felelni, elébe 
teszek valami jószágot, mellyet jól ismér, és meg 
tud nevezni, p. o. egy kalapot; és midőn a' kalapra 
mutatok , fölirom mi? a' gyermek a' nevét leirja ; 
akkor fölirom : millyen a' kalap ? és különbféle 
mellékneveket irok alája, igy : fehér, fekete, ve-
res, magas, alacson, szép, csúnya, uj, régi, kicsin, 
nagy 'stb. ezek közül aztán a' mellyek reá illenek a' 
a' gyermek' helybehagyásával i s , a' kalap szó után 
irom. Megmutatok aztán a' gyermeknek más valami 
jószágot; ha fölirta a'jószág' nevét, kérdezem: mil-
lyen ? és a' melléknevek közül kikerestetem a 'gyer -
mekkel azokat, mellyek a' jószághoz illenek; azért 
szükséges, hogy a' gyermek' jegyzőkönyvében külö-
nösen legyenek leirva a' magánérthetők , különösen 
a' mássalérthetők. Igy meg lehet tanítani a' siketnémát, 
hogy minden jószágot, mellyet meglát, meg tudjon 
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nevezni, és annak legalább némelly tulajdonságait elő 
tudja számlálni. 

Ha már a' siketnéma sok és különbféle jószágokat 
és azoknak tulajdonságait meg tudja nevezni ; vagy-
is , ha sok magánérthető 's mellékszavakat é r t , és 
le tud irni, menjen át a' tanitó az igék' (verba) 
magyarázatára. — Mivel minden ige vagy valami 
cselekvést, vagy szenvedést jelent : hogy megfogja 
a ' s i k e t , miféle cselekvést jelent a' szó, ugyanazon 
cselekvést a' siketnéma' szemeláttára véghez kell vinni, 
vagy legalább meg kell mutatni, hogyan szoktuk azt 
véghez vinni. Igy : irjon föl a' tanitó valami igét a' 
határozatlan módban, p. o. járni; 's járjon maga, 
vagyjártasson másta' siketnéma előtt, 's mutasson a' 
fölirt igére, 's jelentse a' gyermeknek, hogy ez a' csele-
kedet tesz járni. Vegyen föl aztán más igét : p. o. irni, 
enni, inni, látni, állani, ülni, 'stb. és tegyen mindegyik 
szóval, mint az előbbivel, azaz: cselekedettel mutassa 
meg, mit értünk mindegyik ige által. Ebből kitetszik, 
hogy csak azon igéket lehet a' siketnémának értésére 
adni, mellyeket cselekedettel megmutathatunk, vagy 
a' cselekvést utánozhatjuk, vagy majmozhatjuk : az 
elmebeli vagy elvont (abstracta) foglalmakat pedig 
még most nem lehet a' gyermeknek megmagyarázni, 
azt későbbre kell hagyni. Elég is a' gyermeknek, 
ha azon jószágokról és cselekedetekről, mellyek 
érzékeit közvetlen érdeklik, van fogalma : a' többit 
majd későbben, vagy az intézetben, vagy ha oda 
nem juthat, további oktatás, gyakorlás és tapasz-
talás által megtanulja. 

Minekutána a' siketnéma igen sokféle jószágo-
kat, tárgyakat, szereket, és azok' tulajdonságait 
isméri, és Írásban meg tudja nevezni, 's mindenféle 
cselekvésnek nevet tud adni, azaz a 'beszéd'három 
fő részét isméri : itt volna az ideje, hogy a' mondott 
beszéd' részeit hajtogatni, egymással összekötni, 
egyeztetni, azután a' beszéd' egyéb részeit is, úgy-
mint : a' névmásokat, elöljárókat (prae, et postpo-
sitiones) a' ragasztókokat, a' foglaló és határozó 
szavakat szerkeszteni, jó rendbe szedni, és egész 
mondatokat (constructio, sententia) megérteni, maga 
gondolatit irás vagy beszéd által érthetőleg kijelen-
teni és közleni, vagyis a' nyelvtudományt (Gram-
maticam) igazán megtanulja ; de a' siketnémák' 
számára készült nyelvtant én itt nem közölhetem, 
mivel az jókora könyvet tesz; valamint azt sem aka-
rom leírni : miképen lehet a' siketnémát szólóvá tenni ; 
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vagy mi módon lehet a' siketet a' betűk és szavak' 
kimondására megtanítani. Mert a' beszélésnek a' s i -
ket csak akkor veszi hasznát, ha már értelme rend-
szeres tanítás által megnyílt, és a' nyelvtudomány-
ban jártas : ha pedig valaki annélkül, hogy a'siket ' 
elmebeli tehetségeit kifejtené, annak eszét és szivét 
helyes oktatás által fölvilágosítaná, 's ugy emberi 
méltóságra emelné, azt egyedül a' szavak' kimon-
dására tanítja: az nem tesz egyebet, minthogy a' 
tudatlan siket embert csacsogó szajkóvá változtatja. 
Találkoztak pedig már hazánkban is illynemü nyelv-
mesterek, kik látván, hogy sokan nagy csodának 
tartják, és megtapsolják, ha a' némát beszélni vagy 
olvasni hallják : azért ezek a' szemfényvesztők egye-
dül a' siket' száját és torkát mivelik, és gyakorol-
tatják, értelmét pedig és eszét elhanyagolják, vagy 
el is temetik. De ha sok madarat meg lehet arra ta-
nítani, hogy a' szavakat kimondja; és ha fából is 
lehet készíteni műszert, melly emberi szózatot ád 
(illyet már hajdan készített Kempelen) : mért ne le -
hetne a' siketet, kinek szóló eszköze ép, a' szavak' 
kimondására megtanítani? De ebben nem áll a ' s iket -
némának kiképzése, hanem abban : hogy azt, miért 
vagyon ö , és minden ember a' világon? mi lesz 
belőle holta után ? mivel tartozik a' mindenható atyá-
nak, a 'megváltónak, elöljáróinak, embertársainak? 
hogyan lehet mind ezen, mind az örök életben bol-
dog? hogy az emberi elmének fölvilágositására 's 
megnyugtatására legszükségesb tanulmányokat meg-
ismerje 's megtanulja. Ha mindezek mellett beszélni 
is tanul a' siket, igen hasznos dolog: azért tanít-
tatik az intézetben is mindegyik s iket , a' mennyire 
lehetséges, olvasni és beszélni is. 

Többet jelenben a' siketnéma gyermek' oktatá-
sáról szólani, és bővebben értekezni nem akarok ; 
mivel már talán az is, mit eddig mondottam, tovább 
terjedt , mint némellyek előtt érdemesnek látszik. 
Most a' lelkipásztorokat, az iskolamestereket, és 
mindazokat, kiknek a' nyomorú emberek' sorsa szi-
vökön fekszik, ismét fölszólítom : hogy a' siketnéma 
gyermek' szüléit, kik nem tudják, mitévők legyenek 
szerencsétlen gyermekökkel , a' nevelés' módjáról 
értesítsék, és magok is oktassák a' szegény ügye-
fogyottat. Ha a' siketnéma gyermek a' leirt utmuta-
tás szerint miveltetik tíz tizenegy esztendős koráig, 
's aztán az intézetbe juthat , bizonyosan szép elő-

menetelt tehet a' szükséges tudományokban : de ha 
az intézetbe nem juthat i s , könnyen lehet abból to-
vábbi oktatás által értelmes, állapotjával megelége-
dett, a' köztársaságnak hasznos, végrendeltetésére 
igyekező, szóval, jó keresztény embert formálni. 

Végtére jónak tartottam azt is megemlíteni, mi-
képen lehet a' siketnéma gyermeket a' váczi h. in-
tézetbe juttatni? hogy arról a'lelkipásztorok, kiknek 
gondviselésük alatt siketnéma gyermek találkozik, 
annak szüléit igaz útra igazíthassák. 

Felsőbb rendelések szerint a' gyermek, ki éle-
tének kilenczedik esztendejét be nem töltötte, vagy 
a' tizennegyediket meghaladta, az intézetbe be nem 
vétetik. A' megnevezett korbeli határ közt lévő gyer-
mekért adjanak a' szegény sorsú szülék a' ns vár-
megyéhez, a' k. városokban pedig a' n. tanácshoz 
könyörgő levelet, mellyben kérjék, hogy a' hatóság 
szomorú ügyöket a' nm. királyi Helytartótanács' elébe 
terjeszsze, és a' gyermeket az intézctbeli nevelésre 
ajánlja. — A' könyörgő levélhez kell kapcsolni : 
lször A' gyermek' keresztelő levelét. 2or Az orvosi 
bizonyítványt a' felől, hogy a' gyermek egészséges, 
és azonkívül hogy siketnéma, ép érzékekkel és ta-
tanulásra alkalmas elmebeli tehetségekkel bír. 3or 
Hogy a' beoltott vagy természetes himlőn átesett, 
4er Hogy szüléi olly szegény állapotban vannak, 
hogy gyermekök' neveléseért nem fizethetnek. 

Nagy Leopold, 
kegyes isk. á ldozópap , 's a' siketnémák 

k. intézetének igazgatója . 

A' jámbor haldokló. 
Egy jámbor öregnek végső órája elérkezett, és 

ő azt nyoszolyáján fekve, nyugodtan várta. Fiai és 
unokái ágya körül állván, rövid álom közben az öreg' 
tisztes orczáján hármas mosolyt láttak elvonulni. Mi-
dőn fölébredett, fiai kérdezék tőle: mit jelent a' 
hármas mosoly, mellyet alvás közben raj ta észre vet-
tek? Az öreg imígy válaszolt kérdésökre: Almomban 
szemeim előtt elvonultak az élet" minden gyönyörei, 
és fölöttök mosolyognom'kellett, mert azok szappan-
buborékhoz hasonlók lévén, mégis olly sok ember-
től , olly igen nagyra böcsültetnek. — Majd az élet' 
minden szenvedései tűntek előmbe, és örülnöm kel-
lett , hogy azok reám nézve minden hatalmukat el-
veszték; és hogy közel az idő, mellyben a' keresz-
tény reménység közt állhatatosan kiállott szenvedé-
sek jutalmat hoznak. — És végre halálomra gon-
dolék, és mosolyognom kellett, hogy az emberek 
mennyire rettegnek attól, midőn pedig ez szabadítja 
meg őket minden bajtól, és ha jámborul éltek, vég-
hetetlen örömök' hazájába vezérli. 

IGAZÍTÁS. A' Rel. és Nev. 3dik számiban, 4 1 lapon alulról a' 
2 (lik sorban l e l k é s z helyett olv. i s ko la t a n i t ó . 
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TARTALOM: A' tanító anyaszentegyház, mint Krisztusnak 's az ő 
testének , a' közönséges ker. anyaszentegyháznak képviselője, 
hit' dolgában isteni és csalhatatlan tekintélylyel bir. (Sz. 
— Az erkölcsi nevelésnek felsőbbsége van a' tudományos ki-
képzés fölött. (Ttártfay Kálmán). — Maria Theresia 's az ifjú 
Vukassovich, vagyis : a' jó viselet és fiúi szeretet' jutalma. 
(Danilovict Mihály 

A' tanító anyaszentegyház, mint 
Krisztusnak 's az ö testének', a' kö-
zönséges ker. anyaszentegyháznak 
képviselője, hit' dolgában isteni és 

csalhatatlan tekintélylyel bir. 
Katholikus. Hiszem, hogy isteni tanítónk Jézus 

Krisztus tökéletesen bevégzett 's meghatározott is-
teni tanítását, mellyet üdvösségünk végett mennyből 
hozott a' földre, épen, tisztán 's változatlanul fön-
tartatni 's mindeneknek hirdettetni világ' végzeteig 
akarta, 's ugyanazt mindenektől, kik üdvözülni akar-
nak , hiány 's kivétel nélkül meg is tartatni paran-
csolta. a ) Hiszem, hogy urunknak ezen isteni taní-
tását egyedül a' sz. írásból nem meríthetjük; b ) ha-
nem annak igazi kútfeje : a' sz. írós és az apostoli 
hagyomány, vagyis az írott 's nem írott isteni ige. 
c ) Azt is átlátom, hogy a' sz. Írásban 's apostoli 
hagyományban foglaltatott ugyanazonegy isteni ta-
nítása Krisztusnak soha minden embernek, tudósnak 
és tudatlannak, ismeretére el nem juthat; soha épen, 
tisztán 's változatlanul fön nem maradhat : ha Jézus 
az ő híveinek társaságában élő, tanító 's kormányzó 
intézetet 's tekintélyt nem rendelt; és a' sz. írás 
és apostoli hagyomány' nyoma után hiszem, hogy 
Krisztus illy intézetté 's tekintélylyé rendelé a' kö-
zönséges ker. anyaszentegyházat ; d ) nem külön-
ben hiszem azt i s , hogy a' közönséges ker. anya-
szentegyház, mint Krisztus' látható 's élő teste, 
urunknak mint főnek szellemétől kezdet óta áthatva, 

a ) Lásd Relíg. és Nev. 1842- t s ő félév 26ik sz. b ) Ugyanott 
l s ö félév 21ik sz. 328. old. é s2 ik félév 2ik sz. 27ik 
és 3. sz. 52ik old. c) Ugyanott l s ö félév 25ik sz. és 
26ik sz. 423. old. d) Ugyanott 2ik félév 6ik sz. 

tanításiba 's intézvényibe bele okva és szokva, ' s a ' 
sz. Lélektől vezéreltetve Krisztus' :együttmunkálása 
által csalhatatlan isteni tekintélylyel adja előnkbe : 
mit tanított 's rendelt üdvösségünkre Krisztus ? mit 
hirdettek 's gyakorlottak az apostolok és utódaik? 
mit hittek az anyaszentegyházban mindenkor 's min-
denütt? vagyis hiszem, hogy a' közönségeskeresz-
tény anyaszentegyház a ' hit 's erkölcstanitásban 
csalhatatlan, e ) Most egyedül azt óhajtanám hallani 
plébános úrtól: ki képviseli a' láthatatlan főnek 
Krisztusnak ezen látható testét , a' csalhatatlan kö-
zönséges ker. anyaszentegyházat ? 

Plébános. Krisztus' csalhatatlan anyaszentegy-
házát képviseli a' tanító anyaszentegyház, vagyis az 
egész anyaszentegyháznak a' romai pápa' főnöksége 
alatt egyesült főpásztorai ; akár gyűljenek azok össze 
közönséges sz. zsinatba, akár zsinaton kívül értse-
nek egyet valamelly hittanitás' igazsága felől. T. i. 
Krisztus igaz anyaszentegyházának teste urunk' ren-
deléséből kétféle tagokból, vagy karból áll: egyik 
a' tanító vagy apostoli kar, hová a' clerus tartozik ; 
másik a' hallgató's tanuló kar , vagy a'legelőre ve-
zetendő nyáj , mellyet a' világiak, laicusok képez-
nek. A' sz. írás' több helye világosan megkülönböz-
teti az apostolok 's pásztorok' tanító karát a' hivők' 
hallgató 's tanuló karától (Rom. 10, 14—15. — 1. 
Kor. 12, 28. 29. Márk. 1 6 , 1 5 . 2 0 . Ján. 17, 20. 'stb.). 
Ugyanezen két kar közötti különbség kitetszik az 
apostoli hagyományból 's az anyaszentegyház' min-
denkori gyakorlatából is ; mert a' deák egyházban, 
ugy mint a' görögben az apostolok' ideje óta min-
denkor voltak püspökök és papok. Az első aposto-
lokat választá 's fölszentelé maga Krisztus (Luk. 6, 
12 — 14. Ján. G, 71. Ján. 15, 16. ' s tb . ) , 's elküldé 
őket tanítani (Mát. 10, 5. Ján. 17, 18. Mát. 28, 19. 
20. 'stb.). Urunk' meghagyásából 's az ő nevében az 

e ) Ugyanott 2ik félév 9ik sz. Ki hódol 'stb. 
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első apostolok ismét rendeltek ós szenteltek föl, hol 
szükséges vala, más apostolokat, püspököket (Ap. 
Csel. 1, 24. — 13 ,1—4. — 2. Tim. 1, 6. Tit. 1, 5. Ap. 
Csel. 14, 22.) . Ezeknek mint Krisztus képviselőinek 
's küldöttjeinek (2 . Kor. 5 ,10 . ) tisztükben ál lot ta ' 
népeket mindenre megtanítani, miket Krisztus tani-
tott 's parancsolt (Mát. 28, 19. 20.) , a' Krisztustól 
vagy elődeiktől általvett isteni tanítást hiven meg-
őrizni 's utódaiknak ismét átadni, hogy épen'stiszán 
maradjon (1 . Tim. 6, 20. 21. — 2. Tim. 1 , 1 3 . 1 4 . — 
2 , 2 . ) . A' többi híveknek pedig kötelességük volt 
a' tanitó apostolokra 's pásztorokra hallgatni, taní-
tásaiknak hitelt adni, őket tanítóiknak elfogadni (Mát. 
1 0 , 5 . 1 6 . 4 0 . — 18,17. Márk. 16, 16. Luk. 10, 16.). 
Ha tehát ezek' kötelessége vala a' tanítást hallgatni 
's követni, az apostoloké pedig 's törvényes utódaiké 
urunk' tanítását hiven megőrizni 's tanítani : magától 
értetik, hogy a' közönséges ker. anyaszentegyház 
csalhatatlan tekintélye a' hittanitásban nem a' tanít-
ványokat 's tanulókat, hanem az apostoli 's tanitó 
kart illeti, mellyre Krisztus tanításának megőrzése 
és hirdetése bízatott. 

Kath. Mit sem kételkedem, hogy Jézus ön-
maga választott 's hatalmazott föl anyaszentegyházá-
ban különös tanitó 's apostoli kart ; de valljon ala-
pos okokon épül-e azon hitünk, hogy Krisztus az ő 
látható anyaszentegyházában az apostoli kart ruházá 
föl a' hittanitásra nézve csalhatatlan isteni tekin-
télylyel ? 

Pléh. Minden bizonynyal ezen hitünk győző 
okokon épül. Kevés béketűrést kérek, 's meggyőző-
désem' okait azonnal elősorolom. Ollyan a' főpász-
torok 's tanítók' egyesülete az anyaszentegyházban, 
millyen a' szem a' testben. Mit a' testben, az em-
berben a' szem lát , azt az egész ember mondatik 
látni ; 's mit a' főpásztorok' testülete Krisztus igaz 
tanításának lenni ismer és határoz, azt a' közönsé-
ges ker. anyaszentegyház mondatik annak ismerni 's 
határozni ; szinte mikép hazánkban mit a' haza' atyjai 
a' király' főnöksége alatt az országgyűlésen hatá-
roznak , azt az ország mondatik határozni. Ha tehát 
hit' dolgában a' közönséges ker. anyaszentegyház 
isteni 's csalhatatlan tekintélyivel tanít 's határoz, 
mi máskor meg vala már mutatva, azzal tanít és 
határoz az apostoli kar i s , melly Krisztus' képvise-
lője, az anyaszentegyház' világa 's tanítója. „Min-
denütt ezen tanitó egyház hirdeti az igazságot 's ez 

azon égő fáklya, melly Krisztus' világát hordozza," 
mond Iraeneus (adv. Haer. 1. 5. c. 20. n. 1.). „Ezen 
tanító egyház fölvévén Krisztus' világító tanítását, 
mindnyájokat, kik a' tudatlanság' éjében bolyong-
nak, megvilágítja," mond Origenes (In Gen. horn, 
l . n . 6.). Maga a' józan ész is belátja, hogy a' hit-
tanitásban nem a' tudatlant, tanulót 's tanítványt, 
hanem a' Krisztustól fölhatalmazott tudós tanítót, a' 
tanitó anyaszentegyházat illeti a' tekintély. 

Ugyanazt tapasztaljuk az ó szövetségben i s , 
melly mint előkészület 's előkép szoros kapcsolatban 
áll az uj szövetséggel. Mit tapasztalunk az ó szövet-
ségben ? Tagadhatatlan, hogy Isten az ó szövetség-
ben egy látható és szorosan összekapcsolt vallási 
társaságot alakított Izrael' fiaiból, 's arra bízta az 
adott törvénynek, 's a' megígért üdvözítő remény-
ségének föntartását. Azonban ezen vallási községbea 
Isten' atyai őrködése a' reményreligiónak föntartá-
sára 's terjesztésére nézvést nem terjedt ki köz-

r 

vetlen Izrael' mindegyik fiára; hanem A romiak 's 
utódainak főpapsága alatt Levi papi nemzetsége 
által magyarázta, tanította 's tartotta fön a' tör-
vényt ; melly ha kezök alatt néha romlásnak indult 
i s , végképen még sem enyészhetett el Izrael' 
kebeléből; mert Isten időről időre támasztott kö-
zöttök sz. Lélektől ihlett lelkes tanítókat, prófétá-
kat , kik a' hanyatlásnak indult törvényt újra föl-
élesztek , 's föntarták szinte a' Messiás' eljöttéig. 
Ezen papi testületnek tanítását tartoztak Izrael' fiai 
hallgatni 's követni. Ezen törvényes tanítókhoz utalja 
urunk is a' zsidóságot (Mát. 23, 2. 3. Luk. 16,29. 
31.). Ha tehát Isten az ó szövetségben, melly az újnak 
csak árnyéka vala 's előkészülete, illy tekintélyt 
adott a' tanítók testületének a' törvény' föntartására 
's terjesztésére : mennyivel tökéletesb intézkedést 
kellett az urnák tennie az uj szövetségben, melly az 
ónak valósulása, teljesülése, az uj tökéletes, egé-
szen bevégzett törvény' épen föntartása's terjesztése 
véget t? Ki ezt tagadná, az az ó és uj törvény 
közötti kapcsolatot megsemmisítené ; vagy az ujat 
az ónál alábbszállitaná ; vagy állítaná, hogy az uj tör-
vény' áldásai 's igazságai kevesebb biztosítást érde-
melnek az ó törvényieknél ; 's az újnak tanítói 's 
őrjei csekélyebb tekintélylyel láttattak el az úrtól, 
hogysem az ó törvény' tanítói. De ezeknek ellene 
mond sz. Pál, igy irván (Zsid. 2 , 1 — 4 ) : „Annak-
okáért szükség nekünk annál (az ó szövetségieknél) 
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szorgalmatosabban megtartanunk azokat, miket hal-
lottunk : hogy valamikép az elfolyó 's enyésző nedv-
hez hasonlók ne legyünk. Mert ha amaz, az angya-
lok által hirdettetett ( ó ) törvény olly erejű vala, 
hogy minden áthágás és engedetlenség a' fenyíték' 
igazságos büntetését elvenné; miképen menekedhet-
nénk mi meg, hogyha illy fölséges üdvösséget szerző 
tanítást megvetnénk ? mellyet először ugyan maga az 
ur ( Jézus , a' megtestesült Fiu Isten) kezdett hir-
detni, utána pedig azok, kik tőle hallák, közöttünk 
megalapítottak ; melly tanításnak igazságát Isten maga 
jelek, csodák 's különbféle hatalmas cselekedetek 
's a' sz. Lélek ajándékinak az ő akaratja szerinti 
osztogatása által megbizonyitá. " 'S illy fölséges is -
teni tanítást, mellynek követésétől üdvösségünk függ, 
nem biztosított-e volna csalhatatlan tanítói tekintély 
által az ur világ' végzeteig; holott annak első ki-
hirdetésekor annyi csodákat mivelt, annak első ter-
jesztésébe maga Krisztus és a' sz. Lélek olly közvet-
len befolyt ? Vagy talán annyira megváltoztak a' ki-
hirdetett ker. tanítás által az emberek, hogy többé 
nem kell őket a' hit' dolgábani vétségektől 's téve-
désektől tekintély által őrizni, 's a' hitnek ugyan-
azonegy üdvös igazságában tanítói tekintély által 
megtartani ? sőt épen az ellenkezőt mondhatnók. Am 
a' remény, melly az ó szövetségnek religiója vala, 
mellyen épült hitök, szeretetök i s , olly érzemény, 
melly keblünkben legelőször ébred, 's abból leg-
utolszor alszik ki; ez inkább növekszik, mint fogy; 
ennek fönmaradása tehát előbb vala várható, 's fön-
tartása felől mégis intézkedett az ur. Ellenben a' 
megjelent üdvözítő' hite komolyabb természetű; a' 
büszke ész nem akar olly rendkívüli, 's természet-
fölötti dolgokat hinni, mellyeket meg nem foghat; 
's hogyan foghatná meg a' keresztény hitnek titkait ; 
p. o. a' Fiu Isten' megtestesülését, Krisztusnak ha-
lottaiból föltámadását, mennybemenetelét, a' teljes 
sz. Háromságot, az oltári szentséget 'stb? ezekről 
csupa emberi okoskodással soha senkit meg nem 
győzünk ugy, hogy tántorithatlanul higye; maga 
Krisztus csodák által szerzett magának isteni tekin-
télyt , 's az apostolok által is csodákat mivelt, hogy 
a' népeket isteni küldetésök- és csalhatatlan tekin-
télyekről bizonyosokká tévén, elkészítse tanításuk' 
elfogadására 's követésére. Tekintély által terjedett 
egyedül a' keresztény hit 's alapíttatott a' közönsé-
ges ker. anyaszentegyház, és csak illy csalhatatlan 

tekintély által lehet ezután is Krisztus urunk' üd-
vös tanítását épen föntartani 's terjeszteni, 's a' 
hívek' vallási társaságát egységben 's rendben meg-
őrizni. Ha tehát a' tanitó karnak csalhatatlan tekinté-
lye elkerülhetetlenül szükséges Krisztus üdvözítő hi-
tének 's anyaszentegyházának föntartására, bátran 
föltehetjük, hogy Krisztus arról intézkedni el nem 
mulasztá. Annál inkább nem mulasztá el, mivel az ó 
törvényben Isten aztazuj törvényre nézve megigéré. 

Jzaiás próféta által ( 5 4 és 59 r.) Isten az ő 
országát vagy egyházát, melly akkor ugyanaz vala 
a 'zs idó egyházzal, megszólítván jövendöli : hogy a' 
Messiás' eljöttekor egyháza nem maradand lealázott 
és szükhatáru állapotban, hanem kiterjedend a' világ' 
minden részeire. Tanítása olly igaz leend, mintha 
az ur adná a' szót tanítóinak szájokba. Maga a' 
mindenható teremtő leend tanítója 's megváltója 
a' népnek világ' végéig : „Ugy cselekszem most, 
mint Noë' napjaiban, mint esküvém akkor, esküszöm 
most, hogy — — szeretetem el nem távozik tőled, 
és békés szövetségem meg nem változik — — — 
gyermekeid az ur' tanítványai lesznek — — semmi 
fegyvernek, melly ellened készül, előmenete nem 
lészen, minden nyelvet, melly ellened a' törvény-
ben kikel, megítélsz. Ez az ur szolgáinak örök-
sége , ez tőlem igazságos jutalmuk, ugymo?id az 
uru „Es ez szövetségem velők, mond azur: az én 
lelkem , melly Lenned vagyon, 's igéim, mellyeket 
szádi)a helyeztem , soha el ne távozzanak szád-
tól — — se maradékid maradékinak szájától, 
úgymond az ur mostantól fogva mind örökké 
Ha tehát az apostoloktól 's utódaiktól eltávozott, az 
Isten' lelke, melly nekik adatott, 's eltávozott tolok 
az isteni ige , melly szájokba tétetett, mellynek ta-
nítása reájok bízatott, ha nem az ur szól általuk, 
's a' hit' dolgában nem birnak csalhatatlan tekin-
télylyel: ugy a z u r i M ezen jövendölése, noha eskü-
vel erősíttetett, meghiusul. De nem, ég és föld előbb 
elmúlnak, hogysem az ur' igéi meghiúsuljanak ! Az 
ur' igéje megmarad mindörökké (1. Péter. 1, 25. ) . 
'S valóban urunk' ezon jövendölése bőven teljesült. 

Jézus Krisztusnak, mint isteni személynek az 
Atyával és sz. Lélekkel együtt kétség kívül teljes 
és határtalan hatalma vala mindenkor mennyen és a' 
földön: de mint az emberi nem' üdvözítője emberi 
természetére nézve is hatalmat nyert az Atyától men-
nyen és a' földön. Ezt Jézus csodatefíei, a' hegyen 
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színeváltozása, Mózes és Illés' megjelenése 's a' 
mennyei atyának eme' szózata : „Ez az én szerelmes 
fiam, kiben nekem kedvem tölt , őt hallgassátok 
(Mát. 17, 5 . - 2 Pét. 1, 16—18. Ján. 17, 6. Fi-
lip. 2, 9 — H ) , eléggé bizonyítják. Ezen isteni ha-
talmára 's küldetésére figyelmezteti Jézus az apos-
tolokat, midőn őket maga helyett küldi 's fölhatalmazza 
tanításának csalhatatlan hirdetésére ; hogy ne vél-
jék, mintha arra hatalmazná föl őket, mivel maga 
sem bir. Nem az egyes híveknek, nem is a' hívek 
községének, hanem egyenesen 's egyedül az apos-
toloknak 's az ő törvényes utódaiknak mondá : „Bé-
keség néktek, miképen küldött engem az atya, 
azonképen én is küldlek t i teket" (Ján. 2 0 , 21. ) . 
Egyedül az apostoloknak 's törvényes utódaiknak 
mondá: „Minden hatalom adatott nekem mennyen 
és a' földön) annukokáért elmenvén tanítsatok 
minden népeket megkeresztelvén őket, h o y y 
megtartsák, valamiket par a ne s ol-
tani nek tek. És im e ! én v e let e k v agy o k 
mindennap egész világ1 végzeteig11 

(Mát. 2 8 , 16—20.) . Máskor láttuk, hogy azon 
mennyei 's üdvözítő tanítást, mellyet Jézus az em-
beri nem' üdvösségére hirdetett, világ' végéig vál-
tozatlanul 's egész voltában akará hirdettetni, 's 
hívei által egészben meg is tartatni parancsolá 
(Rel. és Nev. 1842. lső félév. 26ik sz.). Ugy de, 
sz. Pál szerint, miképen higyenek a' népek 's tart-
sák meg a' törvényt egészen, ha nincs , ki azt 
épen 's egészen hirdesse ? „hogyan hirdessék pedig 
a ' taní tás t , hacsak nem küldetnek (Rom. 10 , 14. 
15 . ) ? Az ur tehát ugyanazokat az apostolokat, ki-
ket a' bünbocsátásra, keresztelésre fölhatalmazott 
(Ján. 2 0 , 21—23. Mát. 28 , 16. ' s tb . ) , elküldi 
és fölhatalmazza tanításának hirdetésére, 's mindazok, 
miket parancsolt, megtartásának sürgetésére. Ugy 
de mivel ők mindenkor nem élhetnek, utódaik is 
tévedhető emberek lévén, hogyan adhassák a' né-
peknek mindenkor 's mindenütt elő Krisztusnak 
ugyanazonegy isteni 's üdvözítő tanítását hiány 's 
tévedés nélkül ? Erről gondoskodik az ur 's mondja : 
„íme ! én veletek vagyok mindennap világ' vég-
zeteig." Valahányszor a' sz. írásban valakiről illyféle 
kifejezések „az ur vele van, volt , lesz, vele ma-
rad" fordulnak elő (p. o. 1. Móz. 21, 2 2 . - 26, 3. 
2 4 — 3 1 , 3 . 5 .— 39 ,3 .23 . — 40/3 . 4 . - 2 . Móz. 3, 
11. 12. — Jerem. 1, 17. 19. — Ján. 3 , 2 . ) , mind-

annyiszor azon személyekre nézve Istennek különös 
fölügyelését, segítségét 's együttmunkálását jelenti 
a' véget t , hogy bizonyosan sikerüljön 's teljesüljön, 
mit reájok bizott, vagy nekik igért. Máténál is tehát, 
midőn Jézus apostolinak ígéri, hogy velők maradand, 
jelenti, hogy az ő együttmunkálása által bizonyosan 
hiba nélkül, épen 's tisztán fogják a' népeknek hir-
detni mindazt, mit ő tanitott 's parancsolt, 's hir-
detésök nem leend sikeretlen, a' népeket az üdvös-
ségre vezetendi. Mert ha az ur van velők, 's tanit 
általuk , hogyan tévedjenek? 's ha nem tévednek, 
a' népek hogyan tagadhatnák meg tőlök a' hitelt ? 
Ezt igéré az ur nem csak az apostoloknak, hanem 
minden törvényes utódaiknak is ; mert igéré, hogy 
mindennap világ' végzeteig velők marad. " Hol a' 
sz. írásban a' világ szóval kapcsolatban van a' végzet 
(Consummatio) szó (p. o. Zsid. 1, 2. és 2, 5. — 1. 
Tim. 1, 17. Mát. 13, 3 9 , 4 0 , 4 9 . és 24 ,3 . ) , ott min-
denkor a' szoros értelemben vett világnak bevég-
zését jelenti; tehát itt is igéri, hogy ezen világ' be-
végzéséig az apostolokkal maradand tanításának fön-
tartása 's terjesztése véget t ; ugy de az apostolok, 
mint halandó emberek világ' végéig a' földön nem 
maradhattak személyesen, hanem fönmaradnak utó-
daikban; 's mivel az ur üdvözítő tanítását világ' 
végzeteig épen 's egészen fön akarja tartani 's hir-
dettetni, a' későbbi apostoli tanítóknak szintúgy igéré 
együttmunkálását, mint az elsőknek. Hoc universae 
Ecclesiae promissum, quae aliis morientibus, aliis 
nascentibus, hie usque in seculi consummationem 
futura est , mondja sz. Ágoston (epist, 80.) . Igy 
tehát az ó példázat 's a' jövendölés' egyik része va-
lósult; mert az ur maga az uj szövetségi főpap 's 
nagy próféta tanítja híveit a' világ' végéig a' tanitó 
anyaszentegyház által, ugyanazért ennek tanitása a' 
hit' dolgában csalhatatlan. 

De a' jövendölés' másik része is, melly az Is-
ten' lelkéről szól, teljesült; mert Jézus bizonyo-
sokká tette az apostolokat 's törvényes utódaikat, 
hogy a' sz. Lélek, kinek az ó szövetségben műszerei, 
organumi voltak a' próféták, az uj szövetségben az 
apostolokat is minden igazságra tanítani 's a' hibától 
őrizni fogja. Jánosnál mondja az ur ( 1 4 , 16. 17. 
26.) : „En kérem az atyát, és más vigasztalót ád 
nektek, hogy örökké veletek maradjon, t. i. az 
igazság' lelkét — — ő nálatok marad, 's benne-
tek fog lakni. — — Ama' vigasztaló sz. Lélek 
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pedig, kit az atya az én nevemben elküld, meg-
tanít titeket minden igazságra, 'í eszetekbe juttat 
mindeneket, valamiket nektek mondottam." És 
ugyan sz. Jánosnál (16, 13. 14.) mondja az u r : 
„Mikoron eljô amaz igazság' lelke, minden igaz-
ságra vezérel titeket. — O meg dicsőit engem, 
mert az enyimből veszi, mit nektek kinyilatkoz-
tat." Hogy ezen igcret nem minden keresztényt, 
hanem csak az apostolokat 's utódaikat illette, vi lá-
gos abból, hogy ez kapcsolatban van urunknak előbb 
említett ígéretével. Tudnillik igéré az ur, hogy őis, 
és a' sz. Lélek is velők marad az apostolokkal, 's 
megtanítják okét minden igazságra. 'S mi végre? 
Azért, hogy ok elmenvén tanítsák a' népeket. Tehát 
ezen ígéret a'tanítókat, az apostolokat illeti egyedül. 
'S mit urunk az apostoloknak ígért, azt mennybe-
menetele után valósággal teljesité is ; mert pünkösd' 
napján az apostolokra, kik Jerusalemben egybegyűlve 
's az imádságban állhatatosak valának, leszállott a' 
sz. Lélek, 's heteiének mindnyájan sz. Lélekkel, 's 
az összecsődült népet látván Péter, előállott apostol 
társaival 's fölemelvén szavát, mikép a' sz. Lélek 
ád vala szólania, hirdeté nekik Jézust (Ap. Csel. 1, 
13. 14. és 2, 1—4. 14. 'stb.). Utóbb az apostolok 
elmenvén tanitának mindenütt, az ur velők együtt-
munkálkodván , 's az oktatást megerősítvén az azt 
követő csodatételek á l ta l " (Márk. 16, 20.) . 

Ha tehát Krisztus az apostolokkal 's utódaikkal 
van, 's általuk tanít világ' végzeteig ; ha a' sz. Lélek 
is örökké velők 's nálok marad , ' s őket megtanítja 
mindenekre 's cszökbe is juttat mindeneket, miket 
Krisztus tanított: ugy nem kételkedhetünk, hogy a' 
tanitó anyaszentegyház a' hittanitásban csalhatatlan. 
Vagyha az anyaszentegyház' pásztorai közönségesen is 
eltévedhetnek a' hittanitásban ; hogyan mondhatta 
volna azur az apostolokról : „hí titeket hallgat, 
engem hallgat, ki titeket megvet, engem vet meg, 
ki pedig engem megvet, megveti az atyát, ki en-
gem küldött " (Luk. 10, 1 6 . ) ? hogyan mondhatta 
volna : „Ki az anyaszentegyházat nem hallgatja, azt 
ugy tekintsed mint pogányt és publikanust" (Mát. 
1 8 , 1 7 . 1 8 . ) ? Valljon tartozunk-e követni azokat, 
kik minket hibára 's tévelygésre vezetnek ? 's ha az 
egész tanitó egyház akkor i s , midőn itéli, hogy jó 
uton j á r , tévelyeghet, mellyik egyes keresztény 
lehet bátorságban hitére nézve? Nem következet-
lenség-e a' protestánsoktól azt állítani : hogy mind-

egyik keresztényt belső oktatással igazságra vezérli 
az Isten, 's azt tagadni : hogy a' főpásztorok' egész 
testületét mindenkor igazságra vezérli? De lássuk, 
mit hittek az apostolok ? 

Az apostolok bizonyosan jól tudták, fönidézett 
ígéreteivel miről biztositá őket Krisztus, milly ha-
talommal 's tekintélylyel ruházá föl őket a' tanítás-
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ban. Ok pedig mindenkor azt nyilvániták, hogy a' 
tanítás őket illeti, 's hogy nem ő k , hanem Krisztus 
maga, kinek követségében járnak, 's a' sz. Lélek, 
ki által taníttatnak 's vezéreltetnek, tanít 's határoz 
általuk a' hit' dolgában. Ugyanazért sz. Pál igy szól 
a' hívekhez: „Mi Istennek vele együttdolgozó mun-
kási vagyunk, ti pedig Istennek mezeje vagytok — 
szolgák vagyunk, kik benneteket a' hitre vezérlünk" 
(1. Kor. 3,5. 9.). „Mint Krisztus' képviselői követ-
ségbenjárunk, 's mintegy az Isten tanít mi általunk" 
(2. Kor. 5 ,20 . ) . Ezen okból bizonyosak lehettek, 
úgymond : „hogy mi meg nem hamisítjuk az Isten' 
igéjét , mint sokan; hanem azt a' maga tisztaságá-
ban, mikép Istentől eredett, terjesztjük elő Krisztus' 
nevében, hogy Isten előtt számot adhassunk" (2 . 
Kor. 2, 17.). Annakokáért „ha szinte mi is, avagy 
egy mennyei angyal hirdetne tinektek valami ollyant, 
mi ellenkeznék azon tanítással, mellyet mi hirdet-
tünk nektek, átok legyen" (Gal. 1, 18.). Nein vi-
lágos-e ezekből, hogy sz. Pál meg volt győződve 
az apostolok' csalhatatlan tekintélyéről a' tanításban ? 
Meg volt ő győződve, hogy valamint az apostolok, 
ugy törvényes utódaik is , kikkel ők Krisztus' taní-
tását , mint az emberiség' legnagyobb kincsét szok-
ták közölni, hü őrjei 's tanítói az üdvözítő tanítás-
nak. „ O h Timoteus, igy ír sz. Pál az általa föl-
szentelt püspöknek, a' nálad letett tudománynak 
kincsét megőrizzed, és távoztassad cl a' hithez 
nem tartozó hívságos szóujitásokat és a' hibásan 
ugy nevezett bölcselkedés tudományának ellenkező 
állításait. Mellyet némellyek követvén, a' hittől e l -
szakadtanak" (1. Tim. 6 , 20. 21. ) . „Az evange-
liomnak én rendeltettem hirdetőjévé, apostolává 's 
tanítójává a' pogány nemzetek között. . . Tükörkép 
gyanánt tekintsd azon üdvösséges beszédeket, mel-
lyeket tőlem hallottál a' Krisztus által hirdetett hitről 
ós szeretetről. Ezen tudománynak nálad letett bö-
csös kincsét megőrizd a' sz. Lélek' segítsége ál-
tal, ki lakozik mi bennünk " ( 2 Tim. 1, 11. 13. 
14 . ) ; „ 's azokat, mellyeket tőlem hallottál sok ta-
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nunakjelenlétében,bizzadismét liiv férfiakra; kik al-
kalmatosok lesznek egyebeknek is tanításukra" (Tim. 
2 , 2 .) . Igy adták által az apostolok és püspökök 
utódaiknak kézről kézre Krisztus' igaz tanítását, 's 
ezek azt a' sz. Lélek' segítségével egyházaikban 
híven megőrizték 's tisztán tanították ; midőn pedig 
a' hitben egyenetlenségek támadtak, 's némelly té-
velygők a' sz. írás' elferdített értelmén épült hamis 
tanitást hirdettek, összegyűltek az apostolok's az 
5 utódaik a' püspökök, vagy ha illy összegyűlés nem 
történhetett , levelek által értekeztek egymással ; 
megvizsgálák : a' kérdésbe vett tárgyakról mit mond 
a' sz. irás ? mit mondanak a' régi sz. atyák? arról 
minő tanitást vettek ők által egyházi megyéjekben 
az apostoloktól vagy azok' utódaitól? mit hitt 's 
gyakorlott mindenkor az ő egyházmegyéjek 'a kérdéses 
tárgyról, mióta fönáll ? 's illy szorgos vizsgálat után 
mit központosulva a' romai pápa' egyetértésében, 
mindnyájan régi, apostoli 's az egész anyaszentegy-
ház mindenkori tanításának ismertek, azt Krisztus 
igaz tanításának, hit ágazatának vallották, 's azt a' tá-
madott hamis tanitás ellen világosabban és szaba-
tosabban kifejtve a' híveknek előadták. A' hívek 
pedig az illy rég i , apostoli 's most világosan elő-
adott 's megmagyarázott tanitást, mint Krisztus' igaz 
tanítását olly tisztelettel 's hittel fogadták, minta 
sz. irás' igéit ; mert valamint maga az apostoli kar , 
ugy a' ker. kath. hivek is meg voltak mindenkor 
győződve arról, hogy Krisztus velők v a n , 's a' sz. 
Lélek tanit és határoz az egyesült 's egyetértő apos-
tolok 's püspökök által. Azért irá az apostolok' j e -
rusalemi gyülekezete a' híveknek : „ Tetszék a' 
sz. Léleknek és nekünk ezt határozni " (Apóst-
Csel. 1 5 , 28. ) . És a' közönséges egyházi zsinatok 
magokat mindenkor a' sz. Lélekben törvényesen ösz-
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szegyülteknek nevezik. Epen azért, mivel az illy 
közönséges egyházi zsinatok, vagy közönséges fő-
pásztori egyértelműség által maga Krisztus és a' sz. 
Lélek tanit, valósul világ' végzeteig urunknak ama' 
mondása : „Egy a' ti oktatótok, mesteriek, a' Krisz-
tus" (Mát. 23, 40.). Illy értelemben mondja Ter-
tullianus (ad Scap. c. 4 . ) : Nincs más mesterünk, 
mint az Isten (Magistrum neminem habemus, nisi 
Deum.). 'Saz anyaszentegyház főpásztorinak egye-
sülete a' hittanitásban illy, csalhatatlan isteni te-
kintélylyel fölruházva lévén, mindenkor méltán mond-
hatja Jánossal : „Ki Istent isméri, hallgat minket', 

ki nincsen Istentől, nem hallgat minket. Ebből 
ismerjük meg az igazságnak 's a' hamisságnak 
leikéi" (1 . Ján. 4 , 6.). Az e' tárgyra vonatkozó 
sz. atyák, conciliumok, 's más katholikusok' bi-
zonyitványit szinte, mint a' reformátorok 's más 
protestánsok' vallomásait elősorolni, ha kegyednek 
ugy tetszik, máskorra halasztóm. 

Kath. Mindig igen szívesen fogadandom plé-
bános ur' fölvilágosító tanítását. Sz. 8 

Az erkölcsi nevelésnek felsöbbsége 
van a1 tudományos kiképzés fölött. 

Közönségesen elismert igazság, hogy a ' szép 
tett többet ér a' szép szónál-, annakokáért az ifjúság' 
nevelésével foglalkozó tanitó könnyen által fogja látni, 
hogy növendékeinek egyedül tudományos kiképzést 
nyújtván, csak tisztje' felét teljesítette. A' szivet 
képző erkölcsi nevelés nem csak lényeges, de nél-
külözhetlen oldala is a' nevelésnek. Iíözohajtást fe-
jeztem ki, ha azt mondom : vajha olly módon intéz-
tetnék el a' nevelési ügy, hogy a' szivmiveltség pár-
vonalban járjon az értelmi mivelődéssel! de nem kell 
felejteni, hogy az elme egyedül az erkölcsi nevelés' 
segedelme által érheti el ama' tökélyt, mellyre vé-
ges természeténél fogva képes. Fejtsük ki bővebben 
tárgyunkat. 

Az elme tudományos isméretek' terjesztése ál-
tal miveltetik; az erkölcsi nevelés pedig az erény' 
szeretetében 's gyakorlásában áll. A' két nevelés 
közti különbség igen világos; az egyik tanit jól 
tudni, a' másik — a' mi nagyobb érdem — jól 
cselekedni; az egyik csak némelly esetekben hasz-
nos, a' másiktól függ jelen és jövendő boldogságunk. 

Néhány év óta a' kormány nagy buzgalommal 
működik a' nyilvános oktatás' szent ügyében, és ki 
nem felejté az erkölcsi nevelést, melly annyi áldást 
ígér honunknak. * ) Naponként szaporodik a' tano-
dák', az ezeket látogató 's a' nyilvános nevelés' jóté-
teményeit élvező növendékek' száma ; és a' családfők 
örvendenek e' jótéteménynek : de fájdalommal kell 
megjegyeznem, hogy inkább örvendenek gyermekeik' 
tudományos nagy előmenetelén, mint erkölcsös és 
vallásos neveltetésén; az, mit leglényegesbnek kellene 
tekinteniük, csak mellékes dolog előttök. 

Képes-e valaki leírni azon szomorú következé-
seket, mellyeket a' szüléknek gyermekeik' erkölcsi 

*) Francziaországról van itt szó. 



101 
9 4 

neveltetése körüli hidegsége vonz maga u tán? ki 
nem látja, mennyivel áll fölebb az erkölcsös ember a' 
tanult fölött? 

A' mit az ember a' tanodában tanult, az később 
visszasugárzik élte' folyamában. 

A' börtönök' statisticája nem a' legkedvezőbben 
nyilatkozik a' nyilvános erkölcs'javulása mellett , ' s 
a' napról napra szaporodó letartóztatottak' száma in-
tésül szolgál, hogy azok, kik tanodákba járnak, 
nem nyernek elégséges erkölcsös és vallásos neve-
lést. Hiányzik tehát azon egyensúly, mellynek lé-
teznie kellene a' nevelés közöt t , melly erkölcsös 
és vallásos böcsületes embert, és az oktatás között, 
melly tanult embert képez. 

Az erkölcsi nevelés azon tanulmány, mellynek 
gyakorlata az embert nemesiti, nem ugyan az ész, 
hanem a' sziv' tulajdonai által, nem terebélyes tudo-
mány, hanem a' megismert kötelesség' hű teljesitése 
által. A' házi békeség, a' sz-ülék iránti tisztelet, a' 
felsőbbség iránti engedelmesség, a' felebaráti szere-
tet annak szükséges következményei. Az erkölcsi 
nevelés által nyeri az ember ugy a' nyilvános, mint 
a' magányélet' körében bizonyos nemét a' megelőző 
udvariságnak 's a' tiszta önzetlenséget ; tanul érzé-
keny részt venni felebarátja' sorsán, a' honnan fa-
kad ama' sympathia, melly száműzi az emberi ke-
belből a' gyűlölet 's versengés' szellemét, és fokon-
ként közelebb hozza azokat, kiket a' szenvedély e l -
taszított egymástól. Az erkölcsi nevelés égből veszi 
eredetét, ezen magas hazából meritiő nemes ihleteit ; 
minden, valamit csak nyújthat e' világ, sokkal hi-
úbb , mintsem hogy ennek üdvös táplálékot nyúj t -
hasson. Föl, föl az égre kell függesztenünk szeme-
inket , innen özönlik alá ama' szelid fény , melly 
vezérli, de tévutakra soha sem téveszti az emberiséget. 

Nagy tévedés hinni, hogy az olly sokaktól lé -
nyegesnek elismert nevelés nem egyéb, mint azon 
mesterség, melly által tudományos nevezetességet, 
pénzt 's vagyont szerezhetünk magunknak; ' s e' 
tévedést nem lehet eléggé fájlalni. Mentsen Isten , 
hogy a' tudományokat 's művészetet, az emberi lélek' 
ezen legnemesebb foglalatosságait, 's a' nemzetek' 
babérkoszorúját kárhoztassam ! de újra meg újra 
állitom : hogy, ha szép és hasznos mivelni az elmét; 
szcp, hasznos, sőt szükséges mivelni és nemesíteni 
a' szivet is, és hogy ez utóbbi, eredményeiben el -
sőbbséget érdemelvén, elsőbbséget igényel a' reá 

fordítandó szorgalomban is. IIa az oktatás hasznos, 
ugy az erkölcsi nevelés szükséges ; ki ez utóbbit 
bir ja , az szükségkép böcsületes ember, amazzal 
ellenben rossz polgár is dicsekedhetik. 

Az erkölcsi nevelésnek religio az alapja, a' hon-
nét egy erényes emberben fölteszszük az evangeliomi 
törvény' ismeretét 's gyakorlatát. A'vallásosság keb-
lében hordozza az egyszerűséget, szerénységet , 
őszinteséget; minél inkább erősödünk tehát a' rel i -
gióban, annál erényesebbek vagyunk ; ellenben , a' 
tudományos nevelés , minthogy majdnem .kirekesz-
tőleg anyagi érdekektől vezéreltetik, mindig eredete 
és czélja' salakosb bélyegét hordja homlokán. 

Magában a' tanultság még nem teszi a z embert 
tiszteletreméltóvá; a' gyakorlati élet azt kívánja tőle, 
hogy jámbor legyen, 's azzá egyedül az erkölcsi ne -
velés képezheti ő t ; mert, ismételve mondom, az 
egyik égből, a' másik földből szíja életnedveit; és 
innen a' különbség, melly gyümölcseik között létezik. 

Minthogy az erkölcsi nevelés fontosabb a' tu-
dományos kiképzésnél, könnyű általlátni, mellyiké 
kettő közül az elsőbbség ? Társaság erkölcsi neve-
lés nélkül épen a z , mi test lélek nélkül; sőt a' mi 
több, átokká fajulhat az ész, ha nemes érzelmektől 
nem vezéreltetik. Ennek bebizonyítására csak szét 
kell tekintenünk az életben ; mennyi czégéres bün 
követtetik el olly emberek által, kik vagy kevesebb 
szellemi miveltséggel, vagy több erkölcsi nevelés-
sel áldást halmoztak volna a' társaságra, holott a' 
sziv' rovására túlképzett elméjök vészt hoz mindazokra, 
kikkel őket a' sors érintkezésbe hozta. 

A' kötelességét szivén hordozó tanító, minek-
utána megmutatta gyermekeinek a' tudományos és 
erkölcsi nevelés közti különbséget, minekutána kifej-
tette az egyik' kétségbe hozhatatlan felsőbbségéta'má-
sik fölött, igyekezni fog egyszersmind éreztetni növen-
dékeivel, mennyire szükséges egyiránt mivelni az észt 
és szivet, mennyire szükséges egyesíteni mind a ' k e t -
tőt ; és ezen mindenkor lehetséges és áldásdús ered-
ményeket ígérő frigye a' két oldalú nevelésnek emeli 
az embert a' tökély'azon fokára, inellyrecsak képes. 
„Szívből fakadnak a' nagy gondolatok." Vessük te-
hát el a' szívbe az erény' áldástermő magvát, az er -
kölcsi nevelés legyen legerősebb támasza a' tudo-
mányos nevelésnek, legyen annak világító szövét-
neke, legyen életforrása. Buzdítsa fáradozásaiban a' 
tanítót azon édes gondolat, hogy honának olly nem-
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zedéket nevelt, melly a' jó polgár' tisztes és dicső 
nevét nem csak igényli, de meg is érdemlendi, 's 
ezen magasztos gondolat föntebb áll minden juta-
lomnál. 

Valóban ; ha van valami érdekes az ég alatt , 
ugy bizonyára érdekes szemlélni olly gyermeket, 
ki isteni félelemtől áthatva, engedelmeskedik az er-
kölcs törvényeinek ; ezekből merítvén azon nemes 
ihletéseket, mellyek, minekutána szép keblét átha-
tották, hasonlóan egy száraz szomjas földet áztató 
és termékenyítő jótékony patakhoz bőségesen általszi-
várognak az elmébe, 's abba valódi életet öntenek. 

Az illy módon kiképzett ifjak nyilvános tano-
dáikból kiléptökkor tanultak de szerények, vallásosak 
de nem képmutatók, szóban és tettben illedelmesek, 
áhítják és követik a' jó tanácsot, a' jobb emberek' 
figyelmét magokra vonják, és számolhatnak társal-
gásukra. Hasonlók a' sz. írásban említett csemeték-
hez, mellyek patak' mentében ültetvék szüntelen zöl-
delnek, 's annak idejében bőven gyümölcsöznek. 

(Sabatier után.) Bártfay Kálmán. 

Maria Tliereaia 's ax ifjú Vukassovieli, 
vagyis : a' jó viselet' és liui szeretet' 

jutalma. 
Maria Therezia népcinek valódi anyja vol t , 

hálás szívvel emlékezik nagy tetteire a' magyar, 's 
fog emlékezni mindig. Egy jóltevő vagy tudományos 
intézet sem kerülé el figyelmét, mindenre egyiránt 
kiterjeszté ő szelid anyagondjait. — Egyebek közt 
évenkint többször meglátogatá a' katonai academiát 
Bécsben, hol nagyobbrészint szegény 's érdemes 
tisztek' fiait császári költségen nevelik 's képzik a' 
katonai pályára. Buzgó részvéttel tudakozódott min-
denkor az intézet' állapotjáról, a' növendékek' viszo-
nyai- 's viseletéről. — Mellyik az én kedves fiaim 
közül — kérdé egykor az academia' tisztes elöljáró-
jától — viseli magát legjobban ? „Fölséges Asszony! 
válaszolt ez, ők mindnyájan derék ifjak, 's méltók Föl-
séged' anyai pártfogására ; az ifjú Vukassovich azon-
ban leginkább kitünteti magát." Igy dicséré az előljáró 
és minden tanitó a' derék ifjút. „Én ezen ifjú em-
bert már sokszor haliám dicséretesen említtetni, " 
folytatá a' nemes szívű fejedelemasszony, 's a' dalma-
tát, ki szerény pirulással állt előtte, nyájasan nézdelé, 
„szeretném őt küzdeni látni, hagyd vegyen csak 
kardot kezébe." — Báimeily nemvitézileg állott mind-
eddig az ifjú a' császárné előtt, olly fönséges lön 

most arcza, olly tüzesen villogtak szemei, olly bá-
tor , férfias és negédes volt most állása, midőn a' 
bajvivásra elkészült. 0 bizonyos volt győzödelméről, 
's valamennyi növendéktársa meggyőzetvén ereje 's 
ügyessége által, sükeretlen mérkőzés után fáradtan 
tevé le gyozödelmes kardját. —• A ' jó császárnénak 
az ifjú' ügyessége és szép magaviselete megtetszett. 
„Vedd ezen ingyen zsoldot kis vitéz — igy szólt 
hozzá 12 aranyt nyújtván kezébe — 's illy bajos 
küzdés után szerezz egy kis örömet magadnak." — 
Az ifjú a' jószivü fejedelemasszony' lábaihoz omlott, 
de ez fölkelni parancsolá, 's kezét nyujtá neki meg-
csókolásra. — Egy hét múlva a' császárné ismét 
meglátogatá az intézetet. Az ifjú Vukassovichotújra 
maga elejbe hivatja , 's kérdezi: minő mulatságra 
költé a' nyert pénzt? itt az ifjú' keblét félénkség 
szállja meg, és szava elakadt. „Talán eljátszottad , 
vagy mi másra költötted há t ?" tudakozáa' császárné 
némileg komolyan 's nyersen. — „Szegény atyámnak 
küldöttem azt," válaszolá szerényen az ifju. — „Ki 
a' te a tyád?"— „ 0 mint hadnagy szolgált Fölséged 
alatt, tisztét letéve, most nyugpénz nélkül igen 
szegény állapotban él Dalmácziában, én Fölségedtől 
nyert jutalmamat nem gondolám jobb czélra fordít-
hatni, mint ha szegény elaggott atyámat vele gyá-
molitom; ez volt azon legnagyobb öröm, mellyet 
magamnak vele szerezhettem." — „Te derék ifju vagy 
— mondá érzékenyen a' császárné. Téntát ide , pa-
pirost és tollat. — Ülj le fiam, és irj." — Resz-
ketve 's föndobogó szivvel cselekvé az ifju Vukas-
sovich, mita' császárné parancsolt. A' kegyes nép-
anya e' szavakat iratá az ifjúval: „Kedves Atyám! 
Ezen levelet, mellyet itt irok, a' császárné mondja 
tollam alá. Szorgalmam, visele'em, főkép fiúi szere-
tetem's hálám kegyedhez jó Atyám! az ország feje-
delmi asszonyának olly igen megtetszett, hogy ke-
gyed Atyám! ezen órától kezdve 500 frt nyugpénzt 
fog húzni évenkint, a' mint én is épen most újra 24 
aranyt kapok jutalmul." — Gondolhatni, mennyire 
örült a' jó Vukassovich. — Alig irt még életében 
valamit olly bátortalanul 's olly rosszul, mint ezen 
örömlevelet , mellynek papirosa egészen el volt 
ázva könyeitől. Illy módon nyeré jutalmát a' hála 
és gyermeki szeretet. De még nagyobb lön azon ju-
talom, mellyet a ' jövendő nyújtott. Vukassovich ki-
lépvén későbben az intézetből, tiszti ranggal jöve a' 
hadsereghez, lépcsőnként fölebb emeltetett, 's a' 
különbféle háborúkban, mellyeket M Therezia, 's 
utódjai alatt folytatni kellet, a' legkitűnőbb szolgá-
latokat tevé, 's mint tábornagy-helytartó végzé ér-
demdús pályáját. — Nagy azon áldás, melly jó 's 
's hálás magzatokon nyugszik. 

Danilovics Mihály, 
kassai megy. á ld . pap. 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z 1 ó Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 453. 
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Gyertyaszentelő napra. 
A' kisded Jézust Mária 
Ölelve keblihez, 
Hová siet? — míg arczain 
Örömfény reszkedez. 
Szivének vágya mit keres ? 
— Az urnák hajiokát, — 
Kinek törvény szerint megyen 
Szentelni magzatát. 
Ki önmagát váltságdíjul 
Érettünk szentelé ; 
'S már élte' első percziben 
A' kint megizlelé. — 
'S a' szűz' kezében egy szelid 
Galambpár tündököl, 
Szelídebb a' szent érzelem 
Melly arczán szétömöl. 
'S mi szent szivének édenén 
A' hálás hódolat, 
'S a' hó galambpárban hozott 
Törvényes áldozat. 
Mit ő azért ajánla föl , 
Min kárt nem szenvedett ; 
Mert a' világnak Jézusa 
Egy szűztől született. — 
'S a' szent imába mélyedett 
Anyához férfi lép, 
Az ihletés agg arczain 
Mi szent, mi égi szép. 
Nyakán ősz fürtök lengenek , 
Szemében napsugár ; 
Szivében a' szent érzetek' 
Habzása tengerár. 

Agg teste' roskadt tagjait 
Föntartja a' remény ; 
Letűnt éltének tengerén 
Minden hab egy erény. 
'S nincs a jk , kimondni örömét, 
A' mellyre lelkesült, 
Mert Isten' szent ígérete 
Olly hűn beteljesült. 
Hogy keble' hő vágyalmiért 
Nem bántja a' halál, 
Míg Jézus a' bűnös világ' 
Üdvéül földre száll. — 
'S karára véve nyájosan 
Jézust agg Simeon, 
E' szent szavakra lelkesül 
Próféta ajkakon : 
„Békében most bocsátod el 
Szolgádat, Istenem! 
Mert üdvözítő szent Fiad' 
Meglátta már szemem. 
Ki a' pogányság' éjjelét 
Mint napfény űzze e l , 
Kiben dicsőség' hajnala 
Kelt néked Izrael!" 

Snjánszky Antal. 

Szombathelyi levelek. 
13ik levél. 

Haubner ur' nézetei a' protestáns keresztyének' 
lelki szabadságáról megvizsgáltatnak. 

íme folytatom Haubner ur czikkelyének rész-
letes taglalását, mellyről előbbi levelemben általános 
nézeteimet veled közlöttem. 

A' három első pontban iinezeket rakja II. ur 
azon katholikusok' ajakára, kik a' protestánsokat, 
gyűlölik, gyűlöletesekké teszik, üldözik, 's ellenök 
guny és gyanusiígatás' fegyverével élnek : 

6 
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I. Ti protestánsok, keresztyéneknek mond-
játok uyyan magatokat, de a' keresztyénség/lek 
ellenségei vagytok, midőn lelkiszabadságról áb-
rándoztok i szabadság és a1 keresztyénség'' po-
sitivitásaf hogyan férhet e' kettő öszve i Micsoda 
válogatni valótok lehet üti A' ki a1 keresztyéti-
séggel szemközt szabadságról beszél, az evvel azt 
mondja, hogy ő magéit jogosítva érzi azt félre 
is vethetni. Ugy de a' ki ezt teszi, lehet-e az még 
keresztyén ? Az igaz keresztyénnek nincs más vá-
lasztása , mint elfogadni azt a' mit ura paran-
csol. — II. Ti protestánsok , ti hál mindent előbb 
látni akartok , hoy y elfog adhassátok i Nem cse-
lekesztek-e épen esztelenül, hogy emberi gyarló 
eszetekkel akartok mindent fölfognii 'S nem mu-
tattok-e nyüványos tiszteletlenséget a' keresz-
tyénség' isteni szerzője iránt, midőn azt az emberi 
észt teszitek fölibe biróvá i Nem lehet az keresz-
tyén, ki a' Jézus Krisztust Isten fiának nem tartja ! 
Mihelyt pedig Isten' fia ő , föltétlenül tartoztok 
neki engedelmeskedni, mint a' ki nálatoknál job-
ban tudja, mi békeségtekre való. — III. Ti pro-
testánsok , hát csakugyan megvalljátok, hogy azt 
a' szabadságot , mellyel annyira fennyeu büsz-
kélkedtek, magatok veszitek magatoknak! 'S igen 
is, ti olly jogot bitoroltok, mellyet néktek senki 
sem adott. " 

Egy folytában szorul szóra irom le e' három 
pontot, mivel azok közt szoros kapcsolat van ; én 
akármi jutalmat, mi tőlem kitelik, kész vagyok adni 
annak, ki a' katholicismus' kezdetétől fogva e' mai 
napig, olly katholikus munkát mutat e lő , e' leve-
lemet ide nem értve, mellyben az említett vádak olly 
szavakkal, olly modorral, ' s mi legfő, olly kap-
csolatban adatnak elő, mikép azokat Haubner ur 
elésorolja. Bizony mondom az irói vakmerőségnek 
jókora adagával kell bírnia annak, ki illyeneket mai 
nap kinyomatni mer, 's ezeken tul még imigy is 
nyilatkozni: „Is ten léd ja lelkünket, nem azért ke-
lünk ki, hogy őket ingereljük ; hanem hogy meg-
mutatván nekik melly semmi okuk se legyen ben-
nünket üldözni: ÇHJ őket ha lehetséges, a' békés 
együttlakásra bírjuk !" Azt gondolhatná első tekin-
tettel az ember, hogy hazánkban tűzzel vassal pusz-
títják a' katholikusok a' protestánsokat, 's a' polgári 
törvényhatóság békés együttlakást eszközölni, az 
üldözőket megzabolázni vagy nem tudja, vagy nem 

akarja. Pedig ha e' korban üldöztetésről lehetne szó, 
nem tanusitaná-e eléggé a' mindennapi tapasztalás : 
mellyik az üldöző, mellyik az üldözött fé l? Azon-
ban lássuk kivonatban Haubner ur' válaszát az idé-
zett vádokra, hiven idézve, hol lehet és szükséges, 
tulajdon szavait: 

Azt mondja, hogy ő a' fogalmaknak ebben a' 
képtelen zavarában semmi logikát nem lát ; mert a' 
protestánsoknak „mind «' keresztyénséyről, mind 
«' lelki szabadságról egészen más nézetök van,M 

ő nekik „a' keresztyénség igen is Istentől adatott 
megmásíthatatlan positivum^ mellyet „szabad gon-
dolkodás nélkül megérteni, szabad érzés nélkül 
megkedvelni, szabad akarat nélkül az életre al-
kalmazni nem lehet ; " 's azért a' protestánsok 

keresztyénséget félre vetni nem akarják, ha-
nem azt objectum positivumnak elismerik ,'£ „és 
ha szabadságról szólnak, nem érthetnek korlátlan 
önkényt, melly a' keresztyénség Jölött koczkázni 
kiván, hanem keresztyén szabadságot az az ol-
ly ant, melly a' keresztyénséggel összefér." Ezek 

után előadja , hogy ugyanazonegy Isten közlekedik 
velünk a' természetben mindenütt, ki a' keresztyén 
kijelentésben, már pedig „semmi értelmesnek eszé-
be nem jut természet ellenségének mondani azt, 
ki nyílt szemekkel, szabad lélekkel vizsgálódik 
annak rejtélyes műhelyében, „« keresztyénséggel 
sincs ez máskép. Nem kell azt félteni az emberi 
ész előtt;1' kik az ész előtt szemeiket behunyták, 
a' keresztyénségnek mindenkor ártottak ; mert „meg-
emészthetetlen eledellel terhelék epedő lelküket"" 
,)Sárba tiporták a' drága gyémántotés a 'zsidó 
főpapok és Írástudók és phariseusok azért fesziték 
meg a' keresztyénség' isteni szerzőjét, m e r t , , e l f o -
gultságukban azt megfontolásuk' tárgyává tenni 
nem akarák a' keresztyénség „nem olly gyógy-
szertári adag, mellyet akármi módon is emberbe 
bele kell tölteniholott a' protestánsok „az orvos-
ságot maguk önként örömest is be fogják venni, 
csak előbb látni akarják, mi az , «' mit be kell-
jen venniök, és hogyan kelljen azzal jószeriien 
élniök \y azért csak azt kérik ki magoknak, hogy 
rajtok senki ne hatalmaskodjék„Isten azért 
adott szemeket, hogy lássunk's azért a' prote-
stánsok „még ott is, hol megfoghatatlan dolgok-
ról van szó, magok szemével akarják látni, ha 
csakugyan megfoghatatlanok-e „mert hinnünk 
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kell, hogy az Isten' országában az igazán gon-
dolkodni akaró észnek örökre kifejthetetlen tit-
kok egyáltalában nincsenek,,tiem is mutatunk 
a' világ' megváltója iránt tiszteletlenséget, midőn 
szabadságot veszünk magunknak isteni méltóságá-
ról meggyőződést keresni" „Istennek birájétvá 
teszi-e magát az ötvös, mikor az Istentől terem-
tett aranyot próbakövén megvizsgálja ? hiszen nem 
azon kételkedik ő , ha vaüfon tud-e az Isten ara-
nyot teremteni, hanem csak azon, aranynak kell-
jen-e tartania azt a' darab érczet, mellyet épen 
kezében tart „mi szabadságot veszünk magunk-
nak mindeneket megfontolni, o' mellyek lelki 
eletünket érdeklik ; " mert Krisztus „ m i n d a z o k a t , 
kik az övéi lenni akarnak , szabadosokká teszi.11 

„Az ó testamentomban is az Isten iránt való en-
gedelmesség volt az embernek minden erénye" 
de „® neki nem volt szabad kérdenie : miért akarja, 
vagy nem akarja ezt vagy amazt az Isten ? hanem 
félelem vagy reménység hajtotta őket annak megte-
vésére, minek czélját nem értette; az uj testamentom-
ban is embert a' végczélhoz „az ls ten iránt való enge-
delmesség vezeti, de neki szabad okéit és czéljéit tu-
dakoznia : miért és mire kelljen valamit tennie vagy 
hagynia." 

Készakarva bővebb kivonatát adtam Haubner 
ur nézeteinek, hogy annál inkább észrevehesd ; 

mikép énelőttem épen nem csodálatos, ha a' fogal-
maknak ebben a' képtelen zavarában semmi logikát 
nem látok. A' mennyire tehát a' fogalmaknak ebből 
a' képtelen zavarából a' fő gondolatot kivehetem, 
az körülbelül imigy volna kifejezendő : a' protestán-
sok Krisztus' kinyilatkoztatását megmásíthatatlan po-
sitivumnak, objectum positivumnak elismerik ugyan , 
de azt mind az elismerés előtt , mind az elismerés 
után a' józan emberi ész' próbakövén megvizsgálják, 
azonban már a' vizsgálás előtt mégis hiszik, sőt hin-
niök kell, hogy az Isten' országában az igazán gon-
dolkodni akaró észnek örökre kifejthetetlen titkok 
egyáltalában nincsenek ; ők az Istentől nyújtott or-
vosságot magok önként örömest beveszik, de előbb 
látni akarják, mit kell bevenniök, sőt azt is, hogyan 
kell azzal jószerüen élniök, mert Isten adta a' sze-
meket, hogy azokkal lássunk, ő tett minket szabado-
sokká. '8 ez neveztetik protestáns keresztyén sza-
badságnak , az az ollyannak, melly a' keresztyén-
séggel összefér. 
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Barátom! ha mi romai katholikusok 18 század-
tól fogva hitünknek, vallásunknak elegendő okát 
mindennemű elleneinknek nem adtuk volna, 's maig-
lan nem adnánk; sőt hitünk 's vallásunk okainak 
legszigorúbb megvizsgálására mindennemű ellenein-
ket föl nem szólítottuk volna, 's maiglan is föl nem 
szólitanók : talán vétek és megsértés nélkül gondolhat-
nák elleneink, hogy sem magunk soha nem vizsgáltuk 
's nem vizsgáljuk vallásunkat,sem mások által azt vizs-
gáltatni nem engedjük; hanem mindenkitől vakenge-
delmességet követelünk. De miután mindenkor min-
dennemű elleneinktől csak azt kértük, hogy okainkat 
legszigorúbban ugyan, de elfogulatlanul vizsgálják : 
akkor megvallom, lelkemben el kell szomorodnom, 
midőn Haubner úrtól mi ellenünk, a' mint szavaiból 
érthető, vádkép azt szemlélem fölhozatni, hogy mi 
a' kereszténységet olly gyógyszertári adagnak állít-
j u k , mellyet akármi módon is az emberbe bele kell 
tölteni; 's midőn a' protestánsoktól csak azt látom 
magoknak kikérve, hogy rajtok ne hatalmaskodjunk. 

IIa mi romai katholikusok tettleg arról meggyő-
ződve nem volnánk, hogy a' keresztény kinyilatkoz-
tatást mi is szabad gondolkozás által értjük meg, 
szabad érzés által kedveljük, szabad akarat által al-
kalmazzuk az életre; 's hogy a' hitet 's vallást mi 
belénk sem töltik olly formán, mint vizet a' tömlőbe ; 
' s ha a' katholikus theoria szerint a' józan észnek 
isteni vallás körüli józan használatának előadása ál-
tal a' protestánsok'konokságát kissé meghajthatónak 
vélném: örömest hozzá nyúlnék a' fölvilágositáshoz. 
De miután ez reánk nézve fölösleges, mert erről hit-
tudósaink már ezerszer legalaposabban szólottak ; 
elleneinkre nézve pedig sikeretlen, mert ők sokkal 
elfogultabb'srögzöttebb elmével viseltetnek irántunk, 
sem hogy őket fölvilágosithatnók : azért készakarva 
elmellőzvén mindazt, mi ezen ügyben 's ezen tárgy 
körül már számtalanszor elmondatott, hogy Haubner 
ur keresztyén szabadságáróli fogalminak képtelen za-
varára némi világot vethessek, nem az általánosság' 
nimbusába takart beszéddel, sem amúgy betéve, 
hanem a' história' szövétnekévcl ellátva, szólok e' 
dologhoz. Mert ebből láthatjuk , hogy a' józan ész 
józan használatának ellenségei nem a' romai ka-
tholikusok voltak,hanem a' reformatio' coriphaeusa. 

Sz. Ágoston imigy szól (Op. imperf. c. Jul. 
I V , 136. ) : ,,A' kath. hit semmi tekintélyt nem tűr 
az ész' kiirtására." 'S midőn ő hozzá egyvalaki eze-

* 
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ket irá : „Minthogy Istennek tetszett a' prédikálás' 
esztelensége által üdvözíteni a' hívőket, nem an-
nyira kell az észhez folyamodni, mint a' szentek' 
tekintélye után indulni," sz. Ágoston igy válaszolt : 
„Javitsd meg fogalmadat, nem hogy elvesd a'hitet, 
hanem hogy azokat, miket hit' erejénél fogva már 
birsz, az ész' világával is szemléljed." — Murato-
rius az ész' működését a' kijelentett religio körül 
imigy fejezi ki : „Ugy látszik, e' rendet szükséges 
megalapítani: először meg kell vizsgálni, ellenkezik-e 
a ' józan észszel azon religio, mellyet valaki követ. 
Ha ellenkezik, nem csak kételkedni kell igazságá-
ról, hanem ellene tüstént ki kell mondani az Ítéletet. 
Ha nem ellenkezik, vizsgálni kell másodszor : valljon 
Istentől származott-e, vagy pedig csak emberektől, 
azaz isteni vagy emberi tekintély által hozatott be 
azon religio. Ha egyedül emberektől eredett az, ké-
telkedni kell igazságáról; ha Istentől, kételkedni 
nem lehet , hogy az igaz ; mivel az isteni tekintély 
az ész fölött is nyomatossággal bir , 's minden csa-
lékonyság' gyanújától ment. Azonban mégis meg 
kell vizsgálni, valljon azokat, miket Istentől szár-
mozottaknak hiszünk, jól értjük és magyarázzuk-e ? 
mit ha vagy eszünk, vagy tán Istentől adott biztosabb 
szabályok' segítségével teljesítettünk, akkor az eszé-
lyes ember' tiszte megnyugodni, nehogy oktalan két-
kedés által magunkra nagyobb veszélyt hárítsunk." 
(De ingen, moder. 1. III.) E' szerint használják a' 
katholikusok az észt a' kinyilatkoztatás' ügyében. 
Ha e' használat hibás és a' józan észszel megütköző: 
mutassa ki Haubner ur a' hibát 's a' romai katholi-
kusokat, kik hasonlókép emberek, győzze meg a' 
hibáról ; de arról, ha böcsületes keresztény ember, 
ne vádolja őket, hogy a'kereszténységet olly gyógy-
szertári adag gyanánt tekintik, mellyet akármi mó-
don, sőt hatalmaskodva is az emberekbe bele kell 
tölteni. — Egyébiránt, rövidség' okáért szeretném 
Haubner urat általán a' külföldi még protest, könyv-
tárokba is vagy ha honn akar maradni, csak a' pesti 
egyetemébe utasítani, hogy nézné át ama', számra 
számtalan, béltartalomra legmélyebb itéletü, legki-
terjedtebb tudományu könyveket , mellyeket katho-
likusok sőt néha protestánsok is a ker. kath. hit 
ágazatainak bemutatására minden időben irtanak; 
mikből meggyőződhetnék, hogy a' katholikusok mind 
a' mellett, hogy Istennek 's az Isten' lelke által ve-
zérlett közönséges ker. anyaszentegyháznak religio' 
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dolgában legbuzgóbb hódolattal hisznek, mégis e' 
hitöknek igen jó okát tudják adni, és eszöket szegre 
nem akasztják. 

Lássuk ellenben, mit állit az ész- és emberi 
szabadságról Luther. A! reformatio az észnek nem 
csak nem tágitá körét , sőt egészen elzárá előle az 
utat a' religio' birtokához. Luther, noha első he-
vében saját eszét akará tenni fő elvül, imigy szólván : 
sicvolo, sicjubeo, stat pro ratione voluntas : mégis 
az észt és szabad akaratot majd minden erőtől, min-
den befolyástól megfosztá, azt a' hit ' , ezt a' cselek-
vés' ügyében. Luther mondá : „mihelyt a' törvény 
és ész összekapcsoltatnak, azonnal megszeplősitte-
tett a ' hit' szüzessége. Semmi nem ellenkezik olly 
erősen a' hittel, mint a' törvény és ész. Nem is le -
het e' kettőn, hanem csak nagy erőködés által győ-
zödclmeskedni ; kell pedig győzödelmeskedned, ha 
üdvözülni akarsz." „Az ész legkegyetlenebb ellensége 
Istennek" (Op. t. IY. lat.). A' szabad akaratról 
ekkép fejezé ki magát : ,,A' szabad akarat elveszett 
az első ember' vétke által." „Nem egyéb a' szabad 
akarat, mint böcs nélküli czim és koholmány, mel-
lyet az ördög hozott be az anyaszentegyházba." 
„Látod milly gazdag a' keresztyén ember, a' ki aka-
ratja ellen sem vesztheti el, bármi nagy vétkekkel is 
üdvösségét, hanem ha hinni nem akar , mert semmi 
bün sem kárhoztatja el ő t , az egy hitetlenségen 
kiviil ; minden egyéb, ha visszatér vagy áll a' h i t , 
egy perczben elfojtatik a' hit által." — Ezekből 
láthatod barátom, hogy a' reformatio' tisztelői az ész 
és szabadságra nézve épen ellenkező fogalmakat vi-
tatnak ma, mint vitatott Luther a'coriphaeus. Azon-
ban hogy Luther iránti tiszteletöket bebizonyíthassák, 
kinek állítása szerint ,,a' hitetlenségen kiviil" semmi 
bün sem kárhoztathatja el az embert, arra törekedé-
nek követői, hogy a' reformatio"' szelleméhez ra -
gaszkodva az ész és szabadság' jogait kelleténél fö -
lebb csigázva, a' hitetlenséget, mint minden kárhozat' 
egyedüli kútfejét, teljesen lehetetlenné tegyék ; mert 
ha Fay András ur' véleménye szerint : „minél keve-
sebb hinni valója van u protestánsnak, lelke an-
nál szabadabb :" akkor a'legjelesebb protestánsnak 
hová hamarább arra kell törekednie, hogy épen semmi 
hinni valója ne legyen ; mihez bizony igen nagy 
fejtörés vagy tudomány épen nem kívántatik. 

Közlöm ez úttal veled b. Kazinczy Ferencz' 
vallomásait, mellyekből kitűnik, hogy a' gyakorlati 
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életben a' katholikusoknál a' kereszténység gyógy-
szertári adag' módjára az emberbe nem töltetik, a' 
protestánsoknál pedig a' lelki szabadság csak a' nyelv' 
hangja, 's azt ok vagy nem értik, vagy csúfosan el-
ferdítik. Előttem vannak Kazinczy' levelei Kis Já-
noshoz-, ezekben (második köt. 59. 1.) a' katho-
likusokról olvasom: „1812ki oct. 25kén reggeli 8 
óra után keresztül mentem Szent Istvánon (Bécsben 
sz. István' templomán), hogy addig is, míg egyik 
ajtótól a' másikhoz érek, lelkem azt a' nagyságot , 
mellyet itt a'szem lát, érezhesse. Papszót hallék vala-
honnan , mert a' szörnyű oszlopok közt és a' ször-
nyű boltozat alatt el elveszett a' hang. Látni akar-
tam, hogy Hohenwarthnak érseksége alat t 's 1812ben 
millyen lelkű tanítás tartatik i t t , 's addig tébolyog-
tam, míg reá akadék a' papolóra. Periódusának épen 
végére értem oda, a' honnan láthatám, 's a' hat 
utolsó szava ezen periódusában ez volt : Licht, Auf-
klärung und Erziehung der Kinder. Meghökkentem, 
és tovább hallgalám : Fölséges ember ! Atyámfiai, 
úgymond, ha valaki előttetek az észt és a' világosságot 
gyanússá akarja tenni, tudjátok meg, hogy az az em-
ber vagy ostoba, vagy kevélységből'stb.'stb.ravasz. 
Hogyan ? avagy nem azért vagyunk-e eszes álla-
toknak teremtve, hogy 'sat. 'sat ; — avagy világos-
ság , nézni mérés, tanulás nélkül csodálhatjuk-e il-
lendően a' Teremtő' fölségét? — Ist denn Licht 
nicht das Symbol der Seligen, und Finsterniss nicht 
das der Verdammten ? A' tanitás mind illyen volt." — 
Ezeket mondja Kazinczy a' bécsi katholikus egy-
házi szónokról. Lássuk már mit mond ugyanaz 
protestáns hitsorsosiról: (u. o. 170. és 711.) „1815 
october' 8kán tartatott superintendentionalis gyűlé-
sen lévén, persiíflii'ozgatfak, úgymond, hogy én ke-
veset hiszek , 's én jónak láttam, lárva nélkül lenni. 
A' mi vallásunk, mondám, azzal dicsekszik, hogy 
az examennek vallása és nem szolgai engedelmes-
ségé; én tudom mit kell tisztelni, tudom hogy más 
a' rel igio, mása ' theologia, egyébiránt én el nem 
tudom hitetni magammal, 's elhitetni magammal nem 
is akarom, hogy az Isten azt kivánja, hogy én bo-
lond legyek. Nem rossz az, ha a' sok fekete ruha 
közt igy szólunk." Barátom! vagy Kazinczynak 
volt igen abnormis foglalma a' protestáns szabad-
ságról, vagy a' fekete ruhás református tiszteletesek-
nek, kikről tán joggal föltehetjük, hogy a'protestan-
tismust 's annak elveit jól ismerék, kellett különös 

theologiát kifejteniök, hogy Kazinczy az idézett 
szavakra fakadhatott. De Kazinczy ezentúl Kis Já-
noshoz irt 108ik levelében azt is őszintén megvallja, 
hogy a' protestánsoktól a' szabadság gyakorlatilag 
csúfosan elferdittetik, imigy szólván : „mi jrrote-
stansok csak viszszük «' dolgot, Isten tudja hogy. 
Nekem személyes idegenségem senki ellen nincs: de 
nem szeretem a' dolgok' folytát. A' szab a d s ág' 
szeretete ezt m ere 's firmája alatt ne-
künk rendetlenségek kellenek. 

Ugy de most veszem észre, hogy eddigelé si-
keretlenül fáradoztam. Hiszem Haubner ur (P. L. 
35ik sz.) az effélékre imigy válaszol: „Semmit, 
de semmit sem bizonyítanak ellenünk azok, a' 
kik tudósaink és nem tudósaink' Írásaiból különb-
féle ellenmondásokat hordanak föl. Nekünk csak 
egyetlenegy auctoritéisunk vau, és ez az igazság.1' 
Noha nagy hatalmú ember ez a' Haubner u r , ki 
mesteréből és némelly makranczos hallgatóiból ördö-
göt űzött k i , melly heroicus cselekedetről a' Prot. 
Lap' 1843ki l ső számában irva van : ,,a' szalonak 
vidéki gonosz nyelvek ugyan furcsákat rempölnak 
e' közlések ellen mégis szabad volna tán kérdezni 
mikor, és hol kapott Haubner ur a' protestánsoktól 
olly bőtartalmu credeutionalist, melly szerint tudós 
és nem tudós protestáns Írásokról illy foghegyen 
nyilatkozhatik? Ha a' fát gyümölcséről kell megítél-
nünk , gondolom a' protestáns szabadságot is egye-
dül a' tudós protestánsok' írásaiból kell kitanulnunk. 
Nem tudós protestánst, mi (ha Istennek is ugy tet-
szik !) nem ismerünk, miután Haubner ur kimondja : 
„mi protestánsok nem ismerünk a' lelkiekben köz-
népét;" és az uj testamentomban minden embernek 
szabadságot ád még Istentől is „okát és czélját tu-
dakoznia: miért és mire kelljen valamit tennie 
vagy hagyniaiu Hlyen emberek a' tudósoknál tudó-
sabbak, sőt a' nemzetek' doktora, sz. Pál , fölé 
állitandók, ki Istentől nem meré azt kérdezni : miért 
és mire kelljen valamit tennie vagy hagynia, hanem 
csak ezt kérdé : Uram ! mit akarsz, hogy cselekedjem ? 
Ap. Csel. 9 , 6. 

De hát ha Haubner urnák adatott, valami kime-
rítő értekezéssel meglepni a' világot, 's a' keresz-
tény lelki szabadságról ollyasmit közleni, mi az egyet-
lenegy auctoritással az igazsággal tökéletesen meg-
egyez? Lássuk tehát, valljon azon szabadság, mel-
lyet ő a' keresztény kinyilatkoztatásra nézve az ész-
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uek tulajdonit, kiállja-e a' próbakövet? Remény-
iem, lia kezébe jutand valaha e' levelem, reám 
neheztelni nem fog , sem e' cselekedetemért enge-
met azon katholikusok' közé sorolni, kik a"' pro-
testánsokat gyűlölik, üldözik, gúnyolják, vagy 
gyanúsítgatják. Elhiszem é n , hogy ő igazságot tud 
mondani. De arról most még kételkedem : valljon 
keresztény szabadságnak kell-e azt tartanom, mit 
az idézett czikkelyben mond. Azért térjünk csak 
kissé be az ötvöshöz, és lássuk aranyot árul-e 
Haufmer ur vagy tantustí 

Már a' keresztény szabadság fogalmának meg-
határozásában én legalább semmi logikát nem lá-
tok ; mert midőn H. ur a' protestáns keresztyén sza-
badság alatt ollyant ért, „melly a' keresztyénség g el 
összejér," ugyan ki fogja ezt a' józan logika' sza-
bályaihoz mért definitiónak állithatni? hiszen épen 
arról van a' kérdés, mi fér össze a' kereszténység-
gel? hogy tehát megérthessük, mit ért H. ur a' ke-
resztyén szabadság alatt, tudnunk kell előbb : mit 
ért ő ,,a' keresztyénség" alat t? mellyel a' keresz-
tény szabadságnak szerinte is össze kell férni : 's 
mivel ez utóbbit elég határozottan kimondja, nem 
lesz nehéz megértenünk ,,a' protestáns keresztyének' 
lelki szabadságát" is. A' keresztyénségct ő „obje -
ctant positivum11-nak mondja. Ugy de illyen a' tö-
rökök' koránja, a' zsidók' thalmudja, Stilfrid 's Brunsz-
vik' históriája, 's általán mindenbevégzett könyv, 
akár igaz akár mesés annak foglalatja, p. o. Phaedrus' 
meséi ; 's pedig ha részrchajlatlanul akarunk szólni, 
a' protestáns szabadság szerint a' keresztyénségnek 
még annyi positivitása sincs biztosítva, mint a' ko-
rán vagy thalmudnak vagy Phaedrus meséinek ; ugyanis 
mivel a' protestánsok szerint a' keresztyénség (ke-
resztény kinyilatkoztatás) egyedül az uj testamen-
tomi sz. Írásban foglaltatik; ezen Írásokból pedig 
protestáns critica szerint egyes töredékeket vagy 
egész könyveket a' sz. írás' lajstromából lehet i s , 
szabad is kipöczkölni; sőt a' sz. írás' históriai ré-
szének magyarázatában ön philosophiai és criticai 
nézeteink szerint olly körülményeket hozzá toldani, 
mcllvekről a' sz. könyv' irója soha nem is álmadott: 
könnyen látható, hogy a' protestánsok között a' ke-
resztyénség objectumának positivitása is ingatagabb 
lábon áll, mint akármellv egyéb profanus könyvé. 
Ugy de talán nem kellene Haubner ur' szavait en-
nyire élére állítani, miután ő ezeket is mondja : „ne-

künk a' keresztyénség igenis Istentől előadott meg-
másíthatatlan positivum mert ezzel ugy látszik 
eléggé ki van a' keresztyénség' fogalma fejezve. De 
ezen kifejezésben én igen nagy fallaciát látok ; mert 
föltéve azt, hogy H. ur az uj testamentomi sz. köny-
vekkel nem kiván ugy bánni, mint bánt Luther, 's 
bántak annak példájára számtalan protestánsok : an-
nyi bizonyos, hogy miután H. ur nyiltan kimondja: 
„hinnünk kell, hogy az Isten' országában az iga-
zán gondolkodni akaró észnek örökre kifejthetet-
len titkok egyátalában nincsenek," már mintegy 
előre tudja, és szabadon meg is határozza : mit ta -
nított sőt mit taníthatott Isten Jézus által; 's ek-
kép a' rendkívüli 's természet fölötti isteni kinyi-
latkoztatást, pedig illyent értettek mindenkor's é r -
tenek maiglan a' keresztények a' kereszt, kinyilat-
koztatás alatt, lehetetlenné és szükségtelenné teszi. 
Hiában mondja tehát II. ur „nem mutatunk a' vi-
lág' megváltója iránt tiszteletlenséget, midőn sza-
badságot veszünk magunknak isteni méltóságáról 
meggyőződést keresni mert erről meggyőződést 
keresni nem csak szabadság, hanem szoros köte-
lesség, mellyet épen az nem teljesít, ki nem elé-
gedvén meg azzal, valljon a' megváltó isteni mél-
tóságát bebizonyitotta-e, tovább is azon tanítást, 
mellyet ő nyújt, szőrszálhasogatni 's bírálgatni akarja : 
mit kelljen abból 's hogyan elfogadnia, mit elvet-
nie ; mert igy a' tanítvány tanítaná a' tanítót, 's 
nem a' tanító a' tanítványt. 'S ki azt bizonyosan 
állítani meri, hogy Isten' országában örökre kifejt-
hetetlen titkok egyáltalában nincsenek, az épen olly 
önkényesen állit valamit Isten' országában, milly 
önkényesen állítaná e' látható természetben valaki 
azt , hogy Isten aranyot bizonyosan nem teremtett, 
sőt nem is teremthetett. Ugy de nem igaz-e mit 
II. ur mond : „ ugyanazonegy Isten közlekedik 
velünk a' természetben mindenütt, ki a' keresz-
tyénség' hijeleutéseibe/i?u 's ha igaz, áll az i s , 
hogy Isten' országában, mikép e' természetben 
örökre kifejthetetlen titkok egyátalában nincsenek. 
De én megvallom, hogy ezen állításban legkisebb 
logikát sem látok; mert következik-e abból, mivel 
ugyanazonegy Isten közlekedik velünk a' termé-
szetben, ki a' kereszténység' kijelentéseiben, hogy 
ugyanazonegy Isten a' kereszténység' kijelentései-
ben is épen ugy nyilatkozik , sőt máskép nem is 
nyilatkozhatik, mint a' természetben ? 'S ha csak-
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ugyan igy volna, lehetne-e akkor az uj testamen-
tomi embernek Isten akaratjának „okát és czélját 
tudakoznia,11 és kérdeznie: „miért és mire kell-
jen valamit tennie vagy hagyniaíu 's nem kel-
lene-e ezen esetben Isten' önkényétől származtatni 
a' kijelentést szintúgy mint az esőt vagy derült időt ? 
's minden vizsgálódás nélkül elfogadni a' kijelentést 
ugy , mint az esőt, jeget vagy verőfényt? Ne cso-
dáld azonban barátom, hogy a' protestánsok a' titkok 
ellen illy határozottan nyilatkoznak, e' lépésre is 
mintegy kényszeríttetve vannak mindazok, kik a' 
Protestantismus' fő elvét az emberi ész és szabadság' 
túlságos jogait a' természetfölötti kinyilatkoztatással 
összeegyeztetni nem tudván, készebbek ennek létét 
sőt lehetőségét is tagadni, hogy sem a' képzelt val-
lási szabadságtól eltávozni. 

Értheted barátom a' mondottakból Haubner ur' 
„keresztyénségét" 's értvén ezt, értheted egyszers-
mind a' protestáns keresztények lelki szabadságát is, 
mellynek eredményeit Strauss (Christliche Glau-
benslehre l .B . 354.1.) ekkép adja elő: „Die Ächt-
heit und Glaubwürdigkeit jener Schriften wird ange-
fochten; die Möglichkeit, wo nicht von absichtli-
cher, doch von Selbsttäuschung, von Verdunkelung 
der geschichtlichen Wahrheit durch sagenhafte Be-
richte und mythische Bildungen, drängt sich unwi-
derstehlich ein; die Schrift erscheint als ein Aggre-
gat sehr ungleichartiger und im Werthe äusserst ver-
schiedener Schriften; zu der angeblichen Erfüllung 
will sich oft keine Weissagung, zu der Weissa-
gung keine Erfüllung, oder diese in verkehrter Zeit-
ordnung vor jener , finden; die Wunder lösen sich 
vor der mythischen Erklärung auf , und was diese 
übrig lässt, sinkt zum natürlichen Geschehen her-
unter ; in der Offenbarung erkennt der Mensch 
die eigenen Gesetze — wo nicht durchaus seiner 
Vernunft, doch seines Gefühls, und seiner Ein-

bildungskraft, wieder; er reicht dem doppelgän-
gerischen Ebenbilde die Hand: und es verschwin-
de t , indem es in ihn selbst zurückgeht." Tudom 
ugyan, hogy Strauss ellen magok a' protestánsok 
is kikeltek : de hogy a' Protestantismus' jelenkori 
culminatióját helyesen nem tűzte volna ő ki, senki 
helyesen be nem bizonyította. Egyébiránt is igaz, 
mit Möhler mond : „Die naturalistischen Protestan-
ten verdanken Luthern gerade nur Das, dass er 
ihnen die Freiheit erworben ha t , völlig das Ge-

gentheil von ihm, und der durch ihn gestifteten 
religiösen Gemeinschaft bekennen zu dürfen; und 
die orthodoxen Protestanten haben Nichts, was sie 
mit ihnen verbindet, als die drückende Überzeugung, 
dass Luther eine Kirche gegründet habe, deren 
Begriff sie bestimmen müsse , solche Widersacher 
mit Geduld in ihrer Mitte zu ertragen , und sie nicht 
einmal entlassen zu können." (Symbolik XI. és XII. 1.) 

Ezek után már hozzá adhatom levelemhez az t , 
mikép képzelem és gyakorlom én katholikus létemre 
a' gondolkozási szabadságot.— Ha csupán a' magában 
vett gondolkozási szabadságról van szó, általán val -
lom, hogy azt korlátozni, saját lelkismeretünkön k í -
vül semmi külső erőnek hatalmában 's tehetségében 
nincs, és a' dolog' természeténél fogva nem is lehet. 
De ha a' gondolkozási szabadság religióra 's pedig 
tárgyias (objectiva) isteni religióra alkalmaztatik, 
akkor szükség tudnom, valljon olly emberről van-e 
szó, ki még semmi téteményes isteni religióban nem 
állapodott meg, vagy pedig ollyanról, ki valamelly 
téteményes isteni religióban már megállapodott. Az 
első esetben nem csak szabad, de kötelessége is 
embernek az előtte ismeretes religiók fölött e l fo-
gultságaiból 's előitéleteiből a' lehetőségig kitisztulva 
szabadon gondolkozni és vizsgálódni, 's az igaznak 
ismert religiótazon tisztelettel 's hódolattal fogadni 
el , melly tisztelettel 's hódolattal Istenünk' törvénye 
's akaratja iránt viseltetni a' józan ész' utmutatása 

T 

szerint tartozunk. Es mar e' második esetben azon 
téteményes isteni religio, mellyet szabadon az ész' 
utmutatása szerint választottam, most már reám nézve 
szükségessé leszen, mellyet mindenben követni , 
megtartani, mellynek hódolni saját lelkismeretem 
kötelez, melly kötelességet, szabad akaratom tovább 
is fönmaradván, megszeghetek ugyan, de csak er -
kölcsi szabadságom' sérelmével's letapodásával; mi-
kép t. i. a' tolvaj szabadsággal ugyan, de mégis vé t -
kesen orozza el felebarátja' sajátját. — Ezen vizs-
gálódás után tehát vallási szabadságom abban nem 
áll, abban nem is állhat, hogy éltem' fogytáig min-
dig uj 's uj kétségeket támaszszak az iránt, valljon 
a' már győző okoknál fogva igaznak és isteninek 
ismert religio önmagában 's általán sőt minden 
egyes részében igaz-e ? hanem abban, hogy annak 
szellemébe minél mélyebben hatni, 's azt mind egye-
temében, mind részleteiben minél tökéletesebben 
fölfogni és megérteni törekedjem. „Nemoenim, ugy -
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mond sz. Leo pápa, ad cognitionem veritatis magis 
propinguat, quam qui intelligit in rebus divinis e t -
iam si multum proficiat, semper sibi superesse, quod 
quacrat." Tudom én is szinte mint Haubner ur, hogy 
Isten azért adott szemeket, hogy azokkal lássak, de 
tudom, hogy Isten teremthetett, teremtett is sokat, 
mit én szemeimmel nem láthatok ; 's tudom azt i s , 
hogyha szemeimen kivül világosságot nem teremtett 
volna, még a'legnagyobb fát sem láthatnám. Tudom 
szinte mint Haubner u r , hogy Isten mindenkinek 
észt adott a' vizsgálódásra , de tudom azt is, mikép 
jogom nincs meghatározni Isten ellen, hogy Isten' 
országában az észnek örökre kifejthetetlen titkok 
nincsenek; 's tudom, hogy ha embernek joga van kí-
vánni, hogy rajta senki ne hatalmaskodjék, Isten-
nek is van joga kívánni a' maga országában, hogy 
neki mindenki engedelmeskedjék, és a' szabadság' 
ürügye alatt senki az ő törvényén ne hatalmaskodjék. 
Tudom szinte mint Haubner u r , hogy vakon hinni 
legnagyobb esztelenség, de tudom azt i s , hogy ha 
a' vallási szabadság a' szünteleni kétségek' támasz-
tásában állana: akkor azt kellene állítanunk, hogy 
ki valaha valamelly vallási igazság' isméretére jutand, 
azon pillanatban, mellyben erre jutott, szabad lenni 
megszűnt, és szabad csak az maradand, ki koporsó' 
zártáig semmi igazságban változatlanul meg nein á l -
lapodott. Tudom szinte mint H. u r , hogy Isten l é -
vén az ész és igazság' kútfeje, csak az lehet igaz, 
mi az ész' szabályaival megegyez ; de tudom azt is, 
hogy noha Jézus soha sem akará az általa isteni t e -
kintélyűnek hirdetett religiót az emberi ész' vizsgá-
lódása alul elvonni, mégis ezen isteni tekintélyű 
religio' criteriumául nem az észt, hanem tanításának 
üdvös hatásán tul , főkép csodatetteit kívánta tekin-
tetni. Hiszen tanításának észs2eriiségét föltevé; 's 
föltennie kellett i s , miután azt mondá, hogy csak 
azt hirdeti, mi ővele az atyától közöltetett. Ki H. ur' 
utján j á r , az a' keresztény kinyilatkoztatás' isteni 
tekintélyéről meggyőződni soha sem fog ; mert va -
lamint lelkismeretünk csalódhatik az erkölcsiekben : 
ugy eszünk csalódhatik a' vallásiakban. Csak a' ha-
tártalan isteni ész nem tévedhet, de ez embernek nem 
adatott. Ha tehát vallásban rendületlen meggyőződés 
helyettlegingatagabb vélemények után nem kapkodunk, 
az észnek ollyszerü jogot mint H. ur tulajdonítani soha 
nem fogunk ; mert vajmi szépen és igazán mondja 
Fáy András ur : „ész , mint isteni szikra, tudjuk, 

egyfelől képes földön, föld fölött és alatt fölkutatni 
az igazságot ; de másfelől emberi gyarló salakja közt, 
ha ferdül, hatalmas ügyvéde az emberi szenvedel-
meknek." (Pesti H. 60dik sz.) De „azörökre ki-
fejthetetlen titkok!" ezekre nézve milly helyesen 
nyilatkozott Gellert a' protestáns : 

Ich kann der Sonne Bau 
Und ihre Wunder nicht ergründen; 
Allein ich kann der Sonne Licht 
Und ihre Wärm' empfinden. 
So kann ich auch nicht Gottes Rath 
Von Jesu Tod ergründen, 
Allein das Göttliche der That 
Das kann mein Herz empfinden ! 

'S valljon nem ezt mondhatjuk-e a' keresztény 
religiónak egyéb örökre kifejthetetlen titkairól i s ? 
Csak Istenért ! ne fogyaszszuk az ész' fölcsigázásá-
val a' sziv' éltető elemét, megváltónknak szeretetét, 
melly örökre kifejthetetlen titkokból sugárzik ki ! fő-
kép ezen mindig, ós ismét és egyedül anyagi jó-
létet sürgető 's hajhászó századunkban ! 

De már igen hosszura szövődött a' levél ; hagy-
junk azért egyebeket máskorra ; 's ha Isten' lelke 
által magunkat szabadosoknak érezzük, ne törődjünk 
haubnerféle gúnyokkal, mellyek szerint mi katho-
likusok szemeinkkel nem látunk, a' kereszténységet 
gyógyszertári adag' módjára magunkba töltetni en-
gedjük; 's azokon, kik ezt teszik, hatalmaskodunk 
's t. eff. Ollyan beszéd ez, mint volna azé, ki eső-
zés' alkalmával a' csöpögő alatt állván, ablakon át 
a' szobában lévőkhöz imigy szólana : vigyázzatok, 
hogy meg ne ázzatok. — Élj boldogul. — c z y . 

Valami a' teljes búcsúkról. 
Az ágostai „Allyem. Zeitmult évi 364dik 

száma, olaszországi rovatában a' következő hivata-
los uton beküldött czikket közli: „Az Allgern. 
Zeit., dec. lSdikánkölt 358. számában, azon tu-
dósítást közié Angolországból, hogy handsworthi 
Hardman J. u r , megismeréseid ama' sok és fényes 
érdemeknek, mellyeket a' közép-angolországi kath. 
egyház' adományzása körül szerzett, a' pápától fe-
születet nyert, egyszersmind pedig maga és negyed 
izi rokonai' számára, halál-órábani teljes bucsut. 
Minthogy ezen ajándék némellyeknél, kik bizonyos 
egyházi szokások 's intézetek' jelentése felől nem 
birnak elegendő ismerettel, idegenkedést szülhetne; 



114 224-

sőt talán az anyaszentegyház' vádolására 's kiseb-
bítésére is okot szolgálhatna, annálfogva néhány e' 
tárgyat fölvilágosító szó itten sem fölösleges, sem 
helyén kívül nem leend. Mit jelenthet átalában a' 
halál' órájára nyert bucsu ? Nem a' tulajdonképeni 
^//'//bocsánatot a' véteksuly' elengedésére nézve ; 
mert ezt minden kath. keresztény egyedül gyónásban 
sacramentalis uton nyerheti meg, bűneinek ezt meg-
előzött (töredelmes) megvallása után; itt az egy-
ház sem el nem vehet, sem hozzá nem tehet legke-
vesebbet is, mert az arra méltótól, a' valóban töre-
delmestől e' föloldozás meg nem tagadtathatik, a' 
méltatlannak pedig meg nem adathatik. Ehhez annak-
okáért a' búcsúnak semmi köze, de van igenis amaz 
ideiglenibüntetések és poenitentiai külcselekvények-
hez, mellyek' teljesítésére valaki a' megnyert bűn-
bocsánat után is, az igazság' kívánatéhoz képest, 
még köteleztetnék. Ugyanis a' legjobb szándék mel-
lett is megtörténik, hogy poenitentiatartásunkat a' 
testi vagy szellemi gyöngeség, vagy pedig ama' 
tökéletlenség, melly kisebb nagyobb mértékben min-
den vallásos gyakorlatainkkal összeszövődik, de még 
az engedett életidő' rövidsége is — hiányossá teszi. 
Már havalaki halála' óráján búcsúban részesül, ezen 
esetben Krisztus érdemeinek 's (ezek által) az anya-
szentegyháznak kincséből annyit nyer, mennyi e' 
hiány 's ennek a' más életbeni következései' födözé-
sére megkívántatik. E' bucsu teljes először is az azt 
adó' részéről, ki ezzel épen annyit ád, mennyit ál-
talában adni képes. De hogy az teljes legyen az el-
fogadó' részéről i s , azaz, hogy teljes foganatja le-
hessen, ez az elvevőnek lelki állapotjától, korábban 
folytatott élete' módjától, Isten iránti szeretetének 
fokától 's azon mértéktől függ , mellyben embertár-
saihoz munkás szeretettel viseltetik. Hogy tudnillik 
a' bucsu teljes és fogyatkozás nélküli sikerét é r j e , 
ahhoz az anyaszentegyház' elvei szerint megkívánta-
tik 1) hogy a' keresztény a' kegyelem' állapotjában 
legyen, minden bíinhözi ragaszkodástól szabadon, 
letéve minden még csekélyebb bünökhözi hajlandó-
ságot is ; mivel az ideigleni büntetések' elengedése 
mindig a' bűnnek megbocsátásától függ , 's ezt föl-
tételezi, a' bünsuly pedig csak akkor 's azon mér-
tékben töröltetik e l , a' mennyiben a' keresztény 
lelkileg a' bűntől egészen elfordul. Megkívántatik 2 ) 
hogy abbeli erős szándékával, miszerint elkövetett 
bűneit nem fogja többé ismételni, azon őszinte el-

tökélést kösse össze, hogy a' poenitentiatartásnak 
méltó gyümölcseit fogja teremni, miután ez olly á l -
talános kötelesség, mellytől az egyház föl nem old-
hat soha, de föloldani nem is akar ; sőt inkább a' 
bucsu i s , miként a' hittudósok mondják, épen csak 
in supplementumpoenitentiae, a' legalább egy rész-
ben valóban teljesített bünhödésnek kiegészítéséül 
adatik, 's az, ki a' nyert bucsu' erejénél fogva magát 
a' poenitentiatartás' kötelességétől mentesitettnek. tar-
taná , épen ez által a' nyert búcsúnak minden hatá-
sától megfosztaná magát, mivel épen azon lelki han-
gulat hibáznék nála, mellyre a' bucsu egyedül 's k i -
zárólag számittaték. Az anyaszentegyháznak ebben 
is csak az szolgál elvül, mit II. Gelasius pápa kife-
jezett , hogy: Quilibet indulgentiae fructum percipit 
juxta modum suae poenitentiae ac meritorum. Vala-
mint azért minden, akár egyeseknek, akár pedig töb-
beknek engedett bucsu az egyház' szándéka szerint 
nem egyéb , mint serkentés a' töredelmesség' fölin-
ditására, a' bűnök' megvallására, ' s a' poenitentia-
tartás méltó gyümölcseinek hozására, ugy a' halál-
órábani teljes bucsu' kiosztásában is az azt nyerő 
legsürgetősben vagyon fölszólítva reá , hogy egy 
az evangéliumi töredelmesség és elegettenni vágyó 
szeretet' szellemében folytatandó életmód által ké -
szítse magát a' föloszlás' pillanatában egész erejé-
ben munkás bucsu' teljes sikerére, 's az ebben r é -
szülhetési képességre. Mirenézve csak a' legvastagabb 
tévelygés láthat az efféle halál-órára engedett búcsú-
ban valami biztosító utilevél-formát az örök életbe ; 
sőt inkább egy katholikus sem fog kételkedni fölötte, 
hogy az avval biró , nem állva ellent a' megnyert 
bucsu, örökre eï is kárhozhatik. De ha a' kegyelem' 

állapotjában múlik is k i , megtörténhetik könnyen, 

hogy mindé' mellett is hosszas és fájdalmas tisztu-

lásra is leend szüksége, hogy egykor oda juthasson 

végre, hová csak tökéletesen megtisztult képes e l -

jutni. Mennyire meg legyenek a' pápák magok is an-

nak igazsága felöl győződve, hogy búcsúik' foga-
natja egészen az elfogadók' lelki állapotjától, azok-
nak töredelmes indulatjától függ , többi közt mu-
tatja azon indulgentia, mellyet VII. Gergely pápa a' 
lincolni püspök' kérésére szinte egy angolnak, illy 
hozzáadással engedett: sitamen bonis operibusin-
haerendo, commissos excessus plangendo, quan-
tum potueris, corporis tui habitaculum Deo mun-
dum tempi um exhibueris, Baron. Ann. 1073. § . 7 1 . 

DC 
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A' protestautisnms' helyzete Német-
országban. 

Németországban a' protestantismus már régóta 
létét veszélyeztető crisis' pontján áll. A' keblében 
rejlő föloszlási elem olly gyorsan harapozott el, hogy 
ennek látásán magok a' reformátorok is visszabor-
zadnának, ha ezen elharapozás jeleneteinek tanúi 
lehettek volna. Mint minden álvallás, ugy a' prote-
stantismus sem állhatta ki a' tudomány' vizsgálatát, 
és alapjában lévén erőnélküli Luther és Calvin' épii-
letmiive, időnként roskadásnak indult, míg jelenleg 
csak romjaival boritva már Németország. 

Leginkább a' mult ötven év az , mellyek óta 
leghevesb megtámadásoknak látta magát kitéve a' 
protestantismus, melly megtámadásokban annak sa-
ját hivei sem mulasztották el halálos csapásaikkal j á -
rulni az ellene intézett harezhoz. Majd Luther' sym-
boluma támadtatott meg egy által közülök; majd 
többen is követték az adott példát; minden kétségbe 
vonatott, nem véve ki egy czikket is ; és tudósok, 
tanitók, hitszónokok által nyilván hirdettetett : hogy 
a' protestantismus' ideje lefolyt ; hogy a' mostani és 
jövendő kor' szükségéhez alkalmatosabb, u j formu-
lákat szükség keresnie. 

Igaz, a' protestantismus védelmezte magát né -
melly orgánumainak közbevetése által; de misükere 
lehetett ezen egyes erőködéseknek az általános erő 
ellen ? midőn saját gyermekei és a' kathol. tudósok 
által elerőtlenitve, az ellenfél fegyvereinek ellenében 
csak gyöngeségével léphetett föl. Ha ezen megtáma-
dások csak egyesektől eredtek volna, akkor talán a' 
múltban keresve vigasztalást, jobb jövendő' válásá-
ban időzhetendett ; — de ügyébe magok a' kor-
mányok is elegyedtek. Ezek, a' kormányok t. i. egy 
u j , megtisztított protestantismus' nevében léptek föl, 
és az előbbi protestantismust minden jogaiból kivet-
kőztetettnek nyilvánítván , minden hatalmukban álló 
eszközökkel törekedtek elnyomni az itt ott ezen merény 
ellen emelkedő szózatot, annyira: hogy végre megfosz-
tatván ama' szabadságtól, mellynek csábjáért Europa' 
nagy részétől elfogadtatott, kénytelen volt magát 
illy szép külsejii kimúlásra szánni. 

Ez különösen a' lutheranismusxó 1 van itt 
mondva ; mert tudva van , hogy az „evangélikus" 
egyháznak IIldik Vilmos általi alakítása hozott arra 
halált, és azóta megszűnt lenni. Németország nagy 
részének vallása két század' folyta alatt a' Iuthera-
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nismus volt ; melly jelenleg alig számlál néhány hí-
vőt Szilézia' magányaiban, vagy keleti Poroszor-
szágban. Rég birt egyházainak birtokába, kormány-
zók' nevében az evangelika vallás lépett; polgári 
joga sehol sincs már; a' hol pedig létezik, röjtökben 
kell léteznie ; ki van törülve a' status vallásainak 
sorából. 

Illdik Vilmos bánásmódjának czélja volt : a' 
protestantismust, elágazott részeinek egyesítése által, 
megmenteni. De lehetetlen, hogy egy tisztán emberi 
hatalom szerkesztette vallás valódilag uralkodjék a' 
népek' szivén, mellyek illy vallásnak csak vagy 
kényszerités-vagy közönyösségből vethetik magokat 
alá. E' szerint a' hitetlenségnek koránsem tett gátot 
az evaut/elikus egyház ; hanem inkább a' hit' dol-
gában való addigi habozás nőttön nőt t , mi nagyon 
természetes vala; és a' protestánsok' szivében ne-
hezen maradt valami, mi ingadozásnak nem indult 
volna. Ezen előzmények' nyomán működő philoloso-
pliia tünt ezután föl, és működésének végiránya ; 
az általános kétségeskedés, minden keresztény igaz-
ságoknak tagadása, 's elmondjuk-e még mi ? — az 
isteni megváltónak eltagadása volt. 

Ezen hitetlenségi mozgalmak- 's a' belőlök szü-
letendő szomorú következményektől méltán rettentek 
vissza a' protestáns kormányok. Poroszország, a' sce-
ptikus és hitetlen philosophia' fő gyülpontja, szük-
ségesnek látá ekkor fordulatot adni e ' dolognak, 
hogy kényszerülve ne lássa magát a' régi hit némi 
maradványainak föláldozására, elvesztésére. E' for-
dulat' szüksége nem titok többé a' mostani uralkodó' 
kormányralépte óta. Létezett ott a' fővárosban t. i. 
egy bölcsészeti iskola,melly a'kereszténység' kiirtására 
többet működött, mint a ' többi mindegyütt véve; ezen 
iskola sokáig osztozott a' mostani uralkodó föls. aty-
jának kormánya alatt a' tetszésben, és elvei némileg az 
egész monarchia'elveivé váltak; mivel ennyi kegye-
lés után csakhamar terjedvén, végre Poroszország' 
majd minden egyetemében buzgó képviselők- és ter-
jesztőkre akadt. A'föltett változtatás'elérésére most 
az uj uralkodó nem ugyan rögtönható , de annál b i -
zonyosabban működő eszközt választott; t. i. ezen 
philosophiának nyilt ellenségét, Schellinget küldé 
Berlinbe, kinek tanitása ámbár a' katholikusnak tet-
szését ki nem víja ugyan, de mégis a' tudománynak 
positiv eszmékre, a' gyakorlati kereszténységre, a' 
Hegel és tanítványaitól annyira méltatlanul illetett 
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hit' örök törvényeire való visszavezetésére irányzik. 
A' király maga nagy érdekkel van ezen tanító' phi-
losophiája iránt, és hir szerint annak kézirataiból 
nagy örömmel olvassa az előadásokat. 

Van azonban e' körülményen kiviil még más is, 
mi tanúságot ád, hogy Poroszország' uralkodója csak-
ugyan korlátozni törekszik a' tartományaiban annyira 
elterjedt hitetlenséget. Illy tanú nevezetesen a' bonni 
egyetemnél volt tanitó Bauer Brunonak letétele. 
Bauer Bruno egyike Hegel legbuzgóbb tanítványai-
nak, és annyira fáradozott epés polémiával a' keresz-
ténység ellen, hogy mondhatni, miszerint az igen híres 
Strauss' szomorú működéseit is fölülhaladta. Elmozdít-
ván az említettet tanitó székéből a' király, ellene mon-
dott egyszersmind azon szomorú iránynak, melly min-
dent le akart rombolni azon hitből, melly tizennyolez 
századig a' világ' boldogsága és dücsősége volt. 

A' király' véleménye természetesen ministerc-
iére is befolyással van. Legújabban is a' boroszlói 
protestáns theologiai kar' decanusával tartott pár-
beszédében ezen romboló és keresztény igazságokat 
lerontó philosophia ellen nyilatkozottá' cultusminis-
ter Eichhorn ur, erősítvén a' dogmákra való vissza-
térés' szükségét. 

Eichhorn ur és a' decanus' szóváltása elég al-
kalmatos annak kimutatására, mennyire sülyedett a' 
naturalismus- és rationalismusba Poroszország' ké-
sőbbi hittana. — A' minister nem kivánt t. i. egye-
bet , mint : hogy a' keresztény hittan' tanítói a' k e -
r e s z t é n y s é g e t tanítsák , és előadásaikban a' 
positivuinhoz tartsák magokat; mi annál szüksége-
sebbnek látszott előtte, minél inkább nagyobbbizo-
nyosságu az, hogy azon vélemény-forradalom, és 
az egymással ellenkező részek' harczai miatt, mel-
lyek azevangelikus egyház' kebelében történnek, ez 
veszélyes erisisponton áll, mellyből az ellenrészre 
csak haszon háromolhat. 

De valljon minő positiv kereszténység az, mel-
lyet taníttatni akar Eichhorn u r ? Ezt megfejti fe-
leletében a' decanus; mert nyilvánitá, hogy: ő, és 
a' kar' minden tagja hiszi, hogy K r i s z t u s v a -
l ó j á b a n l é t e z e t t ; hogy ők a' kereszténységhez 
ragaszkodnak, mennyire az az írásban foglaltatik; 
és hogy mindegyikök terjeszteni ügyekszik a' keresz-
tény tudományt meggyőződése szerint. Kifejti tovább, 
hogy ezen, a' Krisztus' valódi létét illető h i t , an-

nak, mint történeti személynek lételén való hitre 
szorítkozik. 

Illy föloszlási jellemű azon állapot, mellybena' 
katholika egyházon kívül alakult vallási felekezetek 
vágynák Németországban. (A. d. 1. R.) 

Ave Maria. 
(Németországi népdalból véve,) 

Egy istenfélő remetéről éneklek, ki téged, bol-
dogságos szent szűz! mindenek fölött tisztelt, 's 
minden beszédét e' szavakkal kezdé : Ave Maria. 

Vala egy gazdagszinü kis madárka; ez ama' 
remetével együtt lakva ennek czcllájában édesdeden 
nyögdicsélt és csevegett, 's mint gazdája, ő is reg-
gel 's estélenként éneklé : Ave Maria. 

A' madárka szük kalitkájából az ujonan viritó 
zöld erdőbe tekintgete: 's egykor, kiszökve onné t , 
szabadságában a' zöld lombok közé röpült, énekel-
getve : Ave Maria. 

Bútelve indula azonnal utána a' remete, 's mód-
ját ejteni igyekezett a' kis szökevényt elfogni: de 
a' madárka ágról ágra repdese, 's majd fölemelkedve, 
a' magas égből zengé : Ave Maria. 

Rögtön, nyilsebességgel kegyetlen ölyv rohant 
a' kis madárkára, megragadá az t , 's fojtogatá éles 
körmei között, ki ekkor is , fájdalmiban, siránkozva 
éneklé : Ave Maria. 

Illy bájoló édes ének elriasztja az ölyvöt; meg-
nyílnak durva körmei, 's a' szegény madárka, me-
nekedve, még hangosabban harsogtatja : Ave Mária. 

A' remete, mély bánatba merülten sövényéhez 
támaszkodik, 's im a' madárka kezén terem. — Visz-
szatérve a' békés lakba , együtt éneklék igy ketten . 
Ave Maria. 

Maria ! Te nem engedéd az ölyvnek meggyil-
kolni a' madárkát, midőn félelmében éneklé: Ave 
Maria: — szinte igy nem hagyod el a' bűnöst, ki 
igaz bánatában szívből fohászkodja : Ave Maria. 
(Journal des demoisellesből.) -z-ö-. 

A' valódi megtért. 
Midőn a' nemes és minden tekintetben müveit 

gróf Stollberg Leopold visszatért a' r. kath. anya-
szentegyház' kebelébe, a' szintolly híres mint jámbor 
Lavater protestáns lelkész Schweizban igy irt neki : 

Kedvesem ! Légy disze a' r. hath. anyaszent-
egyháznak. Gyakorolj erényeket, mellyek a' nem 
rom. katholikusoknak lehetetlenek. Vigy tetteket 
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végbe, mellyek bizonyítsák be, hogy változásodnak 
nagy iránya volt, 's te ez irányt el nem tévesztetted. 
Váljál szentté mint Boromaeus. Tinéktek szenteitek 
vágynák, én nem tagadom; nálunk hiányoznak, 
ollyanok legalább nincsenek, mint nálatok vágynák. 
En tisztelem a' rom. kath. anyaszentegyházat mint 
egy régi pompás goth épületet; melly ősi böcsös 
hagyományokat tart főn. Ezen épületnek romokba 
döntése, romokba omlása lenne minden egyházi ke-
reszténységnek." 

A' kegyes királyné 's a' jó íiti. 

Maria Antonia, Francziaország' királynéja tör-
ténetesen juta tudására, hogy bizonyos elbocsátott 
hadnagy álruhában 's igy ismeretlenül végez min-
dennemű szolgálatokat, u. m. kereskedési árukat rak 
föl 's emel le a' szállító szekerekről 'stef. a' királyi lak' 
egyik félre eső részében, csakhogy szegény öreg 's 
beteges anyja' sorsán könnyithessen. Illy szokatlan 
bizonyitmányát hallva a' fiúi szeretetnek, azonnal tu-
dakozódni kezd az ezrednél a' kegyes királyné, 's 
okát nyomozza az elbocsáttatásnak. Örömére mind 
csak jó tudósításokat veszen a' derék tiszt felől, 
és elbocsáttatásának nem hallja egyéb okát , mint 
az t , hogy egyik hatalmas akará mutatványát adni 
annak, hogy az ő akaratja elégséges ok akár-
melly ártatlan' megbuktatására. — Dicső leánya 
felejthetlen Maria Thereziánknak ! még ekkor nem 
is gyanithatád, milly vészes vihart és csapásokat 
készit e' hatalmasok' önkénye ! 

A' szerencsétlen üldözöttnek más ezrednél sze-
rez a' jótettekhez szokott királyné tisztséget, és a' 
formaruhát által is küldi. Felső öltönyének egyik 
zsebében a' királyi rendelet — patent — a' másikban 
egy erszény száz lajosaranynyal ; mellénye' egyik zse-
bében aranyóra, a' másikban szinte aranyból készült 
szelencze ; mindezek mellé még azon királyi biztosí-
tás , hogy az éltes beteg anyáról is fognak gondos-
kodni. A' fiu 's édes anya' örömérzeteit rajzolni, 
bármilly irótoll, hasztalanul kisértené. 

TV. K. 

Nevelési maximák. 
Oktalan és elpuhult nevelésmód sok orvost 

tesz szükségessé. 

Ha szükséges minden jól rendezett állományban 
a' házasságra lépni akarónak kimutatni tehetségét 
gyermekeinek eltarthatására; némi fonákság, sőt 
több mint fonákság, ha bebizonyítania nem kell egy-
szersmind képes voltát azoknak jó nevelésére is. 
Vagy a' test több mint a' lélek? 

A' legnagyobb bölcs bizonyosan a' gyermeknek 
is legnagyobb barátja. 

Ki a' gyermeket magától eltaszítja, vagy rom-
lott szivü, vagy önhitt kába. 

Nézzétek el a' kézműves' műhelyét, milly gazdagon 
el van minden szükséges műszerekkel látva; milly 
szegény ehhez képest sok nevelő a' legszükségesebb 
eszközökre — a' jó könyvekre nézve ! 

Gőg és kevélység nem fogja növendékeitek előtt 
gyöngéiteket elfödni : ezt legfölebb is a' szeretet teheti, 
mellyet irántok mutattok. 

A' gyermekkort a' természet a' vidámság, testi 
gyakorlatok és ártatlan örömök' életszakává tette ; 
nagyon hibázna, ki e' rendet fölforgatni akarná : 
de korszaka az egyszersmind a' tanulásnak és meg-
szokásnak is ; azért ezt sem szabad elhanyagolni. 

Szokás és szoktatás az embernek első nevelője — 
sokakra nézve az egyetlen, az okoskodás csak má-
sodik; és vajmi ritkán tesz e' második iskolában 
előmenetelt az, ki az elsőben elhanyagoltatott, vagy 
épen rosszul taníttatott. 

Milly korán kezdett és hosszú szoktatás kell 
hozzá, hogy a' kisded csak járni is megtanuljon — 
járni u g y , miként emberhez illő ; hát még ahhoz 
mennyi fog kívántatni, hogy emberileg tudjon cse-
lekedni és élni ? És mégis vannak nevelők, kik — 
Rousseauként, az emberi legnemesebb foglalatos-
ságokhoz szoktatni gyermekeiket — fölöslegesnek 
tartják. Milly fonákság ! Mintha könnyebb volna jó 
emberré, hogysem állattá felnőni. 

IIa azt akarod, hogy a' religio 's erkölcsiség 
gyermeked' szivében mély gyökeret verjen, menj 
elő jó példával, és tedd, hogy a' gyermek jókor 
szokjék hozzá : tisztelni mind a' kettőt. 

Ki gyermekeit csak azért küldi iskolába, hogy 
őket lerázza nyakáról, az a' szülei névre nem méltó. 

Az öregebb gyermek lehet segédetek a' fiata-
labbnak nevelésében, de kémetek ne legyen soha. 
Az irigység és gyanakodás legrosszabb nevelők. 
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TARTALOM. Szombathelyi levelek. 14ik levél, Ç—czy). — Beszél-
getés egy prot. titoknok és egy protestáns lelkész közt a' ve -
gyes házasság köriili türedelemről. — A' melly mértékkel ki 
mér, azzal méretik neki vissza. 

Szomfiatlielyi levelek. 
14ik levél. 

Haubnerféle lelki szabadság a1 sz. irásra 
nézve. 

Haubner ur' nézeteit az emberi ész' szabad-
ságáról a' keresztény kinyilatkoztatás körül előbbi 
levelemben közölvén, lássuk most ugyanannak vé-
leményét a' szent irásra nézve. — 

Ő a' IVik pontban ezeket mondatja a' k a t o l i -
kusokkal : Ti protestánsok, ti mindig a'sz. irásra, 
mint Isten' igéjére, mint hitetek' eggediili kútfe-
jére hivatkoztok; pedig lehetséges-e képtelenebb 
vakmerőséggel bánni valamivel, mint a' ti lelkisza-
badságtok a' bibliával bánik ? Micsoda tekintélye 
lehet az Isten igéjének közöttetek még, midőn azt a 
hányan vagytok mindenkinek szabad ugy magya-
rázni, a' mint neki tetszik ? mivé nem magyaráztak 
azt méir tudósaitok Luthertől fogva Straussigí 
Mi maradt abban még szent, a' mit ti isteni je-
lentőségéből ki nem vetkőztettelek vohiaí 

Ezekre pontonként igyekszik felelni Haubner 
ur , 's mondja: hogy a1 protestánsok minden időben 
a' sz. irásra hivatkoznak; mert az nekik Isten' igéje 
's hitök' egyedüli kútfeje, 's épen ebből láthatja kiki, 
„hogy a' protestánsok minden magyarázási sza-
badságuk mellett még nem vágták le alattuk u 
fát, még meg van közöttök az ő egész épségében a' 
teljes biblia, meg is fog az maradni egész a' világ' 
végezeteig mert a' protestantismusnak „szándéka 
azt kiír Ihatatlanná tenni.11 — Milly jámbor, milly 
istenes szándék ez barátom ! 's milly káros ezen 
szándékot gúnyolni és gyanúsítgatni! De lássuk ügy 
van-e? mert e' korban nem kell minden léleknek 

hinni, hanem szigorún meg kell vizsgálni azokat, 
valljon Istentől vagynak-e ? 

Hogy a' protestánsok a' sz. irásra mint hitök' 
egyedüli kútfejére hivatkoznak, tudtomra egy ka-
tholikus sem tagadta, de hogy gyakorlatilag a' sz. 
irást mindenkora' hit egyedüli 's kielégítő kútfejének 
nem ismerték meg a' protestánsok, kitetszik abból, 
hogy mindjárt a' reformatio' kezdetével symbolikus 
könyveket alkotának, mellyeket még a' sz. írásnál 
is nagyobb erejüekké tevének, mivel a' sz. irásra 
nem, de a' symbolikus könyvekre hitesküvel is kö-
telezék papjaikat. Szükségtelen is csekély belátásom 
szerint protestánsoknak, főkép A««£//erfélieknek a' 

sz. irásra hivatkozniok, 's hitöket ezen kútfőből me-
ríteniük; hiszen kiknek hinniök kell, hogy a' kinyi-
latkoztatásban semmi más tanítás nem lehet, mint 
mellyet az ész megfoghat : azok a' sz. írásnál fölebb 
állanak, 's azt legfölebb mint a' história literariához 
tartozó oklevelet tekinthetik ; mikép tekinteni szokta 
valamelly uj philosophiai rendszer' alkotója a' ha j -
dani görög 's romai philosophusok' munkáit, mely-
lyekből uj rendszerének ajánlására egy két idézetet 
hoz föl, vagy pedig azokból a ' hajdani philoso-
phusok' bottlásait tünteti ki. Minek 'annak a' sz. 
irást kútfő gyanánt idézgetni, ki tudja, hogy az em-
beri észben mindaz megvan, mi üdvösségünkre szük-
séges, és ki elhatározottan meri állítani, hogy „Is-
ten' országúban az igazán gondolkodni akaró 
észnek örökre kifejthetetlen titkok egyátalában 
nincsenek ?" Sőt kinek, ha Isten szól is hozzá, sza-
bad nem csak okul de cZ'd/át is tudakoznia : mi-
ért és mire kelljen valamit tennie vagy hagynia iu 

Ezen esetben okosabban és czélszerüebben cselek-
szünk , ha mellőzve az irást, egyenesen 's közvet-
lenül az észből, mint kútfőből merítjük üdvösségünk' 
eszközeit ; 's ha a' sz. írást tán erkölcsi ébresztésünkre 
vagy más okból olvassuk is, hasznos és üdvös esz-
köznek tartamijuk talán, de kútfőnek épen nem. IIa 

7 
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én meg volnék arról győződve, hogy p.o. valamelly iró' 
könyvében csak az van, mi saját eszemben is fölta-
láltatik, akkor ugyan soha sem vesztegetném időmet 
azon könyv' olvasására, 's nem keresném a' szom-
szédban, mit önházamnál föltalálhatok, 's pózná-
val nem terelgetném magam felé, mit úgyis kezem-
ben tartok. — Hogy a' protestánsok Luthertől fogva 
Straussig még nem vágták le alattuk a' fát (a' sz. 
irást) , igaz : de azért nem vágták l e , mert azt a ' 
katholikusok' őrködése mellett nem tehették ; a' mit 
azonban a' kinyilatkoztatás' egyik isteni kutforrásán 
emberi merénynek elkövetni lehetett, a' protestán-
sok' főbb jelentőségei el is követték. T. i. iparkod-
tak ezen fa' ágait letördelni, kővel 's fütykösökkel 
dobálni, sőt azt ősi helyéből kiásni, 's máshová 
ültetni, 's az Istentől rendelt eddigi őrt minden uton 
módon hivatalából kiemelni, sőt gyalázatosan kiűzni. 
Avagy mire czéloz a' sz. irás egyes töredékeinek 
's egész könyveinek, ha azok a' protestáns dogma-
ticus nézetekkel össze nem férnek, a' sz. könyvek' 
lajstromábóli kirekesztése ? mire a' bibliai társaságok 
által kiadott bibliák' sokféle megcsonkítása 's megha-
misítása ? mellyeket tekintve egy névtelen protestáns 
imigy nyilatkozik : „Haben wir denn ganz vergessen, 
dass es die katholische Kirche is t , welcher wir un-
ser Christenthum verdanken ? was wären wir ohne 
Sie ? wir datiren erst von drei Jahrhunderten her ; 
wer hätte uns aber fünfzehn frühere Jahrhunderte 
hindurch das Evangelium erhalten, wenn nicht die 
katholische Kirche ? Wem anders als dem katholischen 
Klerus verdanken wir die Überlieferung der h. 
Schriften, so wie die Wissenschaften der Vorwelt, 
und die Aufzeichnung der älteren Historie ? Lassen 
wir doch ja die katholische Kirche unangetastet. Wer 
weiss, wie es über kurz oder lang in der protestan-
tischen Kirche aussehen wird , wenn man fortfährt 
dieselbe nach dem Geiste der Zeit zu modeln, wie 
bisher ! JVenn dann unsere Nachkommen wieder 
auf den Gedanken kämen nach dem alten Evan-
gelium zu f ragen , an wen sollen sie dann sich 
wenden, als an die katholische Kirche ? Q. Be-
trachtungen eines Protostanten in Preussen 1824. 
17 és ISik 1.) Haubner ur ugyan mondja: „ m é g 
meg van közöttünk (protestánsok között !) az 6 
egész épségében a' t e l j e s biblia, két-
ségkívül meg is fog maradni a? világ' végezeteig 
de az ő szavára, főkép mikor annyi ellenkező bi-

zonyságot látunk naponként a'Protestantismus' ke -
belében emelkedni, mitsem adunk; mertjha Haub-
ner ^ rnak imigy szabad nyilatkoznia : „semmit de 
semmit sem bizonyítanak ellenünk azok, kik luda-
saink és nemtudósaink' írásaiból különbféle ellen-
mondásokat hordanak föl. Nekii/ik csuk egyetlen-
egy auctoritásunk van, és ez az igazság :" nekünk 
nagyobb joggal szabad Haubnernek mondanunk, 
hogy annyi meg annyi tudós protestáns' nyilat-
kozata és tette ellen Haubner szavára semmit, 
de semmit sem adunk; 's mivel nekünk is igaz-
ság az auctoritásunk, azért a' logika' szabályai sze-
rint, midőn tényről van szó, hiteles tanukat tartandunk 
mindenkor az igazság'criteriumául;'s épen ezért tagad-
juk , hogy a' protestánsok között a' biblia egész ep-
ségében és teljében megvan ; mert ha a' katholika 
egyháztól kellett egykor megtudniok a' protestánsok-
nak, hogy létezik áfaián biblia, ugyanezen egyház-
tól kellett jogszerüleg megtudniok azt is, mi tartozik 
az egész, ép és teljes bibliához. Ha tehát a' protes-
tánsok a' bibliának mindazon könyveit, mellyeket 
a' katholikusok ahhoz tartozandóknak vallanak , el 
nem fogadják, joggal nem mondhatják: „ m é g meg 
van közöttünk az ő egész épség ében «' teljes bib-
lia;" ha csak a' bibliára nézve is olly jogot nem 
bitorolnak magoknak, minővel élnek a' keresztény 
kinyilatkoztatásra nézve, t. i. hacsak valamint a' 
kinyilatkoztatásra nézve kimondhatják, hogy Isten' 
országában kifejthetetlen titkok egyátalában nincse-
nek, ugy a' bibliára nézve is meg nem határozhat-
ják : ezek és ezek a' könyvek, noha az ős keresz-
tény egyháztól valóságos isteni könyveknek tartattak 
's tartatnak maiglan, a' bibliához nem tartoznak.—'S ha 
mind e' mellett mégis Haubner ur azzal vigasztalja 
a' kereszténységet , hogy a' protestantismusnak 
,,szándék (l (l s%* iréist kiirthatatlan/iá tenni" ak-
kor a' nevetést alig tudom magamban elfojtani. 
A' mit a' rom. kath. egyház már a' reformatio előtt 
tizennégy 's a' mi fölül van századon át hiven tel-
jesített, azt a'protestantismusnak a' reformatio'ne-
gyedik századában szándéka" van teljesíteni ! 
Eszembe jut itt egy, még gyermek koromban hallott 
aneedota. Egy evangelikus pásztorember egykor fiá-
val predikáczióra ment, 's hallván a' prédikátortól e' 
vezérmondatot: „az én atyáin'házában sok lakás va-
gyon," fiának fülébe sugá : csupán dicsekvés , i s -
merem a' prédikátor' apját , háza sincs, nem hogy 
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sok lakása volna. — Én is azt mondom Haubner 
urnák : csupa dicsekvés és szemfényvesztés, ha azt 
akarja velünk elhitetni, mikép a' protestantismus' 
szándéka szükséges arra, hogy a' sz. irás kiirtha-
tatlanná tétessék. Jobb volna e' jó és buzgó szán-
dékot másra és szükségesebbre használni; mert a' sz. 
irás kiirthatásának aggodalmán, Istennek legyen hála, 
már annyira tul estünk, hogy Haubner urnák bátran 
mondhatjuk: dormi secure! Mivel azonban a' jó 
szándékot méltányolni, 's a' mennyire tehetségünk-
ben áll viszonozni keresztény kötelességünkben áll: 
azért a' r. kath. egyház mindenkor őrködni fog , hogy 
valamint eddigelé a' bibliát a' protestánsok' nyesege-
tése ellen egész épségében megoltalmazta, ugy a' 
keresztény vallás' kiirtására törekedő mindennemű 
merényeket Isten' segítségével paralyzáljon ; mire 
annyival inkább szüksége van az emberiségnek, mi-
vel a' protestantismusban teljesedésnek indulnak 
Luther' íme jövendölései : „Hanemha az ítélet' vég-
napja megrövidíti a' látszint, Isten elveszi tőlünk 
igéjét, és olly nagy vakságot bocsátand a 'német 
nemzetre, hogy csak gondolni is borzalom;" És : 
„Hanemha az ítélet' napja korán eljövend, rosszab-
bul leszen mint a' pápistaságban, annyira, hogy még 
a' doctorok sem fognak valamit tudni Istenről és 
Krisztustól." — Valóban nem tudom eléggé csodálni 
az isteni nemesis' működését, melly a' reformatio' 
történetében látható: egykor a' reformátorok arról 
vádolák a' r. kathol. egyházat, hogy az a' sz. írást 
elhanyagolja 's megveti, hogy Krisztus' tanítását 
megvesztegeti, hogy a' pápa antikrisztus, hogy a' 
papok lárvák 'stb. Mindezen igaztalan vádak nap-
jainkban a' protestantismusban megfoganzottak, 's 
a' protestánsok ugy jártak mint a. rágalmazók, kik 
másnak vermet ásván, abba magok esnek belé ; 
vagy a' torzításokat gunykép utánzók, kiknek arezu-
kon a' gyakori utánzás' nevetséges vagy undok bé-
lyegei állandóan megmaradnak ; ugyanis hol bánnak 
vagy bántak valaha a' sz. írással önkényesebben 's 
méltatlanabbul, mint a' protestánsoknál ? hol vettet-
nek meg nyíltabban, 's hol irtatnak ki az evangelium' 
isteni tanjai mérgesebben, mint a' protestánsoknál ? 
hol tapasztaltatnak cselszövényesebb antikrisztusi 
fondorkodások és mesterségesebb megtámadások Jé-
zus és az ő intézete ellen, mint a' protestánsoknál? 
hol aljasodtak az egyház' szolgái üresebb, mit-
sem jelentő lárvákká, mint a' protestánsoknál? — 

— De illycsekre Haubner ur azt mondja : hogy 
ezek visszaélések, mellyek az üdvös törvényt el nem 
törleszthetik, 's vigasztalásul hozzá ad ja : „« ' sza-
badsággal csali ott lehet visszaélni, a? hol sza-
badság van," melly vigasztalás hasonló azon kér-
kedőéhez, ki lovának elorzása után azzal nyugtatá 
meg magát, hogy attól lophatnak lovat, kinek van. 
Én ugy gondolom, hogy valamint a' jóra ugy a' 
rosszra is van mindenütt szabadság, van továbbá 
szabadsági visszaélés is: de ha a' visszaélést orvosló 
gyógyszer valamelly egyházban épen nincs meg, ott a 
szabadsági visszaélések valamint egy részről gya-
koriak ugy más részről veszedelmesek is szoktak 
lenni. Az alkalmazást hová és kikre kell tenni, nem 
szükség kimondanom. — E' helyen még azt kellene 
vizsgálnom, valljon lehet-e a' sz. írást az Isten igéje 
és hit egyedüli kútfejének állítani ? mit mások után 
Haubner ur i s , mintegy axióma gyanánt említ. De 
mivel é tárgyról leveleimben már emlékeztem, 's 
a' Religio és Nevelés' több számaiban igen alapos 
értekezések jelentek meg,*) csak némellyeket em-
lítek : maga dr Plank e' tárgyról imigy ír : „Wenn 
es den Reformatoren klar geworden wäre, was alles 
in dem grossen Grundsatz lag, und aus dem Grund-
satz ausfloss, auf welchen Luther sein neues System 
hinauf bauen wollte ; so würde Sie ihn villeicht lie-
ber wieder aufgegeben , und Luther selbst würde ihn 
schwerlich aufgefasst haben, wenn er alle Folgen 
davon] übersehen hätte" (Geschichte der Enstehung 
des Luth. Lehrb. B. VI. S. 703.) . 'S valóban Krisz-
tusnak, ki maga semmit sem hagyott írásban, 's az 
apostoloknak sem adott az írásra parancsolatot, el-
határozott 's nyilvános rendelete az vol t , hogy a' 
keresztény religio élő szóval hirdettessék és tartassék 
fönn ; mert tanítását általánosan mindenekre a' világ' 
végezeteig kiterjesztetni rendelé, mit egyedül írás-
sal elérni nem lehet; 's azért noha több esztendeig 
az apostolok' idejében semmi irás nem volt, 's utóbb 
is részenként 's nem egyszerre adattak ki 's pedig 
többnyire egyes elszigetelt gyülekezetekhez a' szent-
írás' könyvei ; noha az apostolok soha ezen iratok' 
terjesztését vagy összeszedését, som azok' kihir-
detését nem kívánók, nem sürgeték, sőt azokat nem 
is ajánlák : mégis, mikép a' protestánsok magok is 
vallják, e' korban Krisztusnak valóságos, teljes és 
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tiszta tanítása le volt téve az anyaszentegyház' ke-
belébe. 'S ha csakugyan egyedül a' sz. irás a' hit' 
kútfeje, akkor az következik : hogy azon protestáns, 
ki ezen kútfőket 's pedig eredeti nyelven olvasni 
nem tudja , már nem valóságos protestáns ; mert 
egyedül az élő szóvali tanításból meriti hitének ága-
zatjait, 's pedig olly tanításból, mellyet, ha pro-
testáns megmaradni akar , egyedül emberinek kell 
megismernie és vallania. Ezekhez hozzá adom, mi-
ket e' tárgyról Haas Károly protestáns pap mond : 
„Ruht nicht die christliche Religion in ihrem ersten 
Erscheinen auf diesem Grunde der Fortpflanzung des 
göttlichen Wortes von Mund zu Mund ? so dass 
selbst das Schriftwort so lange Zurücktreten musste, 
bis die letzten Töne apostolischer Predigt verklun-
gen waren. Nun erst trat die Schrift in ihren Werth 
ein. Also die erste Tradition und ihre Giltigkeit 
können und dürfen auch Protestanten nicht in Abrede 
ziehen ; Sie, die sogar einen ganz traditionellen Zug 
in ihrem Glaubensbekenntnisse , das apostolische 
Symbolum finden, und die Beschlüsse der ökumeni-
schen Kirchenversammlungen sich gefallen lassen. 
Mit welchem Rechte schneiden sie plötzlich die Tra-
dition ein Leben ab , dessen Sie sich selber bisher 
benöthigt gesehen haben ! Etwa weil das Wort Schrift 
geworden i s t? weil die Kirche ihren Canon aufge-
stellt hat ? Aber mit welcher Hülfe konnte die Kir-
che das Schriftwort auf eine so bestimmte Art fas-
sen und abschliessen, wenn nicht leitende Grund-
sätze in der Tradition lagen ? Und diese Sammlung 
ist auch die unsrige, d. h. wir haben sie auf Treu 
und Glauben der Tradition von der katholischen Kir-
che überkommen. Im Besitze dieser Geschenke, 
geben wir nun so zu sagen der Mutter den Abschied 
zu Ehren der Tochter. Den Missbrauch der Tradition 
kennen wir, aber auch den der Schrift, und er schliesst 
den rechten Gebrauch nicht aus, sondern verpflich-
tet zum letzteren. Heisst es denn wirklich die Schrift 
höher ehren, wenn wir die Tradition verwerfen? 
Ist denn der Strauss'sche Angriff auf die Schrift 
nach ihrer Entstehungszeit und ihrem Inhalte nicht 
vom Protestantismus ausgegangen ? Dürfen wir uns 
auch hier mit der freien Forschung trösten? Wo-
her alsdann der gleiche Schmerz bei Glaubigen bei-
der Kirchen ? Jener Angriff ist die ojfene Darle-
gung einer Philosophie der neuesten Zeit in ih-
rer Anwendung auf Form und Inhalt der christ-

lichen Religion. Er musste kommen, nicht weil 
das, was ist, gut ist, sondern weil jede 
Verirrnng ihr Höchstes erreichen 
mnss." (Die Glaubensgegensätze des Protestantis-
mus und Katholicismus. Stuttgart und Tübingen 
1842 61dik és 62dik lap.) Látod barátom, milly 
nagy ereje van az igazságnak, midőn az ellen-
fél' ajakira illy vallomást illeszt! Megvallja Haas, 
hogy a'keresztény religio kezdetben élő szóval hir-
dettetett; — hogy az irás mindaddig használatba 
nem véletett, míg az apostoli predikálásnak utolsó 
szavai el nem hangzottak ; — hogy magok a' pro-
testánsok traditio' utján fogadják el az apostoli hit-
vallást, 's az első (négy) közönséges egyházi zsi-
nat' végzeteit; — hogy a' sz. irás' canonját ( l a j -
stromát) egyedül a' hagyomány' utján határozhatá el 
egykor az anyaszentegyház; — hogy a' sz. irást 
a' protestánsok is a' katholika egyház' hitele után 
fogadák el ; — hogy a' hagyományokkali visszaélés 
mit sem bizonyít, miután a' sz. írással is visszaél-
hetni;— hogy azok, kik a' traditiót megvetik, az irást 
sem tartják tiszteletben, mit Strauss' merényéből, 
melly egyenesen a' protestantismusból eredett, lát-
hatunk ; — hogy az írás' szabad magyarázata mellett 
a' protestáns egyházak fájdalommal tapasztalják a' 
lelki hanyatlást; — hogy Strauss' merénye nyilt 
kifejezése a' jelenkori philosophia alkalmazásának 
a' keresztény religio' mind alakára mind tartalmára 
nézve ; — 's hogy ennek el kell következnie, mivel 
minden tévelygésnek legfőbb fokra kell emelkednie. 

A' mondottakból látható, mit kell Haubner 
ur'íme' szavairól Ítélnünk : ,,rni azt hiszszük, hogy 
épen az által biztosítja anyaszentegyházunk a' 
sz. írás' isteni tekintélyét hívei között, hoy y azt 
pusztán ugy , a' mint neki Istentől adatott, 
szolyá/tatja kezökbeValljon mikor és ki kapta a' 
protestánsok közül a' sz. irást „az Istentől ? " a' 
mit még a' bibliából bírnak, kitől kapták kezökbe, 
ha nem a' romai katholika anyaszentegyháztól ? ezen 
egyház pedig soha nem hitte , hogy a' sz. irás' is-
teni tekintélyét épen az által biztosíthatja, ha azt 
„pusztán szolyá/tatja a' keresztények' kezébe.'1 

Csalás tehát vagy csalódás, mikor a' protestáns egy 
részről a' r. kath. egyházat mint sz. irás-hamisitót, 
és megvetőt bélyegzi, más részről pedig azon irást, 
mellyet egyedül a' r. kath. egyháztól vehetett által, 
neki Istentől adatottnak állítja. 
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De lássuk , melly okból mondja Haubner u r , 
hogy épen az állal biztosilja a' protestáns egyház a' 
sz. irás' isteni tekintélyét hivei között , mivel azt 
pusztán ugy , a' mint neki Istentől adatott, szol-
gáltatja a' hivek' kezébe ? Erre nézve imigy nyilat-
kozik : „hiszen ellenkező esetben, ha híveit arra 
kötelezné, hogy akárkinek vagy akárkiknek ma-
gyarázata szerint tartozzanak a' sz. írást érteni' 
emberi tekintélyt tenne az Isten' igéje fölé.11 Ez 
ám a' gyomorkeverő logika! IIa én akárkinek vagy 
akárkiknek magyarázata szerint tartozom a' sz. irást 
érteni, emberi tekintélyt teszek az Isten' igéje fölé. 
de én protestáns létemre csak magam magyarázom 
tehetségem szerint a' sz. irást; tehát ezen esetben 
Isten' igéje fölé emberi tekintélyt nem teszek. Ez 
Haubner ur' okoskodása, 's azért hozzá adja: „de 
iyy minden protestáns keresztyén egyenesen a' vi-
lág" megváltóját hallja azujtestamentomban hoz-
zája szólni;" de ha szerencsétlenségére olvasni 
nem tud , vagy ha tud i s , de az irást eredeti szö-
vegében nem olvashatja, már az uj testamentomban 
is csak embert 's nem a' világ' megváltóját hallja 
hozzája szólani. De e' nehézségből is könnyen kie-
melkedik Haubner ur mondván: „ugy érti a' pro-
testáns keresztyén megváltóját az t / j testamen-
tomban, á mint tehetsége engedi; — — mert 
hogy közöttünk mindenkinek szabadjon az isten' 
igéjét magyarázni, á mint zabolátlan kénye 's 
kedve tartja, ez csupa ellenséges rétfogás.11 Én 
ugyan ollyan eszeveszett egyházi testületet soha nem 
ismertem, melly híveitől azt kívánta vagy kívánhatta 
volna, hogy megváltójok' szavát máskép értsék, 
mint a' mikép öntehetségök engedi, mert ad irnpos-
sibilia non datur obligatio ; 's azért a' Corpus juris 
hungarici-t is senki máskép nem értheti, mint a' 
mikép tehetsége engedi. De valamint ez utolsó-
ból helytelenül következtetném, hogy az a' ma-
gyar törvény értelme , mit mindenki tehetsége 
szerint abban föltalál ; 's hogy a' magyar törvény 
fölé emelkedik az vagy azok, ki vagy kik azt má-
soknak magyarázzák, habár az országosan összegyűlt 
Karok és Rendek volnának is : ugy hasonlókép hely-
telenül következtetném, hogy az uj testamentom' 
értelme az, mit tehetségem szerint abban föltalálok ; 
's hogy akár a' nagyobb tehetségű embereket akár 
a' Krisztustól rendelt anyaszentegyházat hallgassam, 
emberi tekintélyt teszek Isten' igéje fölé , mellyet 

csak ugy és akkor kerülhetek c l , ha az irást ugy 
értem a' mint tehetségem engedi. 

De hogy a' katholikusok azt állítanák, mint-
ha a*' protestánsnak szabad volna az Isten' igéjét 
„zabolátlan kénye 's kedve szerint magyaráz-
ni ez már valóban különös! Hisz' a' katholikusok 
csak azt mondják, mit magok a' protestánsok ma-
goknak tulajdonítanak. A'prot. lap (1842 . 1. szám.) 
nyilván állítja: ,,a' protestantismus' változhatat-
lan főelve : a' szentírásnak a' növekedő ismeret 
szerinti szabad magyarázatai A' protestantis-
mus tehát mindenkit fölhatalmaz a' szentírásnak — 
a' mint kiki azt érti 's belátja — szabad magyará-
zatára. Már pedig, ha mindenki szabadon magya-
rázhat, ugy a' prot. főelv szerint nincs sőt nem is 
lehet tekintély, mellyhez a' magyarázó magát tar -
tani köteles legyen ; nincs sőt nem is lehet bíró , 
kinek a' bal és zabolátlan magyarázót megítélni, 
jobb 's igazabb magyarázatra bírni , vagy épen az 
engedetlent megfenyíteni joga volna; mindenkinek 
szabadsága lévén a' szentírást szabadon 's ugy ma-
gyarázni , mint ő érti 's belátja. 'S igy azt sem le-
het tagadni, hogy lia valamelly protestáns az Isten' 
igéjét zabolátlan kénye 's kedve szerint magyarázná 
i s , az ezen tette által sem magát a' protestantis-
musból ki nem zárná, sem a' protestáns egyház ötet 
kebeléből ki nem zárhatná. 'S azért Strausst az igaz 
protestánsok közé sorozni csak annyiból is köte-
lességökben áll a' protestánsoknak, mivel ő tettleg 
kimutatta, hová kell vagy legalább lehet a' protestan-
tismus alapelvének elragadni a'protestánst, ha követ-
keztés akar lenni; de épen ez által intést is adott Strauss 
minden józan gondolkodónak, hogy a' protestantis-
mus' alapelvéről legalább kételkedni bátorkodjék; 
mert ki a' tévelygés' culminatióján sem veszi észre , 
hogy rossz helyen áll, annak nagybajának kell lenni. 
Nem helyes tehát Haubner ur' azon véleménye, 
hogy ,,a protestáns egyház csak annyira szaba-
dítja Jöl «' sz. irás' olvasóit, hogy azt magok-
nak, legjobb belátásuk szerint igaz lelki épiilő-
désökre magyarázhassák ;" mert egy az, hogy a' 
láthatatlan protestáns egyház ezt nem teheti , a' 
látható pedig, kivált Magyarországban, protestáns 
vallomások szerint a' demagógia' kalodája alatt s in-
lődik, és reá van mondva : hogy csikorogjon még 
tizedekről tizedekre rend, törvény és alkotmány nél-
kül örök dissonantiák' kinzó zavarában ezen szeren-
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csétlen egyház"; más pedig a z , hogy ha csak annyira 
szabadittatnak föl a' hivek , hogy legjobb belátásuk 
szerint igaz lelki épülődésökre magyarázhassák az 
irást, akkor mivel p. o. akármelly német vagy ma-
gyar fordításban olvastassék az irás, lelki épülődé-
sünkre szolgál, következik : hogy a' sz. irás' tudomá-
nyos és criticai magyarázatára a' protestáns tudósok 
a' protestáns egyháztól fölszabadítva nincsenek, vagy 
ha föl vannak is szabadítva, ezen nehéz és fáradsá-
gos munkára épen semmi szükség nincs ; de követ-
kezik az i s , hogy a' protestánsok igen helytelenül 
cselekesznck, mikor az ó testamentomi deuterocano-
nicus könyveket a ' s z . írás'lajstromából a 'kath. egy-
ház' ellenére kizárják ; mert azok sokkal nagyobb 
lelki épülődésünkre szolgálhatnak, mint némelly 
protocanonicus könyvek. 

De befejezem, be kell fejeznem, a' többit ismét 
máskorra hagyva; mert az alkalom, mellye ' sorokat 
viendi, nyomban indul. Jó egészséget ! 

— CZ1J. 

Beszélgetés egy |>rot. titoknok és 
protestáns lelkész közt a' vegyes há-

zasság köriili türedcleinröl. 
Titoknok. Ön, nagy tiszteletre mcltó lelkész 

u r , türelmetlennek nevezi a' kath. egyházat, mivel 
a' vegyes házasságból származott gyermekeket kath. 
hitben kívánja neveltetni. De én e' kívánatban épen 
nem tudok türelmetlenséget látni; mert az 1.) mélyen 
a' katholicismusnak, és házasságróli nézetének lé-
nyegében alapszik, és 2.) a' protestáns egyháznak 
semmi jogát nem sérti meg. A' kath. egyház annak 
nyilvánítja magát, melly egyedül maga Jézus Krisz-
tustól állított egyház, 's melly e' szerint mindazokat 
i s , kik magokat reá bízzák , tehát hívóit , ha «' 
kivánt föltételeket teljesitik, egész bizonyossággal 
üdvösségre vezérli. Egyébiránt minden egyháznak ezt 
kell magáról nyilvánítani, ha létezése fölött önmaga 
nem akar pálezát törni. Mert , lelkész u r , ha mind-
e g y , bármcllyik egyházhoz tartozzék az ember, és 
ha mindegyikben egyenlőképen üdvözülhet : akkor 
miért dühödtek 30 esztendeig atyáink önhazájok, 
Németország ellen, 's ontottak vérpatakokat ? Miért 
nem becsüljük többre a' drága békét, 's egyesülünk 
e' béke' tekintetéből a' katholikusokkal ? Mi egy 
óráig sem késünk megvallani, hogy a' kathol. egy-

*) Götz' „ D e r F r e i h e r r v . W i s a u " c z i m ü m u n k á j á b ó l 

f o r d í t v a . 

háznak [álláspontja szerint joga van, magát egyedül 
üdvözítőnek tartani. Ha pedig ő e' nézethez ragaszko-
dik , 's kell hogy ragaszkodjék: mikép engedheti 
meg ekkor valamellyik hívőjének, egy katholikusnak, 
hogy gyermekeit olly egyházban nevelhesse, melly-
ben azok' üdvösségére nézve nem szintollyan kezes-
séget és biztosságot lát? A' katholikus, ki ezt teszi, 
legalább is előre meggondolva, tudva és akarva teszi 
ki gyermekeit az örök üdvösség elvesztése' vesze-
delmének, azért vétkezik hite ellen. Avagy helye-
selje-e már e' vétket az egyház, vagy tán még jóvá 
is hagyja áldása által? A' kath. egyház, lelkész ur, 
hármas álláspontból nézi a' házasságot, úgymint 
vallási, erkölcsi 's polgári álláspontokból. Első 
álláspontból véve előtte tisztán egyházi intézvény 
e z , két különnemű személynek legbensőbb, lelki és 
testi egyesülése a' szeretetben az egyház' földére 
ültetve, olly czélból, hogy ezt , mint mellyben Is-
ten' országa e' földön láthatóvá lesz, népesítse. 
Azért a' házaspárokat szentségi kötéllel veszi körül, 
melly föloldhatlan, 's csak a' halál szakaszthatja 
ketté. Most maga mondja meg ön , lehet-e olly há-
zasságot az egyház' földérc plántálni , mellynek ide-
gen hitvallásban neveltetnek sarjadékai? Hiszen illy 
házaspárok az egyháztól idegen nemzedéket állitnak 
elő, melly nem az ő földükben, hanem idegen föld-
ben gyökerezik, 's nem országukat, az igazság' lát-
hatóországát, hanem a' tévely' országát népesiti. 

A házasságnak egyház' földére ezen ültetése 
— tehát vallási jelleme — azon termékenyítő és 
gyümölcsöző föld , mellyen a' házasok az Isten' 
országára elkészítő erkölcsi megszenteltetésöket vég-
rehajtják. E' végre adatik nekik a' szentségi ke-
gyelem, e' végre a' pap' áldása, hogy szorosan az 
egyházhoz csatlakozva, tanaihoz és vezérletéhez 
ragaszkodva, isteni félelemben és keresztényi erény-
ben éljenek, és azon erkölcsi tökéletesség után 
törekedjenek, melly a' keresztények életének föl-
adata. És ez a' házasság' erkölcsi jelleme, mcllyre 
ezt a' vallási magasítja. De miként történhetik e' 
magasítás, ha azt a' vallási álláspont meg nem 
előzte ? mikép mehet példával elő egyik házaspár 
a' másik előtt a' keresztény buzgóságban és a' val-
lási kötelesség' teljesítésében? mikép serkenthetik 
egymást jóra és szent életre, ha nem együtt imád-
koznak, nem együtt mennek templomba, 's veszik 
magokhoz a' szentséget, midőn vallási elvekre nézve 
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épen különböznek egymástól, 's a' mit egyik fejér-
nek mond, a' másik azt feketének tartja ? Nem ta-
gadom, hogy vágynák kivételkép olly vegyes há-
zasok, kik szent életet é lnek , ' s mindegyik fél hí-
ven betölti vallási kötelességeit: de fájdalom! a' 
tapasztalás azt mutatja, hogy gyakran mind a' két 
fél közönyös lesz a' vallás iránt, 's cz okból a' 
hitben és cselekedetben — mint mondani szokják — 
sem hidegek sem melegek. 

Azért ha ezen erkölcsi tekintetekből, 's 
egyszersmind azon káros befolyást is figyelembe 
véve, mellyet illy vallásilag különvált családélet a' 
gyermekek' nevelésére szükségkép gyakorol, az egy-
ház a' vegyes házasságokat nem helyesli, ezt annál 
kevesbbé lehet neki vétkül tulajdonitni, mert a' mi 
protestáns vallásunk is — ha ugyan követőinek hite 
és életmódja előtte nem közönyös — hasonló er-
kölcsi tekintetekből ugyanezt köteles tenni. 

Még a' polgári jellem van hátra. Ez nem ér-
dekli az egyházat. Polgári álláspont szerint a' há-
zasság szerződvény, mellyet nem szükség önnek bő-
vebben magyaráznom. Minthogy azonban a' család-
élet', a' házasságok' erején nyugszik az álladalom' 
ereje ; ezért mi sem természetesebb, mint hogy az 
álladalom mindazt kedvesen veszi, miáltal amaz erő 
előmozdittatik. Ez a" vallási megszenteltetés által 
történik, mellyet a' házasság, — kivált a' katho-
likusoknál, kiknél szentségnek tartatik — nyer. Itt 
tehát az egyház üdvhozólag munkál az álladalom' 
javára, a' vallási elem által az erkölcsit mozdít-
ván elő. 

Már ez előadásból kitűnik, hogy a' házasság, 
legalább a' katholikusoknál, kettős tulajdonságú in-
tézvény: először mint vallási intézvény az egyház-
hoz, és azután mint polgári az álladalomhoz tartozik. 
Mindegyik rész a' maga módja szerint intézkedik körüle. 
Az egyháznak egyedül 's magában nincs joga a' há-
zasság körüli polgári eljárást meghatározni ; de ép 
ugy nincs az álladalomnak sem a' vallási eljárásra 
nézve az egyház' elébe törvényt szabni ; mert az 
egyház a' maga tisztán egyházi elemében nem in-
tézvénye, azért nem alárendeltje a' statusnak, hanem 
Istentől rendelt hatalom, melly maga körében füg-
getlen a' statustól, és csak annak tartozik felelőség-
gel, kitől származott. 

IIa már megfontolja ön ez elveket, mellyekre a' 
kath. egyház mint isteni rendelményekre támaszko-

dik , kénytelen lesz megvallani, hogy egy részről 
nem áldhat meg olly cselekedetet, melly neki lelkis-
merete ellen követtetik el , azért vétkesnek tetszik, 
és más részről nincs jog őt ezen megáldásra kény-
szeríteni; mert a' házasság' vallási eleme a' tisztán 
egyházi körre tartozik, mellyben a'polgári kormány-
nak semmiféle hatalma sincs. Ezen fölül e' megtá-
madással semmi joga nem sértetik meg a' protes-
táns egyháznak. 'S igy sem egyes protestánsnak sem 
az összes protestansságnak nincs joga a' kath. egy -
háztól áldást kívánni. 

Lelkész. Nincs is reá szükségünk. 
Tit. Ha nincs , hát nem is kell kívánni. Mp 

több, a' kath. egyház még inkább bőviti némileg a' 
protestáns egyház' jogát; mert habár nem helyesli 
i s , de nem tiltja meg a' vegyes házasságot, és azt 
valóságos házasságnak ismeri, sőt sokkal erősebben 
megkötöttnek, mint mi protestánsok tartjuk , mivel 
az kath. elvek szerint fölbonthatatlan. 

Most mondja meg lelkész ur, ezen eljárás által 
hol sértetik meg a' protestáns egyház' valamellyik 
j o g a , vagy hol van itt valami türelmetlenség , 
mellyet a' katholikus egyház a' protestáns ellen mu-
tatna ? 

Lelkész. Ön ollyasmit állított, minek kényte-
len vagyok ellene mondani. Azt mondja ö n , hogy 
az egyháznak nincs joga a' házasság körüli polgári 
eljárás fölött határzatokat hozni, de épen ugy az 
álladalomnak sincs joga törvényt szabni, melly a' 
házasságot mint egyházi intézményt illesse. Pedig 
nem igy van a' dolog. Az egyház, törvénye által 
akadályokat bátorkodik tenni, mellyek gátolják vagy 
épen lehetlenitik a' házasságra kelést, tehát korlá-
tozza a' statust a' házasság körüli polgári intézke-
désben, mivel ez tekintettel van ezen akadályokra. 

Tit. Épen nem igy van a' dolog, lelkész ur. 
Az egyház ez akadályokat nem a polgári szer-
ződvényre, hanem a' vallási intézvény re nézve 
teszi, tehát saját körében, a' lelkismeretre nézve 
határozza. 

Leik. Továbbá azt mondá ön, hogy a' protestáns-
nak nincs joga kath.áldást kívánni. Ez tökéletesen igaz; 
de hát a' kath. jegyesnek nincs-e joga? És ezen 
ő joga nem sértetik-e meg az áldásmegtagadás ál tal? 

Tit. A' katholikusnak addig van csak e' joga, 
míg egyháza törvényeinek fejet hajt. IIa engedel-
meskedni megszűnik, lehetetlen, hogy joga volna 
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kívánni, mikép őt az egyház, mellynek törvényeit 
megveti, ezen áthágásért még meg is áldja. 

Leik. De hát nem kellene-e az egyháznak a' 
status iránti szívességből, melly az egyház' házas-
ságakadályait csakugyan elismeri , egyik szemét 
bezárni, és a' status' kivánatait hasonlag neki is tel-
jesíteni ? 

Tit. Lelkész ur! az egyház' házasságakadá-
lyait saját érdekében ismeri el a' s tatus, mert a' 
házasságot mint vallási intézvényt hagyja , mi által 
az erőt és állandóságot nyer ; és azért mint előbb 
mondám, az egyház' elveit is tűrnie kell. Önnek erre 
alapított kívánsága pedig nem kevésbre van irá-
nyozva, mint hogy az egyház valamelly földi hatalom 
iránti szívességből erkölcs- és lelkismeretlenül cse-
lekedjék, miáltal ő , az erkölcsiségre vezető, ma-
gát tettleg megsemmitené, ' s a' mennyei vőlegényé-
vel összetartó kötelet bemocskolná és szétszaggatná, 
's földi hatalomnak alávaló szolgálójává aljasodnék ; 
tehát megszűnnék egyház lenni. 

A' melly mértékkel ki mér9 azzal 
méretik neki vissza. 

Az 1790diki év' május hónapában Westphália' 
Bohum tartományi kerületében egy földműves em-
bernek , ki ugyan terjedelmes földekkel b i r t , de 
utóbb egészen tönkre jutot t , minden javai bíróilag 
eladattak. 

Az árverés' napján rekkenő hőség volt, és a' 
szoba kicsiny a' vevésre egybegyűlt népet magába 
fogadhatni. Hogy tehát az árverésszabadabban vitessék 
véghez, a' tartományi biztos, kire az cladatás volt bizva, 
jónak találta az eladandó jószágot szabad ég alatt 
áru alá bocsátani, mi végből a' terjedelmes udvar-
ban egy sűrű lombú fa alatt hiives árnyéku helyet 
választott. Oda vitetett tehát az asztal és a' szék. Itt 
az összeírás megtörtént,'s az eladandó jószágok e' 
helyre hordattak. 

Midőn szinte fél óráig már az eladással foglal-
koztak volna, a' biztos észrevevé, mikép a' köz-
nép közül többen, kik az árverésben részt vettek , 
vagy azon csak jelen voltak, csoportban állva, ma-
gok közt beszélének, 's némellyek, minta ' jelekből 
észre lehetett venni, csodálkozának is a' mondot-
tak fölött. 

A' biztos tudakozódék : mi ennek oka? 's elein-
tén fölvilágositáshoz alig juthatott. Végre egy éltes 
férfiú kezdett szólani : „Biztos uram, midőn kegyed 

e' fa alatt törvényes eladással foglalkozik, nekünk 
eszünkbe ju t , mikép tizenöt év előtt ugyan e' he-
lyen és fa a la t t , ugyan e' hónapban és körülmé-
nyek közt, és ugyan ezen háznak minden jószágai 
ugy mint most, árverés' utján eladattak. A' mostani 
gazda lépett akkor a' házba. Anyja, mint özvegy 
asszony, második házasságra kelt ; és mivel első 
férjétől egy gyermeke, a' mostani gazda maradt, uj 
házasságánál a' holmit össze kellett Íratnia, hogy 
egykor majd fölnőtt fiának mindent átadhasson. 

Midőn tehát fia, a' mostani gazda, tizenöt év 
előtt a' gazdaságot átvette, azokból mik föl voltak 
jegyezve, mivel anyját második házasságában több-
féle szerencsétlenség érte, sok hiányzott. Fia semmi-
ben sem akart rövidséget szenvedni, hanem kiyánta, 
hogy minden előállittassék, és elcg irgalmatlan volt 
a' dolgot annyira vinni, hogy minden, mi szük-
ségkép anyjához tartozott, vagy második férjétől, 
ki épen ez idő tájban halt meg, rámaradt, árverés' 
utján eladassék. 

Semmi kérés, könyörgés a' vigasztalatlan sze-
gény anya' részéről nem használt. Még ruhája, sőt 
ágya is eladatott. Mi , a' falu' lakosi, a' szeren-
csétlen anya és özvegy iránt keresztény részvéttel 
viseltettünk. Mostoha gyermeke, kit második férje, 
mint özvegy, hozott magával, olly szánakodó és 
nemes szivü volt , hogy noha nálam mint szolga 
kereste kenyerét, mégis összetakarított pénzéből a' 
szükséges öltönyöket és az ágyruhát megvette, ós 
azt mostoha anyjának visszaajándékozta. 

Most tehát , midőn ma ezeket végbevitetni 
látjuk és halljuk, eszünkbe j u t : milly iszonyúan 
vétett akkor a' fiu édes anyja ellen ; és a' mostani 
bírói lefoglalás és árverés, mellyről egy évvel előbb 
még gondolni sem lehetett, nem Istentől igazsá-
gos visszafizetés-e elkövetett vétkeért ? Mert most 
minden épen ugy jön össze, mintákkor, midőn édes 
anyja iránt magát olly igazságtalanul viselte." 

Mit ezen ember mondott, azt mások is erősítet-
ték. Maga a' törvényszolga is az akkori körülmé-
nyekre igen jól emlékezett, és a' mondottakkal 
minden pontban megegyezett. — 

Fölöttébb szomorú tapasztalás , hogy fölnőtt 
gyermekek és leányok, kivált lia önállásra jutottak, 
vagy családatya- vagy anyává lettek, olly figyelem 
nélkül viseltetnek elaggott szüléik iránt, hogy tőlök 
még- az élet' föntartására szükségeseket is megtagad-
j á k , és a 'mi kötelességgel irántuk tartoznak, arról 
is megfeledkeznek, és még azon keveset is, mit a' 
szülék magoknak megtakaritának, minél előbb eltu-
lajdonítani szeretnék. — Oh balgatagok! mintha illy 
módon meggazdagodhatnának! Ók ez által Isten'ál-
dását űzik cl magoktól, és az igaz visszafizetés' amaz 
Ítéletét vonják magokra: , ,A'melly mértékkel mér-
tek, azzal méretik vissza nektek." 
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A* régi sz. atyák' bizonyítványai 
's a' protestánsok' vallomásai a' tanitó 

anyaszentegyházról. 
Kath. A' mult beszélgetésünkről * ) bővebben 

elmélkedvén, tökéletesen meggyőződtem arról : hogy 
a' közönséges ker. anyaszentegyház Krisztustól mint 
fejétől 's a' sz. Lélektől vezéreltetve a' hit- 's er-
kölcstanitásban el nem tévedhet; a' felől is tisztá-
ban vagyok, hogy ezen köz. ker. anyaszentegyház-
nak képviselője a' tanitó anyaszentegyház; vagyis 
az apostoli kar a ' romai pápa' elnöklete alatt. Most 
egyedül azt óhajtanám hallani: hogyan erősitik mind-
ezen igazságokat a' régi sz. atyák, az anyaszentegy-
ház' mindenkori gyakorlata ? hogyan magok az úgy-
nevezett reformátorok követőikkel együtt ? 

Plébán. Édes örömest szolgálok. Mindenek előtt 
azt jegyezzük meg : hogy Krisztus' igaz hivei kezdet 
óta a' sz. irás' utasítása szerint (Rom. 16, 17. Gal. 
1, 6 — 12. — 1. Tim. 6, 20. Zsid. 13, 9. — 2. Ján. 
10, 11.) a' hittanitásranézve soha sem tekinték azt : 
mit fog fö l , mit lát be , mit hoz ki öneszök a' sz. 
írásból ? hanem azt kérdezék mindenkor : mit taní-
tott Krisztus, mit hirdettek az apostolok 's az ő u tó-
daik ? mi volt kezdet óta a' keresztényeknél az ős 
hittanitás, és szokás ? Mihelyt ez értésökre esett, e' 
szerint értették a' sz. irás' betűjét, ehhez ragaszkod-
tak mint isteni tanításhoz; a' vele ellenkező u j fa-
nokat pedig mint hamisakat 's tévelygőket félreve-
ték , habár azokat a' tévelygők a' sz. irás' szavaival 
íámogaták is; mert erősen meg valának győződve 
Krisztus' hivei: hogy a' sz. irás és az apostoli ha-

*)I.ásd Religio és Nevelés' foly. év. 5. szám. a' tanitó 
anyaszeniegyházról. 

gyomány ugyanazonegy Isten' igéje, ezek tehát egy-
mással nem ellenkezhetnek ; következőleg ki a' sz. 
írás' igéjét ellenkezésbe hozza az apostoli hagyomány-
nyal, az a' sz. írás' értelmét elferdíti, meghamisítja. E' 
szerint az ős, mindenkori 's mindenütti hittanitást igaz-
nak, az ujonan koholtat hamisnak álliták. Terlullianus 
(Praescr. c. 31.) igy szól: „Az előbbvalót igazságnak, 
az utóbbit hamisságnak kell állítanunk, az urnák az 
előbb tiszta búzát vetőről 's az utóbb konkolyt liin-
tőről szóló példabeszéde szerint. Igy maga a' mag-
vetés' rendje mutatja : hogy az ur' igaz tanítása az, 
mi előbb hirdettetett ; az pedig idegen 's hamis ta-
nítás , mi későbben keletkezett." (Ita ex ipso ordine 
manifestatur, id esse Dominicum et verum, quod 
sit prius traditum ; id extraneuin et falsum , quod 
sit posterius inunissum.) sz. Jeromos (contr. Lucif. 
c. 9.) mondja : „Annyival inkább mivel későbben ke-
letkeztek , nyilván mutatják, hogy ők azon (hamis 
tanítók), kiket mint jövendőket előre jelentett az 
apostol. Ne is hízelkedjenek azzal magoknak, hogy 
a' sz. írásból látszanak erősíteni állításaikat; ám az 
ördög is a' sz. irás' igéivel élt ; 's a' sz. irás nem 
az olvasott betüben, hanem a' jól fölfogott értelem-
ben áll. Röviden tehát és nyíltan kimondom, mit 
érzek: azon anyaszentegyházban kell maradnunk, 
melly az apostoloktól alapíttatván, mai napig fönáll." 
Lirin. sz. Viucze hasonlóképen nyilatkozik (Comm. 
c. 3.) mondván : „ A' katholikus egyházban arra 
igen kell figyelni , hogy azt higyük : mit .min-
denütt, mit mindenkor 's minden igaz keresztény 
hitt , mert ez igazán 's tulajdonkép a' kathol. hit." 
( ü t id teneamus, quod ubique, quod semper, quod 
ab omnibus creditum est. Hoc est etcnim vere pro-
prieque catholicum.) Az anyaszentegyház' gyakor-
lata is ugyanezt bizonyítja ; mert ha a"' támadott t é -
velygőkkel először vitáztak is az egyház' főpásztorai, 
tanítói, végre azt nézték: mit tanítottak a' kérdés-
ben forgó tárgyról az előbbi főpásztorok 's egyházi 

8 



140 224-

tanítók, 's ha a' régiek' egyező hitével ellenkezőnek 
találták az uj tant, okvetetlenül kiátkozták azt; igy 
a' nicaeai közönséges sz. gyülekezetben a' régi sz. 
atyák' bizonyságival kárhoztatták Ariust az össze-
gyűlt püspökök, úgymond Theodoretus (1. 1. c. 8 . ) . 
És Socrates' tanúbizonysága szerint (1. 2. c. 4-0. al. 
32. ) a' seleuciai zsinatban nyilvániták a' püspökök: 
„hogy a' sz. zsinat nem azért gyűlt össze, hogy t a -
nulja, mit már régen tanult, vagy hogy hittant fo-
gadjon el, mellyet előbb nem vallott; hanem hogy az 
atyák' hite szerint járjon, mellytől holtig nem fog 
távozni." Az efeznsisz. gyülekezet is az atyák' régi 
vallásából kárhoztatá az eretnekségeket ; mert lirin. 
sz. Vineuse' bizonysága szerint : „universis sacerdo-
tibus hoc catholicissimum, felicissimum atque opti-
mum visum es t ; ut in medium sanctorum Patrum 
sententiae proferrentur : ut scilicet rite atque so-
lemniter ex eorum consensu atque decreto antiqui 
dogmatis religio confirmaretur et profanae novitatis 
blasphemia condemnaretur." Azért mondja sz. Atha-
nasius : „akárminő okokkal támogassák uj tanításai-
kat a' tévelygők, azok' czáfolatára elég megmutatni 
azt , hogy keresztény eleink ezt nem igy hitték." 
(Ea orthodoxae ecclesiae non esse , neque majores 
nostros ita sensisse. Äthan, ad Epictet.) Annak-

okáért Athanasius az arianusokat, Basilius Euno-t 
miust, Cyrillus Nestoriust, sz. Ágoston Pelagiust, 
Jeromos Jovinianust, Leo pápa Eutychest a' régi 
doktorok' iratiból czáfolták meg. Ok bátran elmond-
haták sz. Cyrillussal : „Nos credimus, quod sacris 
Scripturis et sanctorum Patrum aequis interpretatio-
nibus videtur." Ezeket jól megfontolván az uj, meg-
tisztított evangeliummal kérkedő protestánsoknak 
méltán elmondhatjuk, mit Tertullianus (1. ctra Marc, 
c. 20. és Praescr. c. 28, 2 9 . ) , nazianzi sz. Gergely 
(ep. 2. ad Clid.) és lirin. Vincze (Comm. c. 28.) 
az idejekbeli tévelygők' dicsekvéseire viszonoztak. 
„Oh ti tudós hittanitók! tehát míg a' 16ik század 
óta a' ti világtok föl nem tűn t , addig siirü homály 
födte-e a' kereszténységet? annyi századon által 
engedte-e Krisztus rongáltatni, megvesztegettetni 
tanítását? ti reátok Luther, Zwingli 's Calvinra vá-
rakozott-e az u r , hogy segítsétek a' salakból ki-
tisztítani evangéliumát, megújítani egyházát? Míg 
ti nem keletkeztetek, annyi századon által a' sok 
ezer meg ezer jámbor sz. katholikusok, férfiak és asz-
szonyok, sz. és tudós atyák és püspökök, vértanuk, 

hit vallók, szüzek, papok, barátok, remeték, mind, 
mind tudatlanok voltak-e, nem tudták-e, mit hisznek, 
mit mondanak ? az egész kath. anyaszentegyház té-
velygett, bálványozóvá let t-e ? bátorkodtok-e illy ká-
romlásra megnyitani szátokat Krisztus ellen, ki ígérete 
szerint világ' végéig vele van anyaszentegyházával? 
é sa ' s z . Lélek ellen, ki azt mindenkor vezérli, tanítja ? 

Kath. Ertem plébános u r , igen értem : Krisz-
tus igaz híveinek sohasem volt jelszavuk: Olvasd 
a' sz. irást, 's a' mint érted, ugy higy ; hanem ren-
dithetlen elvök volt mindenkor : tudd k i , mit ta-
nított Krisztus és az apostolok, hogyan értették 
a' sz. irást, mit tanítottak, hittek és gyakorlottak 
a' régi keresztényekkel együtt a' sz. atyák, mit hitt 
minden időben, minden helyen a' közöns. ker. anya-
szentegyház ; 's mivel ezt magad biztosan ki nem 
tanulhatod, kérdezd azokat, kiket Krisztusa' taní-
tásra fölhatalmazott, kiknek kezeibe az apostolok 
Krisztus tanítása' kincsét letették, kiknek tisztökben 
áll a' régi keresztények' hitét, szokását a' sz. atyák' 
tanúbizonyságából kitanulni, kiknek apostoli karát 
Krisztus mint fő vezeti, 's a' sz. Lélek tanít ja; ezeket 
hallgasd , ' s mit ezen apostoli kar központosulva a' 
romai pápában, hogy higy, elődbe ád , azt ugy to-
kintsd, ugy fogadd c l , mint Krisztus' igaz, isteni 
tanítását ; mert maga az ur parancsolja : ha pogá-
nyok- és publikanusokként Isten' országából ki nem 
akarsz rekesztetni, hallgasd az anyaszentegyházat, 
vagyis hallgasd a' tanitó apostoli kart, nem ugy mint 
egyes csalatkozható embereket, hanem mint olly tes-
tületetet, orgánumot, melly által maga Krisztus mint 
f ő ' s a ' szent Lélek, mint igazság' lelke tanit. 

Pléh. Igen jól mondja kegyed : ez volt a' kö-
zönséges ker. anyaszentegyházban kezdet óta a 'h i t -
szabály: Hallgasd az anyaszentegyházat, vagyis 
hallgasd a' Krisztus által tanításra küldött 's föl-
hatalmazott apostoli, püspöki kart ; az biztosan meg 
fogja neked mondani : mit tanított Krisztus , mit 
hirdettek az apostolok , mit hittek 's gyakorlot-
tak mindenkor 's mindenütt Krisztus' igaz hívei. 
Igy magyarázták mindenkor urunk' azon mondását. 
Mondd meg az anyaszentegyháznak'stb. Mát. 18 , 
17. a' sz. atyák Chrysostomus (horn. 61. in Math.), 
Basilius (e- 30 Const, monast.) 's többek, igy a' 
sz. irás' régi értelmezői Theophylactus , Euthymus 
's többek. Az első századból sz. Péter' utódja sz. 
Kelemen pápa' igy ir: „Isten' törvényét, midőn ol-
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vastatik, nem öneszünk' belátása szerint kell taní-
tanunk; mert a' sz. írásban sok szó van, mellyet 
hamis értelemre csigázhatni. Azért ollyantól kell a' 
sz. írás' értelmét tanulni, ki azt igazán 's tisztán 
az eldődöktől átvévén, megőrizte." (Clem. Rom. 
ep. 5. apud Grat. dist. 34. c. 14.) Ezek pedig a' 
püspökök. Lessing maga vallja : hogy az első szá-
zadban sz. Ignácz püspök és vértanú' korában, a1 

keresztények hitdolgában nem hallgattak másra, ha-
nem csak a' püspökökre. (A. a. 0. S. 55. 60.) A' 
il—(lik századbeli szent Iraeneus püspök 's vér-
tanú előszámlálván szent Péter apostol' utódit, a' 
romai pápákat, igy szól általában a' püspökökről : 
„Ezen fölszentelés és törvényes következés általjött 
el egészen korunkig a' hagyomány, a' hitigazság' 
hirdetése, melly az apostoloktól van az anyaszentegy-
házban;" (adv. haer. 1. 3. c. 3.) és (1.4. c. 43 . ) 
ebből következteti : „Ugyanazért azokra, kik az anya-
szentegyházban püspökök, kell hallgatnunk, 's ne-
kik kell engedelmeskednünk, azoknak t. i., kik az 
apostoluk után következnek (qui successionem ha-
bent ab apostolis) , 's kik a' püspökségben követ-
kezvén, az igazság' bizonyos ajándékát is az atyának 
tetszése szerint elnyerték." A' Illdik századból sz. 
Cyprian püsp. és vértanú (1. 4. ep. 9. ad Florent. 
Pupiat.) irja egy tévelygőnek : „Fájdalommal mondom: 
te Istennek 's Krisztusnak birájává teszed magadat, 
(ki félreveted a ' f ő pásztorok'tekintélyét); ám Krisz-
tus mondá az apostoloknak's ezek által minden püs-
pököknek, kik az apostolok után törvényes fölszen-
teléssel következnek : ki titeket hallgat, engem hall-
gat. stb. Luk. 10 , 16. (Qui dicit ad apostolos ac 
per hos ad omnes praepositos, qui apostolis vicaria 
ordinatione succedunt : qui vos audit 'stb.) 
Es ha a' hallgatni 's engedelmeskedni nem akarók-
nak makacs és kevély serege eltávozik is (tőlünk), 
azért az ekklezsia Krisztustól einem távozik; melly 
anyaszentegyház nem más, mint a' paphoz kapcsol-
kodott nép, a' pásztorhoz ragaszkodó nyáj. Azért 
tudnod kell, hogy a' püspök az egyházban 's az 
egyház a' püspökben vagyon, 's valakik a' püspök-
kel nincsenek (vele a' hitben egyet nem értenek) , 
azok nincsenek az egyházban. (Ecclesia est plebs sa -
ccrdoti adunata et pastori suo grex adhaerens. Unde 
scire debes Episcopum in Ecclesia esse , et Eccle-
siam in Episcopo, etsiqui cum Episcopo non sint, 
in Ecclesia non esse.) Ugyanazért azok hasztalan 

hízelkednek magoknak, kik noha az Isten' papjaival 
(a ' hitre nézve) egyetértésben nem élnek, mégis 
állítják, hogy a' keresztény egyességet föntarthatják ; 
mert az anyaszentegyház, melly közönséges , csak 
egy ; tehát elszakasztott, fölosztott nem lehet, ha-
nem szükséges , hogy az összefüggő 's az egy hit 
által egymással egyesülő papok' ragaszával (glutino) 
legyen összekapcsolva." , , 'S honnan keletkeztek 's 
keletkeznek az eretnekségek, kérdi másutt (1. 4. 
ep. 10. al. 69. n. 14 . ) , hanemha onnan, hogy a' 
püspök, ki egy és az egyház' feje, némellyektől föl-
fuvalkodott vakmerőséggel megvettetik, ' saz ember, 
kit Isten tiszteletre méltatott, méltatlanoktól ítéltetik." 
Igy szól sz. Cyprian. Ugyanezt irja sz. Jero>nos 
is: „Ecclesiae salus in summi sacerdotis dignitate 
ac veneratione consistit : cui sí non exsors quaedam 
et ab omnibus eminens detur potestas, tot in eccle-
siis elTicientur schismata, quot saccrdotes." (contr. 
Lucif.) Mindezekből ugy vélem, eléggé kiviláglik : 
hogy a' kereszténységnek épen azon négy öt első szá-
zadában, mellyeket a' protestánsok is a' kereszténység 
arany századinak ismernek, leginkább uralkodott 
ezen ker. kath. hitszabály: hallgasd az anyaszent-
egyházat, kövesd a' püspökök' tanítását, engedel-
meskedjél, hódolj a' tanitó anyaszentegyháznak. 

A' tanitó anyaszentegyház ezen tanítói, birói 
's kormányzói tekintélyét legkitűnőbben gyakorlá a' 
kereszténység' kezdete óta a' közönséges egy-
házi szent gyülekezetekben: hol a'romai pápa'vagy 
az ő helyettesének főnöksége alatt egyedül a' püs-
pökök határoztak, a' hitben támadott kérdéseket cl-
dönték 's eligaziták, az eretnek tanításokat kiátko-
zák, a' tévelygőket az anyaszentegyházból kizárák. 
Igv sz. Púi és Barnabás némelly támadott kérdések' 
megfejtése végett fölmenének Jerusalembe az apos-
tolokhoz és presbyterekhez ; és a' jerusalemi sz. 
gyülekezetben sz. Péter és Jakab' előadása szerint 
határoztak 's végzésöket a' híveknek tudtokra adák 
mondván : tetszel[• a' sz. Léleknek és nekünk 
hogy megtartóztassátok magatokat 'stb. Sz. Pal pe-
dig Silással bejára Siriát és Ciliciát mindenütt meg-
hagyván: hogy az apostoloknak 's véneknek ren-
deléseit tartsák iney. (Ap. Csel. 15.) Eusebius 
egyházi történetíró (hist. eccl. 1. 2. c. 25. ) bizo-
nyítja : „hogy mihelyt tévelygés támadott, a' püspökök 
azonnal összegyűltek, a' tévelygést eiső csillámló 
szikrájában mindjárt eloltandók." A' püspökök' gyű-
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lekezete 255 évbenNovatianusnak, 262ikben samo-
satai Pálnak tévedéseit kárhoztatá. Midőn Constan-
tin császár az anyaszentegyházat békeállapotba he-
lyezé, azonnal 325ik évben tartatott Bythyniában 
a' nevezetes, 300 püspökből álló nicaeai közönsé-
ges sz. gyülekezet, mellyben Sylveszter pápának 
helyettese a' corduai jeles püspök Hosins elnöklött, 
itt kárhoztatták Arius' eretnekségét: a' 381ik évben 
tartatott Ildik köz. sz. gyülekezetben, a' konstan-
tinápolyiban, 150 összegyűlt püspök Macedoniusét; 
434ik évben a' IHdik köz. sz. gyülekezete 200 
püspöknek Ephésusban, Nestoriusét; 451 évben 
()50 püspök' köz. szent gyülekezete Eutyches és Di-
oscorus' tévelygéseit Chalcedonban kárhoztatá, 's 
az ezen tévelygésekkel ellenkező ős ker. kath. hit— 
tanítást a' tévelygések miatt most világosabban ki-
fejtve a' híveknek, hogy higyék, előadá; 's a' ke -
resztény hivek azon ős hittanitásokat, mellyeket a' 
romai pápák által törvényesen összehítt illy kö-
zönséges sz. gyülekezetek a' romai pápa' megerősí-
tésével 's az egész anyaszentegyház' javallásával, 
hogy higyünk előadtak, mindenkor ugy mint Krisz-
tus' igaz isteni tanítását határtalan hódolattal foga-
dák, az ellenkező tanításokat pedig mint megannyi 
tévelygéseket félreveték. De halljunk a' concili-
vmokról néhány régi bizonyítványt : Tertullianus 
(contra Psych, dejejun. c. 1 3 . ) : „Az egész anya-
szentegyházból tartatnak néha conciliumok, hol na-
gyobb kérdéseket közösen meghánynak, 's az egész 
kereszténységnek ezen képviselete nagy tiszteletben 
tartatik." Sz. Ágoston Qep. 118) bizonyítja: „hogy 
legüdvösbnek tartatott mindenkor az anyaszentegy-
házban a' conciliumok' tekintélye." Ss. Ambrus 
mondja (ep. 32.) : „hogy a' nicaeai sz. gyülekezet' 
végzésétől őt sem fegyver, sem halál el nem sza-
kaszthatja. " Sz. Gergely pápa (1. 2. ep. 49. és 1. 
1. ep. 24 . ) i r ja: „hogy a' négy első közönséges 
egyházi gyülekezetet ugy beveszi az anyaszentegyház, 
mint a' ncgy evangelista'írásait, mivel azon sz. Lé-
lek vezérlette a' gyülekezeteket, ki vezérlé az 
evangélistákat." Constantin császár pedig jelenlévén 
a' nicaeai gyülekezetben, legnagyobb hódolattal fo -
gadá Arius' kárhoztatását ; és két körlevelet bocsát-
ván ki : egyiket minden egyházakhoz, másikát az 
alexandriaihoz, honnan Arius' tévelygése eredt, azok-
ban igy nyilatkozik: „Mindent, mi a' püspökök'sz. 
gyülekezetében határoztatik, mint Isten' akaratját 

kell tekinteni ; hogy a' szakadás megszűnjék, össze-
gyüjték az Isten' gondviselésétől segittetvén ennyi 
püspököt, ezen 300 püspök' határozata nem egyéb, 
mint az örök Isten' nyilatkozata. A' sz. Lélek ezen 
nagy férfiak által, kik általa megvilágosíttattak , 
jelenté ki Is ten 'akarat ját ." (Fleuri hist. eccl. T. 1. 
159 1.) A' régi keresztények' egyenlő értelmét a' 
közönséges egyházi sz. gyülekezetek' végzésire nézve 
előnkbe adja Justim'anus császár az ő decretumi-
ban, mellyeket a' keresztény világ törvény gyanánt 
követett. Azokban ő igy szól : ,,A' négy első közöns. 
sz. zsinat' hitágazatait mint a' sz. irást elfogad-
juk ; és szabályit mint megannyi törvényeket meg-
tartjuk." (Novell. 131. c. 1.) „Az anyaszentegy-
ház' egységében (communione) nincsenek, kik a' 
négy conciliumot be nem veszik." (Novell. 115. 
leg. 3 . ) Ugy hiszem, az eddig idézett régi ada-
tokból eléggé bebizonyodik azon lettdolog ( res 
facti) : hogy a' régi, eredeti anyaszentegyház, mely-
lyet a' protestánsok is Krisztus igaz anyaszentegyhá-
zának ismernek, az apostoli karnak, a' tanitó anya-
szentegyháznak mind a' conciliumokban, mind azo-
kon kivül a' hit' dolgában tanitói 's birói csalhat-
lan tekintélyét megismerte, 's a' keresztény hivek 
neki mindenkor tisztelettel hódoltak; mert elhitték: 
hogy urunktól egyedül ez van fölhatalmazva hitele-
sen 's hibázhatlanul előadni : mit tanitott 's rendelt 
Krisztus és az apostolok, mit tanitott a' sz. irás és 
az apostoli hagyomány, mit hitt, 's gyakorlott min-
den időben a' ker. kath. anyaszentegyház ? hitték 
a' régi hivek, hogy a' hittanitásban az egységet 
egyedül a' tanitó anyaszentegyház a' romai pápa' fő -
nöksége alatt tarthatja fön, 's mentheti meg a' híve-
ket a' tévelygésektől, szakadásoktól. Ezek szerint 
megítélheti kegyed, mit kell gondolnunk Luthernek 
emez állítása felől : „Christus adimit episcopis, d o -
ctoribus, conciliis jus et potestatem judicandi de 
doctrina, et tradit illa omnibus Christianis in genere;" 
(Opp. T. 2. Ration. Jud. eccl. fol. 402. és contr. 
Reg. Angi. f. 370.) 's mit ama' szidalmak, vádok felől, 
mellyekkel Luther és Calvin a' sz. atyákat és con-
ciliumokat illették akkor, midőn azokból a' tévtani-
tásokat czáfolgaták a' katholikusok. 

Azonban az is bizonyos : ha ők, Luther és Cal-
vin, fanjaikkal ellenkező némelly régi eretneksé-
geket czáfoltak, vagy magok közt a' reformátorok 
egymás ellen harczoltak, akkor megismerték 's hasz-
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nálák is a' protestantismus' elve ellen a' régi sz. 
atyák és eonciliumok' tekintélyét. (Lásd Möhler 
Symb. 371 1.) A'reformátorok 's más protestánsok' 
őszinte vallomásai eléggé erősitik a' tanitó anya-
szentegyház' tekintélyét ' s a ' kath. hitszabályt. Lu-
ther, (epist. ad Albert. Brand. Pruss. Duc. 1532.) 
midőn a' calvinisták ellen az ur' vacsorája mellett 
harczolt, igy irt : „Veszedelmes és irtózatos vala-
mit hallani vagy hinni az egész anyaszentegyház' 
egyező bizonyítványa 's tanítása ellen. Mert ki arról 
kételkedik, mit kezdet óta egyezőleg hittek, annyi, 
mint ha a' keresztény anyaszentegyházat nem hinné; 
az illyen az anyaszentegyházat mint eretneket kár-
hoztatja, sőt magát Krisztust és az apostolokat is, 
kik hitvallásunkat (hiszek köz. ker. anyaszentegy-
házat) szerke/ék." 'S te Luther nem vetetted-e meg 
a' régi anyaszentegyház' egyező tanúbizonyságát az 
apostoli kar' tekintélyéről ? Későbben midőn ő látta 
a' fölállított protestáns elvnek 's a' conciliumok le-
gyalázott tekintélyének szomorú következésit, maga 
megvallá : „Ha csak minél előbb nem jön az ítélet' 
napja, a ' ( s z . írás') értelmezéseinek csoda változatos-
sága miatt szükséges leend ismét a' conciliumok' 
határozatira visszamenni." (Opp. germ. T. 2. f. 69.) 
Melanchton az ő társa, thesiseiben hasonlóképen 
mondja : „Prudenter videndum est, quid consensus 
Doctor um et piorum in ministerio probarit omnibus 
temporibus, ne novas et ecclesiae ignotas opiniones 
reeipias. Recte enim dicitur : ecclesiam non errare." 
Még nagyobb tisztelettel szól a'tanitó anyaszentegy-
ház felől Calvin (Inst. 1. 4. c. 9. n. 8 . ) mond-
ván : „Priscas illas synodos Nicoenam, Constantino-
politanam, Ephesinam lam, Chalcedonensem et si-
miles, quae confutandis erroribus habitae sunt, liben-
ter amplectimur, reverenterque utsacrosanctas quan-
tum adtinet ad fidei dogmata: nihil cnim continent, 
quam piiram et nativam seripturarum interpretationem, 
quam s. Patres spirituali prudentia ad frangendos re-
ligionis hostes, qui tunc emerserant, accommodarunt." 
Olvassa bárki ezen concilium' actáit, végzéseit, 's ta-
pasztalni fogja , hogy ők a' kath. hitszabály, nem 
pedig a' protestáns elv szerint kárhoztaták az eret-
nekeket ; ha tehát szenteknek itélte azokat Calvin, 
miért veté félre hitszabályukat? miért ellenkezett 
több tanításaikkal? 's miért mocskolá máshol azo-
kat , mint tévedőket? De halljuk ismét Calvint. 
(Instit. 1. 4. c. 9. n. 13.) Miután elmondotta, 

hogy az anyaszentegyháznak nincs hatalmában uj dog-
mákat tanítani, mit vele együtt a ' katholikus egy-
ház is mindenkor vallott és val l , 's épen ezért 
kárhoztatá a' koholt uj tanokat mindenkor ; igy 
folytatja : Mi valóban édes örömest megengedjük, 
ha dogmáról kezdődik versengés, nincs jobb 's biz-
tosabb mód, mintha az igaz püspökök (kik ezek, 
ha nem az apostolok' törvényes utódai ?) zsinatba 
gyűlnek, 's ott a' kérdésbe vont dogmát meghányják. 
Mert sokkal nagyobb nyomatékú illyes határozat, 
mellyben közönségesen az egyházak' pásztorai segít-
ségül liiván a' sz. Lelket, megegyeznek, mintha min-
denki otthon magányosan vagy kevesed magával ha-
tározna. A' tanítás' megbirálására ezen módot szabja 
előnkbesz. Pál ( 1 . Kor. 14, 2 9 ) : hogy a'nagyobb 
dolgokban az egyházak közösen tanácskozzanak, 's 
maga a' kegyesség' érzete arra bir minket: hogy, 
ha valaki az egyházat szokatlan dogmával zavarja, 
gyűljenek össze az ekklezsiák, a' kérdést vizsgál-
ják meg, és sz. Írásból vett bizonyítványt hozza-
nak elő (hát az apostoli hagyományból nem? e' 
nélkül az írással , mellyet mindenki maga értelme 
szerint magyaráz, magok közt meg nem egyezhetnek;) 
melly a' népben e' kétkedést elrontsa 's a' gonoszok' 
száját betömje. Igy midőn Arius keletkezett, össze-
gyűlt a' nicaeai synodus, és hatalmával a' gonosz 
ember' vétkes törekvésit megrontá. Eunomius ésMa-
cedonius' esztelensége hasonló móddal gátoltatott a' 
konstantinápolyi synodus által. Az efezusi conci-
lium által megrontatott Nestorius' istentelensége. 
'S igy fejezi be : Haec denique alt initio fuit or-
dinaria in Ecclesia ratio conservandae unitatis, 
quoties satan aliquid machinari caeperat. IIa kez-
det óta illy tekintélylyel és hatalommal bírt a' tanitó 
anyaszentegyház, ezt maga magának nem adhatta, 
hanem Krisztustól nyerte, ' s ezen rendeletét még 
Krisztus, tudtunkra, vissza nem vette. Azért csak 
valld meg őszintén Calvin : hogy a' te reformatio dat 's 
uj tanításodat is,mégpedighatalmáva1,kárhoztatá a' tri— 
enti sz. zsinat. Az angolegyházi nevezetes püspök Bull 
a' nicaeai hitet védvén, igy nyilatkozik : (Vorred. 
n. 2. lap. 2.) „In diesem Concilium wurde einer der 
vorzüglichsten Artikel der christl. Religion — die 
Gottheit Christi — behandelt. Wenn man nun glau-
ben möchte, dass die Hirten der Kirche sich in ei-
nem Artikel des Glaubens hätten irren und die Gläu-
bigen berücken können, wie liesse sich da noch das 
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Wort Jesu Christi in Schutz nehmen, welcher den 
Aposteln und ihren Nachfolgern seinen ewigen Bey-
stu/id zugesichert hat i Diese Verheissung würde 
folglich nicht wahr seyn, weil die Apostel nicht so 
lange leben konnten, wären nicht unter der Person 
der Apostel auch ihre Nachfolger verstanden." 'S 
végre Leibnitz (Brief an die Herzogin von Braunschw. 
2. Jul. 1694.) irja : „Mi sem lehet a' világon tiszte-
letre méltóbb, mint egy igaz közönséges egyházi sz. 
gyülekezet' határozata." Ha nem csalódom, ezen bi-
zonyitmányok eléggé mutatják, hogy még elleneink 
sein tudták egészen eltagadni, milly nagy tekintély-
lyel birt mindenkor a' régi keresztényeknél is a' ta-
nitó anyaszentegyház. 

Kath. Nagy köszönettel tartozom plébános ur-
nák ; már most hitem'e' czikkelyéről is valamint ma-
gamnak ugy másnak is számot tudok adni. 

Pléb Mielőtt egymástól mcgválljunk, egy ké-
résem van kegyedhez : mondja meg kegyed az ellen 
oldalon álló uraknak, hogy midőn értekezéseinkben 
idézéseket olvasnak, ne fogják reánk: hogy mi ol-
vasottságot mutatni, értekezésünknek tudós tekin-
tetet szerezni akarunk, mintha saját hiúságunk fe-
kiinnék szivünkön; 's ha a' gyanúsításnak igaz 
ellenségei, ne Ítéljék szándékunkat; hanem azt te-
kintsék egyedül : hogy mi kath. egyházunk' 's a' 
protest, egyháznak és tanításnak lettdolgait históriai 
adatokkal 's vallomási idézésekkel fölvilágitani 's be-
bizonyítani szükségesnek tartjuk ; 's nem akarunk 
puszta állításokkal előállani. Mondja meg nekik ke-
gyed : ha önállitásaik 's vallomásaik gúnyt okoznak 
nekik néha, azt egyedül magoknak tulajdonithatják. 
Tegye kegyed őket bizonyosokká : hogy mellettünk 
bátran meglakhatnak, személyöket se nem gyűlöl-
j ü k , se nem üldöztük soha; ezután sem fogjuk azt 
tenni ; de tévtanjaikat, mellyek mint megannyi pro-
testatiók a' katholika hit ellen, rosszalni's ostromolni 
fogjuk mindenkor ; 's ezzel a ' ke r . szeretetet nem sért-
jük ; ám kétkedőknek jó tanácsot adni, a' tévedőket 
útba igazítani, a' tudatlanokat tanítani a' ker. sze-
retet' parancsa ; aztán ha nekik szabad hitünk ellen 
protestálni, 's elveket, tanokat a' magyar közönség 
előtt fölállítani, okosan senki sem veheti rossz né-
ven : ha mi is hitünk' igazságait védjük 's az ő tan-
jaikat , elveiket czáfoljuk. Ainici personae, inimici 
causae. 

Sz. g o 

Gottlieb és Vilmos, 
vagy : Luthert követő kél férfiúnak türelmes 

beszélgetései a1 katholika vallás felől. 

VII. 
Luther1 saját szavai bizonyítják : hogy az oltári 
szentségben, melly ben a' kenyér és bor' színe alatt 
Krisztus Jézusnak valóságos sz. teste és vére va-
gyon jelen, — egy szín alatt is részesülhetni ; — 
a' sz. mise nem csak áldozat, de egyszersmind az 
egyetlen isteni szolgálat is, mellyet Jézus re-n-
delt ; ki az oltári szentségben általunk méltán 
imádtatik . . . mikép mindezt Luther ' saját sza-

vai bizonyítják. 

Gottlieb. Mondj olly vitás pontot, mellyre nézve 
a' katholikusok és protestánsok különböznek egy-
mástól. 

Vilmos. Egyike a' legfőbbeknek : az ur' va-
csorája. Hiszszük ugyan mindkét részről, hogy az 
szentség; de a' pápisták már nem részesitik a' közön-
séges hivőket a' kehelyben,'sigy Krisztus' szentvé-
rétől megfosztják őket. 

Gottl. Csakhogy a'katholikusok soha sem fog-
ják neked azt megengedni, hogy a' közhivők a' drág-a 
szent vértől meg volnának fosztva. 

Vilm. Már akár engedik meg, akár nem, azért 
az csakugyan igaz ; mert hiszen egyedül papjaik é l -
nek a' kehelyiyel. 

Gottl. J ó ; csakhogy ők azt tanítják, hogy 
Krisztusnak mind teste mind pedig vére mindenik 
szin alatt jelen van, következőleg hogy épen nem 
szükséges mindkét szin alatt áldozni, miután egyik 
szin alatt is csak annyit veszünk, mint mind a' kettő 
alatt együtt. Ugyanazért hiszik, hogy az anyaszent-
egyháznak szabadságában áll csak egyik, vagy pe-
dig mind a' két szint nyújtani : — lásd ez a' katho-
likusok' tanítása. 1) 

1) ' S ez volt a' katholikusok' tanítása már a k k o r , mi -
dőn a' keresz ténység ' első századaiban az oltári 
szentség egyedül kenyérszin alatt is, következő n a -
pokra el té te te t t , betegekhez és távollakókhoz k ü l d e -
tett , vagy az otthon naponként áldozni akaró hívek-
től hazavitetett ; már akkor, midőn Tertull ián e' s z o -
kás ra vonatkozólag (még a' második század' v é g é -
vel !) i r á , fe leségét holta után pogánynyal kötendő 
u j házasságtól elvonni törekedvi n Cde orat- L- 2 ): 
„mim eum semper latere poter is - dum Signum é m -
ois formas super l e d u m , supe r corpus tuum ? dum 
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Vilm. De csak nem tanítása egyszersmind Lu-
thernek is ? 

Gottl. Nem tanításuk ugyan a' mai lutheránusok-
nak, de miért ? Mivel ők Luther' tanításától egészen 
eltértek. Mit hogy jobban átláss, olvasd el itt az 
első kötetben a' 219. a. lapon, mit reformatorunk 
1520ban a' stolpeni officialisnak bizonyos iratára 
adott válaszában mond ez iránt. 

osci tas , dum quid noxí i , vei immundi abigis ? dum 
de nocte ad orandum surgis ? " ( ' s igy még akkor 
nem voltak protestáns nök ; Tertullián szerint épen a ' 
keresztvetés lévén egyik legnagyobb ismertető jele a ' 
keresz ténynek, melly miatt a' pogányok előtt nem 
vala lehetséges „ l a t e re" ) „an non viro credere p r o -
num erit esse operationem magicam? an viri oculos 
effugere poterit illud, qnod secreto ante omne aliud 
ulimetitim sum is ? el sciat esse pattern, an non talem 
esse eredet ; qualis dicitur?" (Ért i a' „coena thy est." 
vádját.) Néha ugyan sz. vérbe vala e' kenyérszin 
mártva de nem mindig. Az pedig szinte szokás volt, 
hogy a' nyelni nem tudó betegek 's a' kisdedek' 
szájába csupán bor' szine alatt nyújtatnék a ' szen t -
ség , belecsöpögtetve. Tehát ekkor igenis szokásban 
volt már bizonyos körü lményekben, egy szin alatt 
részesülni csak az ur' testében, és a' kereszténység 
benne semmi megfosztatást sem látott ; a' mint o k o -
san nem is lá tha to t t : jól tudván, mikép sz. Pál a p o s -
tolnak ama' szavai szerint : „valaki eszi e' kenyeret, 
vagy jszsza az ur ' p o h a r á t , " (Kor . 1. lev. 11. 27.) 
valamint az egy szinnel méltatlan élés is elegendő a' 
léleknek halált szerezni, ugy életet is az egyben, b á r -
mel lyikben, méltán részesülőnek. — Egyébiránt ha 
ugyan vannak még mai nap is o l lyanok , kik a' k a -
tholikusoknál szokásban lévő egy szin alatti á l d o -
zásból vádat tudnak csinálni és megfosztatásról p a -
naszkodni, azok ezt bizonyosan csak gyermekes k ö -
tekedésből teszik ; jól tudván ők a z t , hogy a ' k a -
tholikus egy szin alatt is hasonlithatlanul többet hisz, 
és n y e r , ( t . i. Krisztusnak valóságos sz. testét és 
• é r é t , annak élő lelkével együ t t , ) hogysem ők , kik 
az urvacsorát ma már jobbadán puszta jelképnek 
véve , a' dolognak igazán csak színétf még ha ez 
kettő volna is, de mindig csak színét veszik ! Bizony, 
ha ki a' dolog' színével is megelégszik , az már az 
egygyel is beérheti . Egyébiránt a' kik olly hittel 's 
készülettel veszik az u rvacsorá t , hogy ezt attól is 
készek elfogadni, (mit az uniális templomszentelések' 
alkalmával már nálunk is — értem prot. atyánkfiait 
— dicsekedéssel emlegetnek megtör téntnek,) kinek 

szándékában sincs, és nem is lehet, azt nyújtani ne-
kik , mit ők kivannak és hisznek, — azoknak , igaz, 
csak a' szín ke l l , és minél több sz in ; ők a' dolog' 

Vilm• „Az mégis tetszik nekem, hogy azt pa-
rancsolja 's tanítja, miszerint meg kell egg szinnel 
is elégedni és erősen hinni, hog g Krisztus nem 
eldarabolva, hanem épen és egészen jelen van 
a' szentségnek mindenik szine alatt. Ezt hiszem én 
i s , és kérek minden embert, hogy ez iratnak eb-
ben adjon hitelt, mi nincs különben az én prediká-
cziómban is." 

Gottl. Most már hallottad ugy-e ? 
Vilm. És hol van ezen predikácziója ? 
Gottl. Keresd csak föl a '211. a. lapot; majd 

reá fogsz ott akadni ; nézd csak, ide fönt ki vagyon 
téve, hogy mikor mondotta, anno 1520 ; kezdd itt 
olvasni. 

Vilm. „Én azt nem mondtam, nem is tanácsol-
tam, nem is az én véleményem, hogy egy vagy 
néhány püspök önhatalmából kezdje el valakinek inind 
a' két szint nyújtani, egyéb ha ezt ekkép rendelné 
's parancsolná valamelly közönséges zsinat." 

Gottl. Lutheranus-e e' tan, vagy katholikus ? 
Vilm. Itt nem szükség sokat kérdezősködni vagy 

felelni. 
Gottl. No 's hát tölts nekem egy kicsit abból 

az édesből; hadd köszöntsem el reád, mint leendő 
katholikusra ! 

Vilm. De hát miért veszik akkor a' papok a' 
pápistáknál mind a' két szint az oltárnál ; tehát nem 
elegendő nekik egy ? 

Gottl. Elegendő nekik egy is, ha csupán csak 
áldoznak, a' nélkül hogy misét mondanának ; 2 ) de 
ha miséznek, akkor mind a' két szint veszik, mivel 

lényegével mitsem gondolnak.A' katholikusnál ellenben 
nem az a' fő, hogy egy vagy két szin alatt vegye-e az 
élet' kenye ré t , hanem hogy valóban azt vegye, miről 
Jézus mondá , hogy a ' ki azt t eend i , meg nem hal 
örökké. De az illy vételhez hit ke l l , és pedig erős 
hi t , mi amott nélkülözhető. Ha megfosztatásról l e -
hetne e' részben szó , ugy mi is kérdhetnők a' p r o -
testánsokat, hogy miért nem részesitik az oltári szen t -
ségben kisdedeiket is, mikép az az első századokban 
divat vo l t? Nemde mivel ámbátor divat vo l t , azért 
elkerülhetlenül szükségesnek az üdvösségre nem t a r -
tatott. 'S hasonlót tar tunk mi a' két szin ala'ti r é s z e -
sülésre nézve is. S . 

2) Igy nagy-csö tö r tökön , be tegségökbeu, még haláluk' 
órá ján is ' s tb . ; mit alig tenne a ' k a t h . tanitó egyház, 
ha ez által magát legkevesebbtől is megfosztatni h i -
hetné. S. 
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azt tanítják és hiszik, hogy az oltáron végbevitt 
eme' tételök előre meg volt azon áldozat által j e -
lentve, mellyet Melchisedech kenyérben és borban 
bemutatott, 's melly előképe volt Krisztus' Melchi-
sedech' rende szerinti örök papságának. A' katholi-
kusok azt hiszik , hogy Krisztus ezen örök papsá-
gánál fogva a' kenyér és bor' szine alatt az ő 
szentegyházában papjainak kezei által magát napon-
ként fölajánlja, miért is mise-áldozatuk'ünneplésénél 
mindenkor kenyeret és bort használnak, — valamint 
Jézus is kenyeret vön és bort a' sz. úrvacsora' szer-
zésekor. Hogy pedig ez iránt még jobban okulhass, 
olvasd el itt az első kötetben, 95. b. lapon, mit 
Luther a' 109. zsoltár' magyarázatában tanitott. 

Vilm. Valóban, itt van valami Melchisedechről. 
„Melchisedech király volt és pap, és kenyeret áldoz 
és bort még magáért a' sz. népatyáért Ábrahámért 
i s , és annak cselédeiért. Melly képben az jelen-
tetik, mikép senki a' szentek közül nem olly kegyes, 
hogy, ha Krisztus magát érette föl nem áldozza, 
e i n e kárhoznék, 3 ) mert egyedül ő pap az egész 
emberiségért." — Jól vagyon, ezt én is hiszem ; 
's ez már régen megtörtént, midőn magát Jézus a' 
keresztfán föláldozta. 

Gottl. Olvasd csak tovább, i t t a ' 9 6 . a. lapon. 
Vilm. „De tehát mi az, hogy Melchisedech 

Ábrahámért kenyeret 's bort áldoz? Ez Krisztusnak 
ez időbeni papságát jelenti egész a' világ' végéig, 
miszerint ő szent testének és drága vérének elrejtett 
oltári szentségét a' kereszténységben föláldozza." 
'S ez a' miseáldozat volna ? 

Gottl. Erre is maga Luther adjon neked fele-
letet; beszélt ő erről 1520dik esztendőben, 's azt 
tanította, hogy a' szent mise azon egyedüli módja 
a' külső istentiszteletnek, mellyel Istennek a' ke -
reszténységben szolgálni szükség. Olvasd el magad 
az első kötetben, melly előtted fekszik; a' mondot-
tak egyik predikácziójában találtatnak; mellyet a' 
330 a. lapon fogsz föllelni. 

Vilm. El kell az egész beszédet olvasnom? 
Gottl. Nem, öreg! ennyivel nem akarlak ter-

helni ; nézd, csak itt kezdd. 
Vilm. „Hogy Krisztus magának kedve szerinti 

3 ) Hozzátehelle volna Luther még azt i s , hogy ama ' 
s zen t ek , ha Jézus a ' világot meg nem v á l t j a , nem 
is lehelének olly kegyesek- és szentekké . S . 

szeretett népet készítene, melly a' szeretet által ösz-
szeköttetve egyetértésben élne, Moses' egész tör -
vényét eltörlötte, és hogy jövendőre ne adjon 
okot felekezetek és szakadások' csinálására , i s -
mét nem több, hanem csupán egy módot vagyis tör-
vényt szerzett egész népének, tudnillik aí szentmi-
sét. Mert jóllehet külső mód a' keresztség i s , de 
ez csak egyszer történik, 's nem gyakoroltatik az 
egész élet' hosszában, miként a' mise. Úgyhogy 
ezentúl semmi más külső módja sem lehet az is-
tenszolgálatnak, egyéb a' mise; 'sa' hol ezgya-
korollatik, ott van a' valódi iste/iszolgálat.Ci 

Gottl. Most fordits egyet , 's olvasd továbbá' 
322. a. lapon. 

Vilm. Hol kezdjem ? 
Gottl. I t t , csaknem egészen fönt. 
Vilm. „Most már lát juk, hány része van e' 

testamentomnak, azaz misének. Először is van benne 
testáló, ki a ' testamentomot csinálja, Krisztus; má-
sodszor—örökösök, kiknek a' testamentom hagyatik, 
tudnillik mi keresztények ; harmadszor maga a' tes-
tamentom, melly Krisztus' ama' szavaiban foglaltatik : 
Ez az én testem, melly érettetek adatik, — ez az 
én vérem, melly érettetek kiöntetik, uj 's örök tes-
tamentom 'stb. negyedszer — pöcsét, vagyis jel, ez a ' 
kenyér és bor' szentsége, melly alatt 4 ) az ő igazi 
teste 's igazivére va/r, mivel mindannak élőnek kell 
lenni, mi e' testamentomban vagyon; ugyanazért nem 
holt Írásban és pöcsétben, hanem élő szavakban 's 
jelekben szerzé azt, mellyeket naponként megújíta-
nának az emberek." 

„És ezt ábrázolja a' pap, midőn az ostyát föl-
emeli, melly által nem annyira az Istenhez intézi, 
mint hozzánk a' szavakat, mintha mondaná nekünk : 
Nézzétek, ez pöcsétje és jele a' testamentomnak, 
mellyben nekünk Krisztus minden bűneink' bocsánat-
ját hagyta és örök életet. Megegyezik ezzel a' kar-
ének is : áldott legyen a z , ki hozzánk jön az Is-
tennek nevében !" Hm ! Hm ! 

Gottl. Folytasd csak még egy kevéssé, itt valami-

4 ) E' helyet t : „melly a l a t t , " a ' katholikusok ekkép f e -
jezik ki magoka t : „mel lynek szine a la t t , " mint maga 
Luther is illy kifejezéssel él a' stolpeni officialis' i r a -
tára adott , 's föntebb idézett válaszában- ( 'S igy nem 
lehetne közöttünk ,'s Luther* követői közölt nagy k ü -
lönbség . ) S . 
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vei alább, — itt . . . itt majd látni fogod, milly 
nagyra kell a' misét böcsülni. 

Vilm. ,,A' milly örömet érezne valaki, ha va -
lamelly jó barátja tízezer forintot hagyna neki, épen 
ollybá sőt még nagyobbra böcsüljük a' misét, mi 
nem egyéb , mint a' leggazdagabb, örökkévaló , 
áldott testamentom, magától Krisztustól hagyva szá-
munkra." — De már azt meg kell vallanom, hogy 
mi]nem tartunk annyit a' misére, mint Luther. 

Gottl. Mindig jobban ésjobban be kell e' sze-
rint látnod, mikép mi sok pontra nézve Luther' t a -
nításától egészen eltértünk. Ha tehát igaz isten-
szolgálattal akarunk birni, ugy misével is kellene bír-
nunk; drága Lutherünk ezt eléggé világosan mondja. 

Vilm. Csak azoknak a' pápistáknak ne volna 
miséjökben olly sok mindenféle babonás dolog. 

Gottl. Mit nevezsz te babonás dolognak !1 

Vilm. Mindazt, mi hozzá tartozik, nem ismerem ; 
én csak azokat értem, miket ők ceremóniáknak n e -
veznek, 's mindenekelőtt azon bálványozást, mellyet 
benne elkövetnek, midőn szentségüket imádják. 

Gottl. Helyes volt feleleted, hogy nem isme-
red mindazt, mi a' katholikusok' miséjében foglal-
tik ; mert ha valaha olvastad volna könyveik' vala-
mellyikében, 5 ) hogy szertartásaik mit jelentenek, 

5) Sőt nem csak azokban , de némelly protestánsokéiban 
i s , p. o. Fess le rné l , ki (Ansichten von Relig. und 
Kirchenth. II. Th. Ber l in , 1805.) a ' katholikusok' 
miséjében előforduló több szertartásnak szép m a g y a -
rázatát adva , mindenek fölött pedig azok' régiségéi 
kimutatva , (mit az eredeti kereszténység' egyszerű-
ségéhez állítólag visszatérni akaró protestant ismus-
nak igen kedves lehet tudni , ) többi közt a' m i s e -
canonról ekkép ny i la tkoz ik : , ,Dieser Canon, oder 
die Regel, das Abendmahl zu consecriren, in so fern 
er die Geschichte der Einsetzung desselben en thä l t , 
ist so alt, als die katholische Kirche. Die ihm b e y -
gefügten Gebete sind aus den Zeiten, in welchen die 
Kirche noch Niemanden, als der Jungfrau Mar ia , 
den Aposteln und den Märtyrern" (minthogy alig volt 
azon időben ismeretes sz. é le t i i , ki egyszersmind 
vértanú nem lett vo lna ; épen az ollyanok keres-
tetvén a' pogányok által h a l á l r a ; ) „eine k i rch l iche 
Verehrung zuerkannt hatte. Zu Ende des YI. J a h r -
hunderts war er schon in der hier aufgestellten Form 
vollendet da . " (S . 434.) „Die Präfalion . . . war 
nach Tertullians und Cyprians Zeugnissen im III-
Jahrhunderte schon überall übl ich" 'stb. Ezeket csak 
azért emiitjük , hogy l á s suk , milly elhamarkodva 

azokat babonás dolgoknak sohasem nevezted volna. 
Mi a' bálványozást illeti, mellyet szemökre szokás 
hányni, nyíltan meg kell vallanom, hogy minden 
böcsiiletesen gondolkodó lutheránusnak lelke' mélyéig 
szégyenlenie kellene magát efféle szemrehányást csi-
nálni. 6 ) 

szólnak a z o k , kik a ' kath. egyházi szertartásokról 
olly könnyeden elmondják, hogy pápák ' találmányai, 
hogy babonások 'stb. Ugy véljük, hogy olly s ze r t a r -
tások, mellyeket az apostol i időkre lehet és kell visz-
szavinni , 's mellyek már azon századokban is mint 
hagyományilag megőrzöt t regiségek tiszteltetének , 
mellyek' tanítását m é g a' józanabb protestantismus 
is ha j landó meg nem romlottnak nyilatkoztatni , — 
hogy illy szer tar tások, mégis csak érdemeltek volna 
a' hi tuj i tók előtt annyi t iszteletet , hogy ne küszö-
böltessenek k i ' v a k t á b a n olly emberek á l t a l , kik 
azokat szebbekkel 's lelket emelőbbekkel bizonyosan 
nem valának pótolni képesek . S. 

6) Szégyenleni. . . . Egyvalaki hasonló intésre a z t a d á 
egykor válaszul , hogy „ki . . . győzne annyit s z é -
gyenleni ." Ha valamire , ugy e' tá rgyra nézve adhata 
Vilmos Gottliebnek illy felel etet. Mer t valóban lehetet-
len is a' protestantismus' ama' kihiresztelt türe lmét , 
l iberál is gondolkodását és minden keresztény f e l e k e -
zetet tisztelni, mindenikkel a' hitnek egységét (P ro t , 
lap. 20. sz. 1842.) föntar tani kész philantropismusát 
a jánlóknak eléggé szégyenleniek, hogy egyik l e g h í -
r e s e b b , némellyek által symbolicus könyvnek is t a r -
tott hit tanukban századokon át illyesmit csöpögtet-
hettek ártatlan gyermekeik' szivébe : „ipsum Missae 
fundamentum nihil aliud e s t , quam abnegatio unici 
illius sacrif ici i , et passionis Jesu Chr i s t i , et exe-
cranda idololalria. . . . Quanlo magis de papist is 
hoc dici poterit : estis separati a Christo, qui pe r 
missam salutem quaeritis ! Lex enirn est a Deo, 
missa vero a Diabolo. — Ilostiam cnim sub qua f in -
gunt Christi corpus esse p raesens , in missa elevant 
. . . magnaque devotione hoc Idolum loco veri Dei 
adorant: hanc denique execrandam idololalriam sum-
ma cum tyrannide propugnant. ' (Catechesis relig. 
Christ, in ecclesiis et scholis plerisque reform, usitata 
etc- quaest. 80.) Bezzeg van itt szégyenleni való elég. 
Fessier, idézett munkájában, a' misét ismertető Bey-
lageját e' szavakkal zárja : „Dies ist die Messe der 
kath . Kirche, von welcher der Heidelbergische Ka te -
chismus Frage 8 0 . , und nach ihm eine Menge grund-
gelehrter, reformirter und evangelischer Theologen 
nichts Gründlicheres zu sagen wi s sen , a l s : „s ie sey 
im Grunde nichts anders denn eine Verläugnung des 
einigen Opfers Jesu Chris t i . und eine vermaledeyte 
Abgötterey." „ Was so gelästert wird, itt über die 
Nothirendigkeit einer Apologie erhaben.11 (S . 4*9.) 
Azért mi sem adunk a' mondottakhoz több szót. s . 

X 
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Vilm. Csak lassan, öreg ! mert én is ott vagyok. 
Gottl. Imént haliam ; minthogy azonban mi 

egymás közt mindig egész nyiltszivüséggel szólot-
tunk, annálfogva neked még egyszer ismétlem, hogy 
részünkről oktalanabb ellenvetést képzelni sem lehet, 
mint melly az oltári szentség' imádását illeti. 

Vilm. Magyarázd ki tehát magadat. 
Gottl. Valljon mit tartanak a' katholikusok a' felől, 

mit ők a' legfölségesebb oltári szentségnek hínak? 
Vilm. Azt hiszik róla, hogy Krisztusnak igazi 

teste és vére mindenkor jelen vagyon benne. 
Gottl. Helyesen, és azért imádják is azt; — 

hát lehet ennél valami keresztényhez illőbb ? 
Vilm. Ugy, de az Írásban semmi sincs az imá-

dásról mondva. 
Gottl. No ez megint bizonyító ok, ha mondom. 

Hát még parancsolni is kell minden egyes keresz-
ténynek, hogy Krisztust imádja? Vagy nem kell-e 
inkább mondanunk, hogy egy sem igaz keresztény, 
ki az isteni Megváltót nem imádja ot t , hol őt iga-
zán jelen lenni hiszi? 

Vilm. És miért törülte el Luther köztünk ezen 
imádást? 

Gottl. Oh te jámbor együgyűség ! Vajmi na-
gyon sok eltörültetett Luther' ideje óta közöttünk 
abból, mit e' reformátor világos szavakkal megha-
gyott ! Ugy jártunka' kérdéses imádással is ; és hogy 
e' fölött legkisebb kétséged se lehessen, vedd on-
nan elő a' második kötetet, és üsd föl a' 227. a. 
b. lapon ollyasmire fogsz akadni, mit Luther 4523-
ban, tehát a' megkezdett hitújítás' hatodik évében irt. 

Vilm. ,,A' ki nem hiszi, hogy itt Krisztus' 
teste 's vére jelen van, az jól teszi, ha sem szel-
lemi- sem testileg nem imádja. De ha ezt hiszi va-
laki , a' mint eléggé be vagyon bizonyítva, mikép 
hinnünk kell, az természetesen bün nélkül meg nem 
tagadhatja Krisz tus ' tes te- ' s vérétől tiszteletét. Mert 
hisz' azt csak hinnem kell, miszerint Krisztus maga 
is jelen van, ha teste és vére itt vagyon; az ő sza-
vai nem csalnak, 's ő az ő testétől 's vérétől nincs 
különválva. 7 ) 'S még midőn a' koporsóban halva 

7) „Die ganze Kirche hat übereinstimmend und vonAlters 
her geglaubt, dass durch die Consecration des Pr ie-
sters in der Messe, die ganze Substanz des Brotes in 
die ganze Substanz des l-eibes und Blutes Jesu Christi 
übergehe . . . überall aber, wo Christus so ganz, mit 
l^eib und Seele} da zu setjn geglaubt wird, kann und 
soll er angebetet werdenFessiers Ansichten etc. II. 
Th. S. 2 2 t . A' kath, egyház ebben is következetes. S- ' 

feküdt is, még akkor is Krisztus volt, és méltó a' tisz-
teletre, jóllehet nem vala vér többé benne. Item, 
egymást is tartozunk bizonyosan tisztelni és megbö-
csülni, mint Pál tanítja Rom. 1,12., Krisztus végett , 
ki a' hit által lelkikép bennünk lakik. Igaz ugyan , 
hogy van a' módban különbség, mikép Krisztus fönt 
ül a' mennyekben, és mikép a' szentségben van , 
és a' hivők' leikeiben. Azért ment föl ugyanis a ' 
mennyekbe, hogy őtet ott imádjuk és imádni tartoz-
zunk , és hogy megvalljuk, miszerint ő hatalmas ur 
minden dolgok fölött. (Philipp. 2.) A' szentségben 
pedig és a' hivek' sziveiben tulajdonkép nem azért 
van jelen, hogy ott magát imádtatni akarná, hanem 
hogy velünk valamit tegyen és segítsen rajtunk. 
Valamint a' földre is nem azért jöve testben, hogy 
őt imádják, hanem hogy nekünk szolgáljon, mikép 
ezt maga mondja : Én nem azért jöttem, hogy szolgál-
tassam magamat, hanem hogy szolgáljak,és az én élete-
met adjam sokakért ; — (le azért ebből nem követke-
zik, hogy tehát őtet tiern in kell imádnunk ; mert 
sokan imádták őtet itt a' földön, 's ő ezt el is fogadta , 
mint a 'három királyok is imádták őtet a ' jászolban, a' 
vak, és sok mások." 

Gottl. No 's mit gondolsz ezekre? 
Vilm. Valóban nem tudom, mit kelljen gon-

dolnom. 
Gottl. És nehogy ismét tévedésbe vigyen va-

laki ama', Luthert nem igen tisztelő mondással, 
mintha reformatorunke' tanítását később visszahúzta 
volna, olvasd el itt a'nyolczadik kötetben, a' 361. 
a. lapon, mit kevéssel holta előtt 1546bana' löweni 
theologusok ellen irt. 

Vilm. „A ' fölséges oltári szentségben — mel-
lyet imádni is tartozunk — valóban és lényegileg 
nyujtatik és vétetik a' mi urunknak Krisztusnak 
teste és vére, mindkettő a' méltatlanoktól ugy mint 
a' méltóktól." 

Gottl. Ha tehát mi mind e' mellett Luther' kö-
vetői vagyunk, ugy a' pogányok és törökök is 
azok, mert hisz' ők is csak ugy ellenmondanak Lu-
ther tanításának, mint mi. Lásd, azért estem én 
vallásom iránt nyugtalanságba, minthogy Luther' 
holta után tanításában olly sok változtatás történt. 
Ki adott nekünk embereknek jogot arra, hogy tet-
szésünk szerint majd ezt, majd amazt kihagyjuk azon 
hitvallásból, mellynek örök üdvösségünket kellene 
eszközlenie? Én részemről inkább valami erőshöz 
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és állandóhoz akarom magamat tartani ; ezt pedig egyes 
egyedül a'katholikusoknál találom föl, mint ezt több 
tudósok nyilván és világosan bebizonyították. 8 ) 
És én nyiltsziviien megvallom neked , hogy én mái-
darab idő óta , valahányszor katholikus templomba 
megyek, Jézust térdre borulva imádom. 

Vilm. Hisz' az nekem is egészen okossággal egye-
zőnek látszik, imádni Jézust mindenütt, hol őt valóban 
jelen lenni hiszszük, és nem várakozni, miként a' 
durva pór, míg csak nem parancsoltatik, hogy imád-
jük őtet. Csak aztán a' pápisták, vagy katholiku-
sok magánál Krisztusnál maradnának, és ne imádnák 
még Máriát és az egyéb megholt szenteket is. 

Gottl. E' nagy fontosságú tárgy felől majd más 
alkalommal fogunk szólni ; ez ugyanis elegendő lesz 
egyszerre, ha mindazt, mit ma olvastunk, 's a' mi-
ről értekeztünk, jól meg akarjuk fontolni. Kis sétá-
lás nem fog ártani. 

Vilm. Nincs semmi ellenvetőm ; de meg fogod 
engedni, hogy holnap ismét eljöjjek, értekezésün-
ket tovább folytatni; mivel e' tárgy nekem most 
mindennél előbb valóvá lön. 

Gottl. Es még engedelem-kérésre is volna 
szükséged? Ugyanugy-e? 

S. 

f rivos beszélgetés a' hajón. 

A' buzgó lelkipásztor minden alkalmat öröm-
mel használ, hogy Isten' országát és az ő dicsősé-
gét az emberek közt minél jobban terjeszsze. Innét 
hivei közti társalgásában, és minden körülmények-
ben a' legközelebbi tárgyról vett hasonlatosság vagy 
példabeszéd által jó és épületes gondolatokat ébresz-
teni igyekszik. 

N. lelkipásztor több napi utat tön hajón lefelé, 
's idejét majd imádság, majd olvasgatás és beszéd 
közt tölté. A' nap alkonyodni kezdett, és a' hajós 
legények a' hajóba szivárgott vizet kihányták. — 
Lássátok — mondá hozzájok — a' mit itt a ' ha-
jóban cselekesztek, ugyanazt kell minden embernek 

8 ) Moore Tamás ' „ u t a z á s a i " e' helyt különösen méltók 
a ' megemlítésre. Az összes egyházi szer tar tásokra 
nézve a jánl juk a' következő jeles munkát : Die S c h ö n -
heit der kath. Kirche etc. Yon Gregor Rippel. Neu 
bearbei tet von H. Himioben. Mainz, 1841. 1/1.30 kr. S. 

önmagával cselekednie. Mikép a ' viz észrevehetlen 
nyílásokon a' hajóba szivárog, és fölvigyázás nél-
kül lassan lassan annyira megszaporodnék, hogy 
a' hajót is elsülyesztene, hasonlokép van emberrel 
is; a' külső érzékek által csaknem észrevehetlenül 
lopózik lelkébe a' vétek, és ha gondosan nem vi-
gyáz, 's ha időről időre töredelmes szent gyónás 
által magából ki nem irtja, mindig több és több 
gyűlvén hozzá, olly erőre kap, hogy az elsülyedés, 
vagyis a' végveszedelem kikerülhetetlen lészen. Mi-
nél pontosabban vannak a' hajó' deszkái összeillesztve, 
a' viz annál kevesbbé hat be ; ugy szinte minél vi-
gyázóbbak vagyunk érzékeinkre, és minél gondosab-
ban elzárjuk magunk előtt a' csábitó példákat, an-
nál kevesebb vétek veszi magát szivünkbe. Miképen 
továbbá, lia a' hajó valamelly szerencsétlenség ál-
tal nagyobb nyilást kap, a' viz rögtön nagy erővel 
berohan, és a' hajó hacsak hamarjában a' viz' be-
omlása meg nem akadályoztatik , elsiilyed: ugy 
nem különben, ha valamelly vétkes szenvedély em-
ber' szivében nagy rést talál,'s abban magát megfész-
kelheti , oda mindig több és több vétek veszi magát, 
és embert a' vétek' özönébe egészen elmeriti, ha-
csak mindjárt kezdetben a' szenvedélyt legyőzni, és 
erejét meggyöngiteni nem igyekszik. — És e' példa 
a' hallgatók előtt nem volt hatás nélkül. 

Más alkalommal ismét más hasonlatosságot vett 
föl : Nemde — mondá — ha ki benn a' hajószo-
bában foglalkozik, észre sem veszi, mikép halad to-
vább, és czéljához közelit; sőt inkább ugy tetszik 
neki, mintha szüntelen azonegy helyen volna : de 
ha a' hajó' tetejére lép, és ott látja, miképen 
szeme előtt más és más tájék váltja föl magát ; mi-
kép enyésznek el előtte a' part melletti faluk, hely-
ségek, erdők és dombok, és azok helyett ujak tűn-
nek föl : ekkor már valósággal tapasztalja, hogy to-
vább halad és czéljához közelit. Igy van barátim ve-
lünk is az életben : a' nélkül hogy észrevennők, 
minden pillanatban halálunkhoz közelebb jutunk. 
Minden lépés, mellyet teszünk, sírunkhoz közelebb 
vezet, de mi azt észre sem vévén, azt hiszszük, hogy 
ugyanazon ponton állunk, mellyen tegnap és teg-
napelőtt. A' mi pedig bennünket ezen csalódásról 
meggyőz, és a' mi valósággal megmutatja, hogy sí-
runkhoz szüntelen közelebb jutunk, az azon minden-
kori változás, melly velünk és körülöttünk szünte-
len történik. Szüleink, rokonink, barátink, isme-
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vősink egymásután szemeink elől elenyésznek, uj 
nemzedék foglalja el helyöket , és egészen uj kör 
támad körülöltünk. — Beszélgetése közé illy üdvös 
észrevételeket font a' gondos lelkipásztor. — Majd 
ismét, midőn lát ta, hogy a' munkások kevés pihe-
nés végett evezőiket bevonják, másra terelve figyel-
möket, kérdé : valljon fölfelé hajózásban megszün-
hetnek-e egy ideig az evezéstől ? és midőn ők álliták, 
hogy az lehetetlen, oka után kérdezősködött, mire 
egyik imigy válaszolt : midőn vizmentében hajózunk, 
pihenni lehet , mert a' viz magával ragadván a' 
ha jó t , csak kormányra van szükség; az evezés pe-
dig arra szolgál, hogy a' ha jó sebesebben uszszék; 
midőn pedig fölfelé hajózunk, hogy a' viz' folyamát 
legyőzhessük, szünet nélkül evezni szükséges; mert 
ha csak egy pillanatig megszűnnénk is , a' hajó , a' 
helyett; hogy fölfelé indíttatnék, lefelé szállna. Iga-
zatok van , mondá a ' le lkipásztor , nekem e' dolog 
felül észrevétel ötlött elmémbe, mit veletek közleni 
kívánok. Ha t. i. valaki azon ösvényen u taz , melly 
kárhozatra vezet , az átengedvén magát a' csábító 
természet folyamának, ez ő t , mint hajót a' sebes 
folyó, magával ragadja. Ti ugy tudjátok és tapasztaljá-
tok mint é n , hogy az ember természeténél fogva 
hajlandó a' rosszra, ő t. i. mindenkép azt keresi, 
a' mi érzékének kedvez. Ez az eredendő bűnnek kö-
vetkezése, melly az ember' jóra vonzó hajlamát meg-
rontotta. De ha holtunk után boldogok akarunk lenni, 
akkor a' természet' rossz sugalmai ellen harczolnunk 
kell, és legyőznünk a' kívánságok' árját, melly ben-
nünket gonoszságra ragadna; ez pedig erőszakot, 
folytonos iparkodást kíván , mint a' ha jó , melly a' 
viz ellen törekszik. Ugy van emberrel az erkölcsi 
világban, mint a' viz ellen törekvő hajóval; ki előre 
nem megy , az hátra nyomatik, és czéljától mindig 
tovább esik. Lássátok — folytatá tovább — a' ti ha-
józási állapototok elmélkedésre milly bő tárgyul 
szolgál. Valóban, viszonzá a' kormányos, mi ezen 
szép gondolatokra soha sem jöttünk volna. 

Ez alatt távolról egy nagyobb hajót vevének 
a1 viz' szinén észre. Nemde, mondá a' lelkipásztor, 
az fölfelé törekedik. Igenis , mondának a' hajósok, 
de annak könnyebb ám fölfelé jutni, mert vitorlái 
lévén, 's azokat a' kedvező szél megtöltvén kön-
nyebb munkával juthat fölfelé. — íme barátim, 
ebből tanulhatjátok, milly nagy jó reánk nézve Isten' 

kegyelme, és milly buzgón kell azért szüntelen ese-
deznünk ! Isten' kegyelme reánk nézve az, mi a' ha-
jóra nézve a' kedvező szél. Az buzdit, lelkesít, sőt ugy 
szólván magával ragad minket; és ha iparkodás által 
magunk is törekedünk, ugy a' megromlott természet' 
sebes folyamát, habár még olly ragadó legyen is , 
bizonynyallegyőzhetjük, és igy egykor rendeltetésünk' 
és vándorpályánk' czélját , melly az é g , boldogul 
elérhetjük. 

Illy, és ehhez hasonló több üdvös beszélgetés által 
mulatá a' lelkipásztor, míg partra ki nem szálltak , 
utazó társait és a' hajósokat; mi által bennök a' 
többször előforduló és tapasztalható hasonlatosság' 
természeténél fogva maradandó hasznos gondola-
tokat ébresztett. 

V I l l i k Orbán pápától kiadott imádság. 
(Ante oculos tuos Domine etc.) 

Bűneinket Uram ! szemed elé teszszük, 's a' 
ránk mért csapásokat velek összevetjük : 

Ha vétkeinket fontoljuk : kevesebb a' mit szen-
vedünk, több a ' mit érdemlünk. 

Súlyosabb a' mit elkövettünk, könnyebb a' mit 
eltörünk. 

A' vétek' diját érezzük, 's a' bün' rögzöttségét 
nem kerüljük. 

Ostorid közt gyöngeségünk megtörik : de g o -
noszságunk nem változik. 

A' beteg lélek kínlódik : de nyakasságunk nem 
hajlik. 

Az élet' sanyari közt fohászkodunk : de tettleg 
mitsem javulunk. 

IIa vársz, nem jobbulunk: ha boszut állsz, ki 
nem álljuk. 

Fenyítéskor megvalljuk rossz tetteinket : ha 
elmúlt a' látogatás , elfeledjük könyeinket. 

Ha kinyújtod karodat, Ígérjük a ' t e endőke t : 
ha fölfüggeszted kardodat, nem rójuk le az igéi teket. 

Ha ostorozsz, kiáltunk : irgalmazz ; ha irgal-
maztál , újra fölhívunk, hogy ostorozz. 

Uram! megvalljuk bűneinket; tudjuk , ha nem 
irgalmazsz, minket méltán kárhoztatsz. 

Add mindenható Atya ! érdem nélkül , a' mit 
kérünk; ki semmiből teremtéd, kik téged kérjenek. 
A' mi urunk Jézus Krisztus által. Amen. 
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Az egyháziBjitás' |»liilosoi»Iiiája ka-
tholikus szempontból. 

I. 
Luther1 újítására, a' Hetényi állal fölállított el-
veknél fogva is, nem lehetett szükség múlhatatlanul. 

Ha ugyan bármelly tárgyról rendszeresen 's 
végokokat nyomozólag gondolkodni — philo sophálni 
tesz/ugy kétségkívül lehet és kell egyház- és hitujitási 
philosophiának is lenni. 'S bizonynyal alig vagyon 
ember, főleg keresztény előtt tá rgy, melly a' gon-
dolkodásra méltóbb volna, mint épen a' hitújítás, — 
az emberek' egy részénél meghonosult vallásos esz-
méknek ujakkali fölcserélése, — ama' kétes műté-
tei , melly világ' kezdetétől a' legnagyszerűbb, 
's ollykor a' legborzasztóbb alakokban tüntette föl 
a' véleményharczok' iszonyú erejét, a' gondolat és 
meggyőződés' amaz óriási hatalmát, mellynél fogva 
hitöknek nem csupán egyes emberek, de egész nemze-
tek is lelkesült buzgalommal vitték az élet' valamennyi 
javait 's őt magát az életet is áldozatul. A' törlénet 
és tapasztalás számtalan tényeket állitnake' részben 
előnkbe, mellyeket a' gondolkodó ész, mint elméleti 
rendszerének valódi vagy csak képzelt alapjait, e l -
vont eszméinek igazolásául szokott fölhasználni. — 
De a' véges ész mint mindenütt, alanyiságához mért 
körökben forog itt i s , és következtetéseit, a' saját 
ismereteinek kisebb nagyobb kiterjedése 's helyes 
vagy helytelen iránya által föltételezetteket, örömest 
állítja föl az átalános ész vizsgálódásainak eredmé-
nyeid : bölcselkedésnek , philosophiának — termé-
szetesen sophiának is — nevezve és tartva saját 
működését, ellenben, ha nem is esztelenségnek , 
legalább is üres képzelgésnek ítélve az ellenvélemé-
nyüekét. Igy lön eddig is lehetővé, hogy a' leghí-
resebb philosophiai rendszerek, saját felekezetök 

által csalhatlan bölcseségnck tartatva , kölcsönösen a' 
dőre tévelygés' gúnynevét viselnék egymás' ellenében. 

Senki sem csodálhatja azért, ha philosophálva 
mi is katholikusok az egyház- és hitújítás fölött , 
mint philosophált róla He.tenyi a'prot. egyh. és isk . 
lap'multévi 20ik's következő számaiban, (folytatólag 
ismét a' f. évi 2ik és 3ik számokban,) gondolkodá-
sunk' eredményeül nem az egyházujitás' múlhatlan 
szükséges voltát, mikép ő, hanem inkább annak ellen-
kezőjét hiszszük kimutathatni. 1) Vagy nem lehet 

1) Mondani is alig tartanok szükségesnek, hogy Luther' r e -
formatiója nem csupán egyházujitás, hanem, legalább 
az akkori (szerintünk maival egyezö)katholicismus' e l -
lenében, hitújítás is v o l t : ha Hetényi nem helyezne oliv 
nagy súlyt azon „a 'keresztyén népek''eddigi" nézeteivel 
's hitével, önvallomása szerint is, ellenkező áll í tásában, 
miszerint : a' reformatióra (14.1.) , ,a ' hitelnek fölötti 
— v i t a , " vagy , ,a ' vallásnak különböző tanai11 — 
épen nem szolgáltattak okot és a lka lma t ; sőt illy 
hitelvek és vallástanok iránti kü lönbség , valamint 
ha jdan nem létezett a ' katholicismus és protestant is-
mus között, ugy ma sem létezik ! , ,Sőt mit mondunk ? " 
kérdi Hetényi; ,,még most sem a' vallás' sarktanai 
teszik köztünk a' válaszfalat ; mert hiszen alaphit ta-
nainkban . . . mindnyájan megegyezünk, 'stb." (14. 1.) 
Nemde merész kis á l l í tás? De h í á b a n , ki ollyasmit 
akar bebizonyítani, mit Hetényi, tudnillik az e g y -
házuji tásnak múlhat lan szükségét, annak rendkívüli 
ál l í tásokra is van szüksége ; 's a z z a l , a 'm i „ k ö z ö n -
ségesen áll í t tatik," (26.1 . ) mit „eddigi nézetek s z e -
rint ugy hittek a' keresztyén népek ' — be nem é r -
heti. Csakhogy engedjen m«g Hetényi, ha puszta 
szavára nem tudunk az eddig közönségesen állított 
azon igazságtól e l té rn i , miszer in t : a ' katholicismus 
és protestantismus nem csupán egyházra , hanem 
vallásra . hitre nézve is különböznek egymástól ; 
a' különbözést , az addig nem l é t ező t , épen Lnller 
hozván és követői, lé tre . — Vagy az nem is vallásbeli, 
nem is hitbeli különbség, midőn a ' katholikus erősen 
meg van felőle győződve, és üdvösségére nézve szük-
ségesnek vallja hinni : hogy az anyaszentegyháznak 

9 
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ugyanazon tények felöl különbözőleg itélni? 's 
a' protestánsok' egyházujitásróli gondolkodásmódja 
volna méltó a' philosophálás' nevezetére? Ezt talán 
nem fogja senki is állítani merni. — Valamint az is -
meretek' foka végetlenül különbözik, ugy szerzett 
ismereteik miképeni használásának módja sem egy a' 
halandók között. A' természet egyiránt fekszik az őt és 
csodáit szemlélő milliók előtt kitárva , ' s mégis milly 
egészen máskép okoskodik róla a' téjut ' ködfoltjai-
ban világok' myriádjait sejtő csillagász, és az egy-
szerű pór , kinek a' fiastyuk 's a' gönczöl' szekere 
legfölebb is az előrehaladt éj órájának meghatározá-
sára szolgál iránytűül ; vagy maga Lucretius i s , a' 
philosoph, kinek a' nap egy tányérnál alig nagyobb. 

van egy látható f e j e , kinek engedelmeskedni t a r to -
z u n k ; hogy az anyaszentegyház által kimondott Í té-
letnek, a' csalhatatlannak magát alája vetni mindenkj 
k ö t e l e s , és a' vele daczoló örök üdvösségét veszé-
lyezteti ; hogy az oltári szentségben Krisztus Jézus 
valóban jelen v a n , 's ott babona , bálványozás n é l -
kül imádta t ik ; hogy az egyházi rend szentség, 's a ' 
tanitó egyházat a' tanulónál többre jogosító isteni 
rendelet : — míg ellenben a' protes táns mindezt 
nem csak nem hiszi, de épen ezeknek tagadá-
sában helyezi vallása' lényegét , a' protestantis-
mus t? Az nem is vallásbeli kü lönbség , hogyha a' 
protestáns épen azok' nem hivésében képzeli val lá-
sának evangeliumszerüségét , tisztaságát, 's attól 
várja üdvé t , minek hivését a' katholikus üdvözülése 
egyik föltételének t a r t j a ? Valóban illy paradoxon, 
és a' hittanok iránti legnagyobb egykedvűséget igénylő 
állítás miatt kár volt , ,a ' keresztyén n é p e k " közön-
séges állításától 's hitétől minden ok 's bizonyítás 
nélkül eltávozni. A' 'val lás egyedül azon alapszik > 
a' mit vallunk 's igaznak és jónak t a r t u n k , tudníllík 
a' hiten; 's a' kik ellenkező dolgokat tartanak ü d -
vöseknek és jóknak, azok' vallása egg nem lehet. A' 
katholikusnak épen ugy hitéhez tar tozik: az anya-

szentegyháztóli elszakadást, a' lutherféle akár egyház-
akár hitújítást határozottan rosszalni 's tiltottnak itélni 
valamint hitéhez tartozik az egy isteni természetben 
liárom személyt hinni , vagy az Istenembert megvál-
tójának vallani ; következőleg íaz elsőt vele együtt 
nem hivő. már nem is lehet vele egy val láson, b á r -
melly sok másban egyezzenek is meg. A* legkelle-
metlenebb dolog illy elemi fogalmak' fejtegetésével 
vesződni olly tudós férfiak' el lenében, kik egyházuji-
lás felöl akarnak phílosophální ; azonban okot reá 
nem mi szolgáltattunk, kik csupán azon fogalomza-
varnak akartuk elejét venni , melly mellett nem csak 
„hit tudományi vitákba e r e szkedn i " nem lehet , de 
phílosophální sem — helyesen. 

„Nec nimio solis major rota , nec minor ardor 
Esse potest , nostris quam sensibus esse videtur. 
Lunaque . . . nihilo fertur majore figura." — 
Az emberi műveltség, tudomány 's művészet által 
okozott befolyás, és az ennek következtében külön-
bözőleg alakult erkölcsi világ' állapotja, mint lett-
dolog, egyformán feküdt Rousseau, 's az előtte, 
vagy vele élt tudósok előtt ; 's mégis , míg ezek 
az erkölcstelenséget olly örömest a' tudatlanság' k í -
séretében látják, 's a' miveltség' terjedésétől várják 
az emberiség' boldogulását, amaz (Rousseau ) a' vét -
kek' anyjává épen áltudományt teszi és miveltséget ! 
— Innen a' czáfolatok és polémia! 

Képzeleti világunknak, mellyben nemesebb va-
lónk olly otthonosan érzi magát, mellyben ez olly örö-
mest mozog, földulását, vagy csak megzavarását is, 
sajnosan veszszük mindnyájan : az igazság' szerete-
téhez gyakran járulván megszokás, gyakran földi ér-
dek, gyakran önszeretet, melly önalkotta gondolat-
köréből egy másikba, egy újba átlépni csak nehezen 
tud, 's az előbbitől mindenkor némi fájdalommal vál 
meg. E' szellemi átköltözés, e' morális lakcserélés olly 
igen nyomasztó sokakra nézve, hogy a' megismert 
jobbnak elfogadásától is képes visszatartóztatni őket,'s 
az érzett hiányokat menthetőkké tenni. Hallatja ugyan 
magát ollykor bennök is egy szózat, melly a' hivők 

r 
atyjának, Abrahamnak (Rom. 4 , 11.) utánozására 
készteti őket; de az „egredere de terra tua, et de cogna-
tione tua, et de domopatris lui etc." (Mos. 1. K. 12,1.) 
csak igen ritkán bir olly erővel reájok nézve, hogy a' 
nagy népatyával követnék az isteni Lélek' sugarlását. 
Miért is nincs hálátlanabb munka, mint mások vélemé-
nyének megezáfolása, mint melly sem köszönetre nem 
számolhat, sem a' jóakarók' számát nem szaporítja ; 
melly azonban szükséges mégis, és pedig annál inkább, 
minél gyakoriabbak a' tévedések. — Az értelmi 
világban is épen ugy mikép az anyagiban, sőt job-
ban is, otthonosak az összeütközések, a'harezok, ama' 
népvándorlási hódításokhoz hasonló eszme, és előítélet 
eláradások, mellyek annyi zavar' szülői levének már 
hit' dolgában; 's mellyeket egyedül azon meggyőződés 
fog valaha megszüntethetni, hogy az igazság egy , 
's igy az összes emberiség' vallásos érdeke is csak 
egy lehet, annak békés megismerésében álló, misze-
rint vallásos elkülönözöttsógben nem rejlik az emberi 
nem' üdve, ' s a' hitfelekezetek' sokaságában kába-
ság az erkölcsi világ' szépségét helyezni; annak 
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megismerésében, hogy az isteni bölcseség iránti bi-
zodalmunkhoz igen is illő föltennünk egy világ-
egyház' létezését, (mert annak, mint isteninek, csak 
ezután leendő alkotását várni nem keresztényi volna) 
mellynek kebelében az egyedi vélemény veszteség 
nélkül olvadhat föl az összes hit 's meggyőződés' 
világpolgári- vagy inkább cgyháziságában. Mennyire 
vagyunk még távol e' czéltól, megmondanunk lehe-
tetlen ; közelíteni hozzá bizonyosan minden jobbaknak 
közös óhajtása. A' fölött azonban kételkednünk alig 
lehet , miszerint a' fclekezetességre 's magánynéze-
tek' követhetésére fölhatalmazó hitvallások' elszige-
teltségi rendszere, arra, mi katholicum lehetne, soha 
sem fog fölemelkedhetni ; valamint a' közhitté válni 
legalkalmatosabb, az érzéki és értelmi embert, a' 
tudóst és tudatlant, öreget és ifjat, dúst és szegényt, 
a ' női gyöngéd szivet és hősi föláldozásokra kész 
férfias keblet egyiránt megragadó, mindennek szív-
hez szóló, minden emberi erőt 's tehetséget, tudo-
mányt 's művészetet a' vallás' körébe vonó 's meg-
szentelő katholicismus' terjedését sem fogja előmoz-
ditni segitni. Magok az emberiség' vallásos egyesü-
lésével valósítandó szép remények, nemünknek amaz 
ohajtott unió által föltételezett érdekei kívánják an-
nakokáért mindazon ellentétek' kiegyenlítését, mely-
lyek jelenleg a' protestantismus és katholicismus 
közt választófalat vonnak; de mellyeket nem a' 
közönyösségnek saját, minden vallásos igazat csekély 
érdekűvé alacsonyító lenézése, nem is ama'vegy-
tani kísérlet, melly az állítás és tagadás' egy-
mást szükségkép megsemmisítő 's kizáró harczát egy 
középi gazságot eredvényező vegyitékbe kívánja ol-
vasztani, sem a' pusztán palástoló 's ellenkező ele-
meket egy közös külboritékba szorítni törekvő po-
litico, hanem egyedül azon meggyőző okok' világos 
kitüntetése egy részről 's lelkesen kész elfogadása 
más részről, fogja ledönthetni, melly az erőteljes, 
ámbátor szerető , 's mindig egyedül embertársa' j a -
vát kívánó szív és ész fegyverei használásának szü-
leménye. Okokat soha sem lehet megkérlelni, hanem 
csakellenokokkal legyőzni. 'Skik e' részben engedéke-
nyek lenni tudnak, azok az érzelem' kedveért az ész 
elidegenithetlen jogainak árulóivá lesznek : mikké 
pedig lennünk soha sem szabad , d e , 's épen ezért, 
hasznos sem lehet soha. 

Míg tehát két olly elhatározottan ellenkező rend-
szer áll szemközt, mint a' katholicismus' és protes-

tantismus, addig egyiknek állítása többnyire nem 
egyéb, mint fölhívás a' másikra nézve, hogy öni-
gazolásául amannak alaptalanságát bizonyítsa be : 
mi szükséges i s , ha, főleg a' vallásban olly fontos, 
egy igaznak a'sok nem-igaz, a'jobbnak a' kevésbbé 
jók vagy épen rosszak fölötti győzödelmét elősegitni 
akarjuk: (vagy minden egyébben olly fontos az i g a z -
nak ismeretére ju tn i , csak itt nem?) 's a' ki itt a' 
meggyőződés'utján diadalt nyerni szerető ellenét olly 
értelemben is ellenségének tudná hinni, minőben 
e' szó a' Prot, lap' m. évi 34dik sz. első lapján v é -
tetik, 2 ) az csupán álláspontjának alárendeltségét 
árulná el, mellyről az eszmeviták' kiszámithatlan hasz-
nokat nyújtható színpadát tekinti. Sőt mi viszont azt 
mondjuk ki nyíltan, hogy mi a' protestánsokat, bármilly 
baráti 's testvéri szeretettel kívánjuk is ölelni az 
életben, a' tanításban elleneinknek nézzük, ( 's bizo-
nyosan ők, kik tanaink ellen protestálnak, szinte h a -
sonlót tesznek ,) miután mi belátni soha sem tud-
tuk, mikép lehessen két , egymással ellenkező va l -
lásos rendszert egynek tekinteni : — de nyíltan k i -
mondjuk azt is , hogy mi elleneinket nem azonosít-
juk azokkal, kik „gyűlölnek bennünket;" sem őket 
csak azért, mivel tanításunkat ellenokokkal ostromol-
ják , nem tartjuk ollyanoknak, kik minket „minden 
uton szeretnének mások előtt is gyűlöletesekké tenni." 
'S mi, ha vannak illyenek, azt mondjuk inkább, 
hogy, nekünk épen ezekkel nincs dolgunk; mi-
után a' rosszakaratú megtámadót ellenokokkal ugy 
sem lennénk képesek meggyőzni. — Nem kívánunk mi 
sem gyanúsítani, sem ellenségeket képzelni, hol azok 

2) „Nyiltan ki kell mondanunk" ( igy ir Haubner) „ h o g y 
ha mi itt e l leneinkről , megtámadóinkról , vád ló ink-
r ó l , szólunk, nem értjiik átalában a ' katholikusokat. 
. . . Mi őket nem tartjuk elleneinknek. . . . Nekünk 
itt csak azokkal van dolgunk, a' kik mivel — ők t u d -
ják miért? — gyűlölnek bennünket : minden uton s z e -
retnének mások előtt is gyűlöletesekké tenni." P ro t , 
lap. 34. sz. 1842. Hogyan ? Tehát mindazon e l l en -
vetéseket , mellyeket e' számban 's a' következőkben 
Haubner ur megezáfolni törekedet t , csak olly e l l en -
ségek teszik és tehetik, kik a' protestánsokat gyűlölik, 
és szeretnék őket mások előtt is gyűlöletesekké tenni? 
Milly ferde hiedelem; milly igazán gyűlöletes fö l t e -
vés ! Lehet valamelly tanitás ellen fölhozni e l lenve-
téseket , a' né lkü l , hogy azok szükségkép ellenséges 
indulatból származnának. Nekünk volna legszomo-
ritóbb az ellenkezőt hinni . . . 



168 224-

nincsenek ; de akarunk fölvilágosítást nyújtani amaz 
örökké fontos kérdések körül, mellyekre nézve min-
den homályt eloszlatni, 's a' hibás véleményekből 
származó idegenkedést lehetőségig elháritni, az 
emberiség iránti legnagyobb jótétemények egyi-
kének hiszszük. 'S ha talán ollykor lettdolgokra 
bukkanunk, mellyeket a' megtörténtek' sőt csak tör-
ténhetőlv számából is örömmel látnánk számüzöttek-
nek , ez ne tulajdonittassék a' gyülölségessétevés 
szándékának. Mert ha részünkről illyeket viszont 
fölhozni hasonló szándékra mutatna, valljon minek 
kellene akkor az ellenünk először megemlitetteket 
tulajdonitni ? Oily mezőre vitte át az egyházujitás 
philosophiájának Írója a' vitát, mellyre mi föl nem 
szólítva so/ta sem mertünk volna lépni. A' refor-
matio' szükséges volta, annak természete 's követ-
kezményei — már magokban olly tárgyak, mellyek' 
feszegetésénél legkönnyebb a' gyülölségessétevés' 
szándéka felöli gyanúba esni. De azonkívül még ber-
talani vérmenyekzőkre, siciliai estékre, eperjesi mé-
szárlásokra, törvénytári égetésekre, (Prot . I. 20. 
sz. 1842.) ujabban ismét „vallásért gályákra" kül-
detésre (3 . sz. 1843.) 'stb. is hivatkozni annyit 
tesz , mint a' kath. egyházat kényszeríteni, hogy 
ő is, elutasítandó az alaptalan vádakat, félre 
nem magyarázható tényekkel lépjen föl annak be-
bizonyítására , mikép amaz egyházujitás, már csak 
az emlegetett visszaélések, erőszak, türelmetlenség 
és önkény orvoslásának tekintetéből sem lehetett 
mulhatlanul szükséges , mint a' melly azok' számát 
ujakkal és nagyobbakkal, kétségtelenül igazakkal 
szaporította. 

'S valljon bebizonyitotta-e Hetényitehát az egy-
házujitásnak ezen mulhatlan szükségét? Mi legalább, 
ha az általa kiemelt néhány eszmét rendszeres össze-
függésbe hozzuk, 's azok' nyomán philosophálunk, 
szükségkép és mindig azon végeredményre jutunk, 
miszerint : a' Luther által végbevitt egy ház- és hit-
njitás nemcsak múlhatatlanul szükséges nem volt, 
de még csak menthetőnek sem nevezhető. Avagy 
fogjuk-e tagadhatni, hogy az emberiség által mél-
tán legszentebbekül tartott vallásos véleményekbeni 
minden változtatás, még inkább teljes fölforgatás 
a' legveszedelmesebb kisérlet, melly emberek által 
tétethetik ? és hogy az nem menthető soha más ok, 
mint csupán a' legnagyobb szükség és kényte-
lenség által , (minő azonban a' tévedni nem tudó 

igaz anyaszentegyházban többé nem gondolható) 
— egyedül illy uton lévén az emberi nem' bol-
dogítása és czélhoz juttatása lehetséges. Olly igaz-
ság ez, mellyet a' vallásharczok' borzasztó kö-
vetkezései minden érezni tudó emberre nézve (mert 
széles tudomány bizony nem kívántatik belátásához) 
kétségtelenné tettek, 's a' harcz nélkül is elég szo-
morú , testvéreket egymástól elidegenítő, gyanú 's 
gyűlölség' magvait elhintő szakadás' utófájdalmai, 
a' mindnyájunktól közösen érzettek máig is t esznek . . . 
olly igazság, mellynek bebizonyítására elegendő ma-
gából a' Prot, lapból kölcsönözni nyomos és érzékeny 
szavakat; 3 ) de elegendő Hetényinek önvallomá-

3) „Legyenek az egyház' tagjait összefűző kötelékek e l -
méletiek Cdogmák) vagy gyakorlatiak ( szer ta r tások) 
bár ; miután mint alapokon, ezeken nyugtatja a' h a -
landó e ' földön a' ba lsors ' töredelmei , síron tul az 
enyészet' irtózatos gondolata ellen legédesb r e m é -
nyeit : ezeket módosítani, ujakkal kicserélni fölötte 
bajos. B a j o s , mert ki egyházának igaz h íve , annak 
tanait tartozik kirekesztöleg és egyedül igazaknak és 
szenteknek vallani, ' s mihelyt ollyasmiről kell meg-
győződnie , hogy azokat változtatni is lehet és s z a -
bad : legot t eldűlt az osz lop , leszakadt a ' h á g c s ó , 
melly hitét Istenhez és mindenhez , mi magasz tos , 
boldogító és üdvös — eme lé , 's csaknem elkerülhe-
tetlen eredményül vallási egykedvűséget idéz elő . . . 
Ne mondja s e n k i , hogy illy processusa az erkölcsi 
vi lágnak, minő : egy hitből másba á tmene te l , az 
anyatejjel beszítt, nevelés és szokás által mélyen le -
gyökerezett hitszabályok' avagy csak módosítása i s , 
könnyen átvonuló tünemény lenne ; mert én valahol 
d történetek könyvének lapjain illyesmi eseményekre 
fordítok, mindenütt pusztító vészként fölviharzott za-
varnak ijesztő nyomait, szörnyű vérfoltokat lelek ..." 
(Prot. I. 23. sz. 1842.) 'S ugy van- Nem lelend a ' 
történetek' figyelmes nyomozója , bárki legyen is az, 
egyebet. Pedig Hetényi szerint i s , vajmi kívánatos 
és böcsös dolog az az úgynevezett egység — unió ! 
0 m o n d j a , hogy : „ h o n u n k n a k , sőt Európánknak , 
ha va laha , bizony most van szüksége hitegységre 
Bizonyosan: de hát nem v o l t - e , ha valaha, szintúgy 
szüksége reá ama' boldogtalan időkben, midőn a ' 
félhold' pusztító hatalma előtt Magyar- és Lengyel-
ország. az Olaszfélsziget, Némethon 's egész Europa 
ret tegett? midőn a' rab lánczra fűzött százezerek b a r -
mokként haj tatának el a' földúlt ta r tományokból , 's 
nem volt, ki őket védené , nem vol t , ki szabadi tá-
sukra jönne; (de volt, ki hajtani segitné !) m e r t a ' h i t -
ujitás által közükbe v i t t , ' s nagyranevelt egyenet -
lenség' daemona nem engedé a' közös ellenség' visz-
szaverésére egyesülni az erőket ; sőt a ' török elleni 
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saira is hivatkoznunk,ki a' katholicismus és protestan-
tismus közt Luther által okozott háborodást ,me% a 
ker. világot ellentáborba szállni készleté, ollyannak 
irja (Plot. lap. 2. sz. 14. 1.): „melly folytonosan 
dühöngve szettéin méltatlanul az álladalom' kö-
telékeit, mayát a' szeretet' vallását meggyalázza, 
és sokféle polgári súrlódásokra nyit ajtót, mely-
lyek hatalmasan gátolják a' közboldogságot ;u 

miért is méltán tekinti minden értelmes ember olly föl-
adatnak a' hitújítást, „mellyet minden elment nem-
zedék megoldani, csak vészes villongásokat előidé-
zett küzdések által tudott." (Prot. 1. 1842. 271. 
1.) 'S volna e' szive az embernek, ki ama' „pusztító 
vészként fölviharzott zavarok" jajjait előidézni képes 
volna szükség nélkül ? olly szükség nélkül, mellyet 
erkölcsi kénytelenség tesz kertilhetlenné ? 'S most 
kérdjük : illy szükség ösztönözte-e Luthert és Cal-
vint 'stb. az egyház- és hitújításra? Ezt nem hihet-
jük. Nem hihetjük pedig már csak azért is , mivel 

illy szükség' létezését maga Hetényi is tagadja, 
ff rr 

0 az ugyanis, ki midőn minden keresztény vallás-
felekezeteket jóknak tart 's tiszteletre méltóknak, 
ezzel a' kath. hitet 's egyházat is ollyannak ismeri, 
ollyanoknak a' katholikusokat i s , „kikkel minden 
külformaságok' ellenkezése mellett is bízvást föl-
tarthatni a' szeretet, hit és remény' ügyességét, 
mellyek," mint II. mondja, „egyedül lényegesek 
a' kereszténységben :" (Prot. 1. 233. 1.) épen ez 
által mondván ki a' Luther által tett ujitásra a' 
kárhoztatást, miután Luther, Calvin 'stb. Hetényi 
szerint is, bízvást megmaradhatának a' kath. eg-y-
házzali h i t - egységben , abban mindazt, mi a ' k e -
reszténységben lényeges, föltalálhatván. Mert hi-
szen a' nem lényegesekért csak nem volt méltó uj 
felekezetet alkotni, 's ez által fölbontani nem csak 
a' szeretet' de (mint a' kath. egyház ezt nem ok 
nélkül erősiti) a' hit' egységét is ? fölbontani pedig 
olly erőszakosan, olly iszonyú módon, melly nem 
csak az egyház' de a' polgári társaság nyugalmának 
több századokra terjedő megzavarásával 's az álla-
dalmaknak, százezerek' életébe kerülő megrázkódta-
tásával volt összecsatolva ? — Hetényi szerint ,,a' 

harezot még Isten' akarat ja elleni daczolásnak 's vétkes 
ellenszegülésnek is nyilatkoztatá! Bizony „honunknak, 
sőt Európánknak , ha valaha1 ' — akkor volt „ szük-
sége hi tegységre." 'S mit tön a' reformatio ! ? 

bölcs tiszteli a' keresztyénséget minden jelen alak-
jaiban ; minden felekezet kedves ö előtte ;" (246.1.) 
's mi fogjuk-e hihetni, hogy a' kath. vallást és egy-
házat épen nem tisztelő, 's igy nem bölcs ujitók' 
müve üdvös, múlhatatlanul szükséges volt ? Hetényi 
szerint: „koránsem lényeges . . . dolgokért, illy 
nagy véleményharczot, szakadást idézni elő, egy 
okos embernek sem juthata eszébe;" (Prot. 1. 2. sz. 
14.1.) és mi, miután halljuk (legalább II. mondása 
szerint ,) hogy a' kath. és prot. egyház közt lénye-
gesekben nincs különbség, okos, sőt halhatatlan érde-
mű embereknek fogjuk-e a' reformátorokat tarthatni, 
kik '„koránsem lényeges . . . dolgokért , illy nagy 
véleményharczot, szakadást" valóban előidézének ? 
's illy nem okos emberek' tettét még múlhatatlanul 
szükségesnek is fogjuk az Isten' szent plánumában 
hinni? Hetényi szerint: „vétkeznék, a ' k i " a' k e -
reszténység' bárrnilly alakú felekezetei „közül csak 
egyet is megvetne és gyanúsítana ; " (Prot. 1. 246.1.) 
's mi szükségesnek, elkerülhetetlenül szükségesnek 
higyük egy Luther y agy Calvin' újításait; olly em-
berekéit, kik e' szerint a' legégbekiáltóbb vétket 
épen az által követék el, hogy az ősi kath. egyházat 
mint valamelly kárhozat' edényét 's a' tisztes fülek 
által nem is hallható förtelmességek' utált bünbar-
langját, akkép veték meg, és nem csupán gyanu-
siták (mi H. szerint is már vétek) de határozottan 
örök tűzre méltónak Ítélve kárhoztaták is; „bőszült 
hevökben" (Hetényi maga mondja Lutherről) min-
den gondolható szennyet 's rágalmat szórva ellene. 
Hetényi szerint ,,a' sarktanokban alig különbözünk 
egymástól" . . . „sőt mit mondunk? még most sem 
a' vallás' sarktanai teszik" úgymond, „köztünk 
o' válaszfalat ; mert hiszen alap hittanainkban, a' 
szentháromság' tudományában mindnyájan megegye-
zünk. . . ." és csak „mellékes és közönyös tanok, 
iskolai hittudósok'agyában termett embertelen elvek, 
rásztkórság-szülte agyrémek miatt tépjük, szaggat-
juk egymást:" (Prot. 1. 245.1. 1842. 14 .1 .1843 . ) 
és mi Luther vagy Calvin' ujitásait, mellyek e' bor-
zasztólag ábrázolt egyenetlenséget 's harezot, a' 
ker. egyház' kebelét három egész századon keresztül 
vérig marczangolót, okozák, szükségeseknek, vagy 
csak menthetőknek is fogjuk ismerni, holott a' 
sarktanokban Hetényi szerint nem is létezik közöt-
tünk különbség? . . . Soha. Sőt inkább a' Hetényi 
által fölhozott állításoknál fogva, (mellyeket azon-
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ban távolról sem vallunk mind magunkéinak, hanem 
használunk a' végre, hogy Hetényi philosophálásá-
nak következetlenségét kimutassuk) épen az általa 
fölhozott állításoknál fogva vagyunk kénytelenek 
„philosophice " tagadni a' szükséget, melly az egy-
házujitásnak annyi veszélylyel járó müvét Lutherre 
nézve erkölcsi kötelességgé, a' világra nézve pedig 
mulhatlan szükséggé tette volna : miután az ezen 
újításokat be nem vet t , sőt egyenesen kárhoztató 
egyházat is jónak, tiszteletre méltónak ismeri He-
tényi , mellyet gyanúsítani vétek, 's mellyel a' hit-
egységet bízvást föl lehet tartani. Honnan világlik ki 
tehát ama' mulhatlan szükség? Mi legalább phi— 
losophiánkkal belátni képtelenek vagyunk; mert 
nekünk phílosophální annyit tesz, mint a' fölállított 
elvekhez híven , okoskodásunkban következetesek-
nek maradni. 

Valóban, ha a' ker. hitfelekezetek közt alig van 
a' lényegesekben különbség ma is ; holott e' különb-
ségnek eredetileg még csekélyebbnek kellett lennie, 
miután a'katholicismus nem változott, „az eredeti 
protestantismustu pedig Hetény i meg „tökélycsebb-
nek" hiszi és vallja „mint a' mait (Prot. 1. 239.1.) 
ha mindnyájan jók és tiszteletre méltók, ugy hogy 
„vétkeznék , a' ki ezek közül csak egyet is meg-
vetne és gyanúsítana ;" (246 . 1.) következőleg ha 
azok mind egyiránt alkalmatos eszközei most i s , 
mint annakelőttc voltak, az üdvösségnek; milly 
philosoph fogja , nem mondom múlhatatlanul szük-
ségesnek, de csak menthetőnek is tartani azon hit- 's 
egyházujitást, melly az emberiséget olly rémítő ve-
szélyekbe vala döntendő, minőket Luther és Calvin' 
újításai vontak magok után Európának valamennyi 
tartományában. — Említ ugyan Hetényi (Prot. 1. 
2. sz. 14. 1.) valami életkérdést; (mellynek illy 
későni fölhozása, kivált ama' számtalanszor ismé-
telt erősítés után, hogy a' sarktanokban nincs semmi 
különbség, elég különösen veszi magát k i ; mert 
hát az életkérdések nem tartoznak talán a' sarkta-
nokhoz?) és ennél fogva mintegy azt kellene hin-
nünk, hogy tehát ezen életkérdés' üdvös eldöntése 
!evé Luther' reformatióját olly mulhatlanul szüksé-
gessé : ki azonban ezt hinné, rémitőleg csalódnék; 
megmondandja ugyanis neki Hetényi, hogy Luther 
épen ezen életkérdésre nézve hibázott, „bőszült 
hevében" (28 . 1.) tovább menvén, mint kellett; 

ő mondja, „hogy Luther és társai , elkezdék ugyan 
a' millióktól ohajtott egyházujitást ; de épen nem 
ezek' szellemében," (26 . 1.) 's igy rosszul ; — mert 
„tulbuzgó hevökben . . . . hibáztak. . Tehát 
a' reformatio, legalább Lutheré által, az életkérdés lön 
elhibázva! és az He fényinek mégis múlhatatlanul 
szükséges; az neki mégis tisztított vallás ! De nem 
akarjuk tovább szőni következtetéseinket. 

Az ur Jézust és a' ker. vallást hozni föl ezen 
újítások' mentésére, vagy épen ajánlására és mul-
hatlan szükségök' bebizonyítására, a' legszerencsét-
lenebb ötlet; még ha az Üdvözítőnk isteni nagyságának 
kisebbítése nem volna is. Mert Krisztus és Luther ! 
Milly párhuzam ! mill y hasonlítás! Jézus' religiója's az 
uralkodott pogány előítélet közt lényeges volt a ' k ü -
lönbség; olly lényeges, minő a' lenni és nem lenni, az 
igazat ismerés és a' halál sötétségbeni vakoskodás kö-
zötti; nem pedig minő (Hetényi szerint,) a' katholicis-
mus és protestantismus közt levő ; 's igy ebből Hetényi 
mitsem következtethet. Jézus az örök élet 's üdvösség' 
elnyerését a' mennyei boldogító igazság' megisme-
rését , egy erényes és boldog lét' valósulását füg-
geszté föl tanításának e l - vagy elnemfogadásától : 
„a' ki hisz, ugy mond, 's megkereszteltetik, üdvö-
zül, a' ki pedig nem hisz, el fog kárhozni.11 (Márk. 
16, 16'.) „Én vagyok az élet' kenyere, mondá ő , 
ki mennyekből alászáltam. Ha ki e' kenyérből eendik, 
élni fog örökké;" (Ján. 6 , 5 1 . ) ellenben: „senki 
sem jön az atyához, egyébén általam." ( 1 4 , 6.) 
Az mondá ezt, kinek szájában hamisság nem találta-
tott, 's igy hihetjük, hogy az ő ujitása (mikép ezt He-
tényi nevezi) az emberiség' örökkévaló üdvére nézve 
szükséges vala és pedig elkerülhetetlenül.Mit mondhat 
ellenben Luther, kinek és társainak újítását olly 
kevéssé ismeri Hetényi is az üdvösségre szüksé-
gesnek, hogy az ellenvéleményüeket is kész ugyan-
azon boldogító javakban részesíteni; mit mondhat ő ? 
ha az általa szerzett zavarok' áldozatjaira mutatva, 
kérdjük: érdemes volt-e az újítás, mellyet eszközle, 
hogy az emberi nem ennyit áldozzon érette ? 's nem 
fog-e siralmas müvétől visszaborzadva, hasonló vagy 
még erősebb szívdobogást érezni, mint minőt iszonyú 
merénye' kezdetekor önvallomásaként érzett? 4 ) — 

4) ,,Meam ipsius conscíentíam vixdum slabil ivi , ut aude-
rem unus contradicere P a p a e , et credere eum esse 
antichristum. . . (luoties mihi palpitanit tremulum 
cor. . De abrog. miss. priv. Witt. T . II. 1546 f. 257. 
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Krisztus és Luther \ . . . Az Isten' fia olly vallást 
hozott a' földre, mellyért földi javakat 's életet 
áldozni nem vala veszteség ; míg Luther, mindeze-
ket, állítólag lényegesekben nem különböző változta-
tásai által egészen hiában veszélyezteté. Jézus mondá 
's mondhatá : „ki elveszti lelkét én érettem, meg 
fogja azt találni;" (Mát. 10 , 39.) „és minden, ki 
clhagyandja házát, vagy testvérét . . . az én ne-
vemért, száz annyit veend érettök, 's az örök életet 
birandja:" ( 1 9 , 29.) de mikép igazolhatott ennyi 
föláldozást akár Luther, akár Calvin 's bármelly 
más uj i tó, kinek ujitásai (protestánsok szerint is) 
olly problematicus javak, hogy azokat javítások gya-
nánt elfogadni kölcsönösen magok is vonakodnak, 
's az ezeket egyenesen kárhoztató katholikusokat 
sem merik üdvösségvesztetteknek nyilatkoztatni ? Az, 
ki Jézus' ugy nevezett ujitásai miatt életét veszté, mit-
sem veszélyeztetett, a' csalatás' lehetősége teljesen ki 
lévén zárva : míg Luther és Calvin 's a' többiek' ( / / e -
tényiszerint is „bőszült hevökben" túlzók 's hibázok') 
vakmerő ujitásai méltán kétségben tarthatják a 'nem-
katholikust is , valljon az ezeknek hódolóra jutalom 
vár-e vagy büntetés ? . . . Jézus' hitújítása magá-
ból az irott istenigéből fejlett k i , meg lévén j ó -
solva 's előkészítve az ó testamentomi sz. iratokban ; 
míg a' protestantismus' újításairól, mint egykor 
szükségkép bekövetkezendőkről (ha csak bizonyos 
helyek ide nem tartoznak, hol „oportet haer. esse" 
— „ mag. prurientes auribus " 's több effélékről 
van szó . . .) épen ezen iratokban sehol emlí-
tés nem tétetik: mi pedig el nem maradhatott, ha 
a' katholicismustuj alakba öntő hitújítás Istentől vala 
megrendelve ; de a' szentírást egyetlen kútfő gyanánt 
tisztelők minden ujmutatás, sőt világos ígéret és pa-
rancsolat nélkül illy módosítás és újítás' elfogadá-
sába következetesen nem is egyezhetének be soha. 

Somogyi Károly. 

§z. Ágoston' tanításából az isteni 
malasztról 's az emberi szabad aka-

ratról töredékek. 

„A' törvényt meg kell különböztetnünk a' ma-
laszttól. A' törvény parancsolni tud, az isteni ke-
gyelem segiteni. A' törvény nem parancsolna, ha 
szabad akarat nem volna ; a' malaszt nem segítene, 
ha a' szabad akarat önmagának elégséges volna." 

„Ha nincs isteni malaszt, hogyan üdvözíti Is-
ten a' világot? Es ha nincs emberi szabad akarat, 
hogyan itéli meg (az igaz bíró) a' v i l ágo t?" 

„Ki téged nélküled alkotott, téged nélküled 
igazulttá nem teszen." 

„Ki az öntudat nélkülit alkotó , csak az aka-
rót teszi igazzá." 

„A' törvény megmondja, mit kell tenned ; a' lé-
lek munkálja , hogy azt valósággal cselekedjed." 

„Az isteni irgalomnak van mindenben elsősége ; 
Isten' hívásában pedig megegyezni, vagy annak el-
lenmondani, önakaratunk' köréhez tartozik." 

„Igaz , hogy Isten az embert szabad akarattal 
ruliázá föl; de hogy a ' jó akarat gyümölcstelen, a' rossz 
akarat pedig büntetlen maradjon, azt Isten nem akará." 

,,A' szabad akarat annál szabadabb, minél épebb ; 
's annál épebb, minél jobban aláveté magát az isteni 
irgalomnak 's kegyelemnek. " 

„Ne feledjük, hogy ugyanazon Isten, ki mondja : 
uj szivet adok nektek, 's uj lelket öntök belétek, 
(Ezech. 3(i, 26 . ) azt is mondja: uj szivet csinál-
jatok (szerezzetek) mayatoknak 's uj lelket (Ezech. 
18, 31.) Hogy férhet össze e' ket tő: csináljatok 's 
én adok nektek ? Miért parancsolja, hogy csinálja-
nak magoknak, ha ő akar nekik adni? Vagy miért 
ád nekik, ha önmagoknak kell azt csinálni ? Tudni 
illik: Isten adja , mit parancsol, midőn azt , kinek 
parancsol, arra segiti, hogy cselekedje, mi neki 
parancsoltatik. Szabad akaratunk ugyan mindenkor 
van, de szabad akaratunk nem mindenkor jó akarat. 
Mert akaratunk vagy szabad az igazság' (erény') 
szolgalatjától, a' mennyire a' bűnnek szolgál, ' s 
ekkor az akarat rossz: vagy akaratunk szabad a' bün' 
szolgálatjától, a' mennyire az igazságnak szolgál, 's 
ekkor az akarat jó. De Isten' malasztja mindig j ó , 's 
a' malaszt viszi véghez , hogy az ember, ki előbb 
rossz akaratú volt , jó akaratuvá változzék. A' ma-
laszt által történik az is , hogy a' jó akarat, melly 
már jó kezde lenni, mindinkább erősbül, ugy hogy 
Isten' parancsit teljesítheti, mellyeket teljesíteni 
akar, ha mégis komolyan 's ha tökéletesen akarja." 

,,A' malaszt által föl akarjuk-e forgatni a' sza-
bad akaratot? Épen nem; sőt inkább a' kegyelem 
által akarjuk a' szabad akaratot erősebb lábra állítani. 
Mert valamint a' törvény nem forgattatik föl a' hit 
által, hanem inkább szilárdabb állást nyer: ugy a' 
szabad akarat a' malaszt által nem döntetik meg, ha-
nem inkább erősbül állása. Mert mi a' törvényt ben-
nünk tulajdonkép teljesiti, az egyedül a' szabad aka-
rat. A' törvény által közvetlen csak a' bűn' ismerete 
jő; a' hit által pedig kegyelmet nyerünk a' bün elleni 
küzdésre, 's a' kegyelem által lelkünk kigyógyul a' 
bün' nyavalyájából. A' lélek' épségéből ered az aka-
rat' igazi szabadsága ; a' szabad akaratból pedig az 
igazság' tiszta szeretete, 's az igazság' tiszta sze-
retetéből a' törvény' teljesítése származik. Igy va-
lamint a' törvény a' hit által fonákul nem forgatta-
tik , hanem inkább megalapittatik, minthogy a' hit 
magával hozza a' malasztot, mellynek segítségével 
a' törvényt teljesítjük : ugy a' szabad akarat nem 
döntetik el a' kegyelem által, hanem inkább erősbit-
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tetik; mivel a' malaszt orvosolja meg az akaratot, 
melly aztán önkényt szereti (és cselekszi) az igaz-
ságot. Mindezek, miket itt magamnak mint egy 
lánczba fűztem, a' sz. irás' szavain alapulnak. A' 
törvény mondja : másét gonoszul ne kivánd. A' hit 
mondja: gyógyítsd meg uram! lelkemet, mert vét-
keztem ellened. A'kegyelem mondja: íme! meggyó-
gyultál, ne vétkezzél ezután, hogy gonoszabb ne 
történjék veled. Az egészség, az ép lélek mondja : 
0 uram, Istenem ! hozzád kiáltottam 's meggyógyi-
tál engem. A' szabad akarat fölkiált : szabadon aka-
rom neked bemutatni áldozatomat. Az igazság' tiszta 
szeretete mondja : az igaztalanok 's gonosztevők 
örömeiket nekem elbeszélék ; de azok nem ollyanok 
mint törvényed o uram ! " 

,,Im' ezek az apostol' szavai : félelemmel ret-
tegéssel munkáljátok iidvösségteket. Filip. 2, 12. 
Miért munkáljam üdvösségemet félelemmel és rette-
géssel, ha hatalmamban áll üdvösségemet munkálni ? 
akarod hallani, miért félelemmel és rettegéssel ? mert 
Isten az , ki bennetek munkálkodik. Filip. 2, 13. 
Azért munkáld tehát üdvösségedet félelemmel és ret-
tegéssel ; mert mit az alázatos nyer, azt a' kevély 
elveszti. De ha Isten az, ki bennünk munkálkodik, 
miért mondatik: munkáljátok örök iidvösségteket? 
Azért mondatik, hogy munkáljuk üdvösségünket, 
mert Isten ugy munkálkodik bennünk, ha mi is mun-
kálkodunk. Már azon imádság is : Istenem légy se-
gítőm ! mutatja, hogy az, ki a' segítőhöz segítségért 
folyamodik, maga is munkás. Ám, azt mondod, a' 
jó akarat az én akaratom. Megismerem : az a' te aka-
ratod. De ki ébreszté azt benned, ki adá neked ? 
Ne reám hallgass, kérdezd csak az apostolt, ő mondja : 
Isten, az, ki ingyen való jó akaratjaból mind á 
szándékot mind á teljesítést eszközli mibennünk." 

„Midőn a' törvény ollyast tanít és parancsol, 
mit Isten' malasztja nélkül nem teljesíthetünk : sze-
münk' elébe teszi tehetetlenségünket, gyarlóságun-
kat , hogy a'szembetűnő gyarlóság üdvözítőt keres-
sen magának, olly üdvözítőt keressen magának, ki 
a' gyarló akaratot megerősíti 's orvosolja, 's or-
voslás által képessé teszi cselekedni azt, mit a' gyarló 
akarat nem tehete. E' szerint a' törvény hitre vezet 
minket. A' hit esengve sz. lelket nyer, az isteni 
adományok' osztogatóját (a ' sz. lelket) nyeri ; a' sz. 
lélek (sziveinkbe) kiönti a' szeretetet, és a' szere-
tet teljesiti a' törvényt." 

A ' p ü s p ö k . m i n t s z e g é n y e k ' a t y j a , a ' 
t á m a t e r e m b e n . 

Monseigneur De la Motte sok érdemű's példás 
életű főpásztor vala; még a' gonoszság is kényte-
lenitteték erényeinek hódolni. Angyali ájtatosága 
és szigorú állandósága vidámsággal 's nyájasság-
gal egyesüle; mi miatt mindenkitől szerettetek. 

Egykor erszénye, melly valóban csak a' sze-
gényeké vala, kiürülvén , hallá a' jó főpap, hogy 
azon nap' estéjén az amiens-i kormányzó pompás 
tánczmulatságot ád a' városi hölgyeknek. Eszes f e -
lebaráti szeretete eszmét éleszte benne, melly s ze -
rint a 'jelen körülményt használhatná; a' helyett tehát, 
hogy máskori szokásaként tiz órakor alunni ment 
volna, befogatá lovait , 's a' kormányzó' palotájába 
rándula. 

A' főpap megjelenvén a' táncztereinben, a' t án-
ezosnóka' mellékszobákba vonulva, mind eltünének; 
a' kormányzó pedig a' püspökhöz közeiedék, ' s 
tisztelve kére őt : méltóztatnék vele magános szobá-
jába jönni , hogy értekezhessék vele azon kétségkí-
vül igen fontos ügyről , melly illy órában 's ki vált 
illy ünnepélyes helyezetben ide jövetelét okozá. 
„Nincs semmi fontos ügyem," válaszolá masolyogva 
a' jó öreg , „már nyolezvan esztendős vagyok, ' s 
még soha tánczmulatságban nem voltam ; most azon-
ban íme eléadom az okot , melly ide vezérlett : ké -
rem , méltóztassék visszahíni a' dámákat." 

Ezek minden oldalról lassanként visszatérének, 
és a'főpapot, kegyes tekintetétől bátorítva, némi sze-
mérmetességgel körülfogák. 

Asszonyaim.'kegyetek tánczolnak,—mondá nekik 
—ez jól van; azonban míg kegyetek mulatoznak, sze-
gényeim kenyér nélkül vágynák ; kegyetek nevetgél-
nek, de ők keservesen sírnak; ugy vélem, azok-
nak, kik élvezik a' kellemeket, kötelességök l e -
törleni a' sírók' könyeit. íme itt az ő perseljök ; 
lám — üres." 

„Megtöltjük mi azt , kegyelmes uram, megtölt-
jük az t , " hangzott mindnyájok' ajkairól egyfor-
mán, „de olly föltétellel, kegyelmes uram," hozzá 
adá a' többiek' szavához a' kormányzó' leánya, 
még alig tizenkét esztendős kis bohó, „olly fölté-
tellé!, hogy kegyed is tánczol." 

„Szívesen," felele mosolyogva a' főpap. 
Az erszény gyorsan körbe ment a' teremben, 

minden kezekben megfordult, és a' milly könnyű 
volt eleintén, olly teljesen 's terhesen tért visz-
sza a' jó főpap' kezébe, kinek szemei a' legtisz-
tább öröm' sugáritól ragyogtak. 

A' kisded leányka emlékezteié ekkor a' püspököt 
ígéretére. „Igaza van, édes gyermekem," mondá neki 
a' püspök, „de — ma — minő nap is van csak?" 

„Kedd, kegyelmes uram," felelének. — 
„Oh, nagyon sajnálom," igy fejezébe a' püs-

pök, „de épen kedd a' heti napoknak azon egyike, 
mellyen nem szabad tánczolnom; — én tehát ke-
gyeteket mulatságaikban hagyom, és — kívánok 
mindnyájoknak jó éjszakát." 

A' Journal des Demoiselles-ből 
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Az cgyliHziijitás' i»kiIoso]»hiájti ka-
tholikus SKClllgMHltbÓl. 

II. 
Nem minden ujitás tökéletesbülés, Hetényi szerint 
is, és Luther' njitása legkevésbbe nevezheti) annak. 

A' következetesség soha sem volt a' protes-
tantismus' erősebb oldala; 's e' hiány', vagy gyön-
geség' , vagy akármi egyéb' szemléléséhez annyira 
is hozzá szoktunk már mindkét részről, hogy vala-
mint a' protestánsok ebben mit sem gondolnak ollyas-
mit láthatni, miért pirulnia kellene egy, az észt — 
jelenleg — mindenkép magasztaló, sőt istenítő fe-
lekezetnek ; ugy a' katholikusok is csak ritkán szó-
lalnak föl ellene ; r i tkán—a' fölszólalhatásra jogosító 
alkalmak 's okok'számtalanságához képest. Azonban 
ha már valaki philosophálni akar , kissé csakugyan 
nagyobb óvakodást's méltánylást érdemlene, mint hisz-
sziik, ezen öröklött felekezeti betegség ; és ha épen tel-
jesen kikerülni lehetséges nem volna is, legalább szük-
ségesnek vélnők annak gondosabb eltakarását. Ilogy 
Hetényinek az egyházujitás' mulhatailauul szüksé-
ges voltát kimutatni akaró czikkjeiben e' gondosság 
nem eléggé tűnik föl , azt ugy vélem nagyon is ta-
núsítja azon körülmény, miszerint az azokban nyil-
ványitott elvekből legtermészetesebb okoskodással 
(vagy talán philosophálni nem igy kell ?) lehet kö-
vetkeztetni ugyanazon hit- 's egyházujitás' szükség-
telen voltát; mit pedig bebizonyítani, Hetényinek 
alig lehete szándékában. Már e' pontban a' hajdani 
protestantismus sokkal következetesebb volt ; mert 
a' kath. hit 's egyház' kárhozatos voltát tanítván, 
mellyben üdvözülni nem lehet, mellyet annakokáért 
elhagyni mindenki köteles, — legalább következe-

tesen állithatá a' Luther 's követői állal eszközlött el-
szakadás és hitújítás' szükségét : de Hetényi ? . . . ö 
valamint minden egyházi forradalmat, ugy különösen 
Lutherét is „koránsem a' vallás vagy cultus' elvül-
ttzott, vagy megromlott alakjából, mint közön-
ségesen áll í t tat ik," (Prot.lap. 1843. 26.1.) hanem 
egyébből származtatja; neki „minden felekezet ked-
v e s , " ő „tiszteli a' keresztyénséget minden jelen 
alakjaiban;" mert hiszen „vétkeznék a' ki ezek közül 
csak egyet is megvetne és gyanusitna;" (Prot. lap. 
1842.246.1 . ) szerinte a' vallás' lényegében Luther 
mit sem változtatott, ( ' s igy a' katholicismus' sark-
tanait illetőleg változtatásra szükség nem vo l t ; ) de 
nem is változtathatott, ; mert hiszen Hetényi sze-
rint „az igaz vallás' kútfeje az emberi szivben és 
észben fakadván, és a' hit örök elveken épülvén, 
soha és semmi időben egészen meg nem romolhat, 
kivált a' keresztyén vallás; ha hiszszük, hogy Krisz-
tus velünk van világ' végéig. . . ( P r o t . lap. 1843. 
14.1.) 's Hetényi mégis mindezek után a' lutherféle 
egyházujitások' múlhatatlan szükségéről philoso-
phál ! Azt akarja a' fölállított, épen ellenkező elvekből 
kihozni ! ü e hisz' az annyi különnemű, 's a' kérdés' 
velejére, szorosan legalább, nem tartozó tárgyak ' , 
történeti vázlatok', kicsinyes érdekű notitiák 's k i -
térések' labyrinthjában az eltévedés, a' főelvekrőli 
megfeledkezés, nagyon is könnyű. — Mi részünkről 
Hetényi több elveinek komoly megfontolása által 
azon meggyőződésre jutottunk, hogy az egyházujitás 
nem csak múlhatatlanul szükséges nem volt, de 
még csak menthetőnek sem nevezhető : miután az 
általa okozott tömérdek rosszak legkisebb arány-
ban sincsenek azon állítólag csekély, azon lénye-
gesekre nem tartozó, csak mellékes dolgokat illető, 
's igy elmaradható változtatással ; melly a' refor-
mált egyházakat, (Hetényi szerint a' kath. e g y -
háztóllényegesekben ugy sem különbözőket,) valami 
különös érdemű , azaz : üdvösség'' dolgaban fiél-

10 
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külözhetlen, javakban épen nem részestté; sot melly 
okét csak annyira sem segi té , hogy magokat olly 
tökéleteseknek mondhatnák, minőnek Krisztus Jézus 
igaz egyházának lennie szükség. Mert „ jólétekkel 
elmondhatni" úgymond Hetényi, (246 .1 . ) „hogy 
minden névvel nevezendő egyházaink még távol 
állanak a' tökélytől, és a' tökélyesnek nevezhető 
egyházalkat még nem tűnt föl. Nem mondhatja el 
jelenleg egy is magáról : „én vagyok egyedül az 
igaz ekklézsia, én bennem valósittatott meg az 
egyház' e s z m é n y e . . ( ' s igy az apostoli ős egyház 
szőreszálán elveszett ; mert hiszen az talán csak igaz 
ekklézsia volt mégis, mellyben Péter és Pál taní-
tottak, mellyet Jézus' választottai kormányoztak, 
mellyet a' Szentléleknek csodatévő szelleme eleve-
nített? de az Hetényi szerint elveszett, és még Luther 
sem vala képes nyomába akadni!) „Elmondhatjuk, 
folytatja Hetényi, ezen kissé" (csak kissé ? bizony 
igen is) „kedvetlen eredményt bizvast a' protes-
táns egyházakról álalétban." . . . Igen helyesen. 
'S ha mi ezen eredményt a' reformatio' következté-
ben folyt vérpatakok' tükrében szemléljük, nem csak 
kissé, de nagyon is hajlandók vagyunk borzadva és 
utálva fordulni el az olly egyházujitóktól, kik annyi 
tömérdek áldozattal csak illy eredményt tudtak ki-
víni; kik csak igy tudtak ujitani ; csak igy értettek 
a" vallás' tisztításához és tökéletesítéséhez. Különben 
i s , hogy ismét Hetényi' szavaival éljünk , „akár-
mint mentegessük" (csakhogy mi biz' azt nem men-
tegetjük) „« ' felekezetiséget, — melly azonban a' 
vallás' jelen helyzetében szükséges gonosz :" — 
( i g e n , mint az Ur mondá, hogy „ s z ü k s é g , hogy 
botránkozások jőjenek;" Mát. 18 ,7 . ) „add ig , míg 
a' népeket egyesítő keresztyénség felekezetekre van 
szakadva, míg Jézusnak varrás nélküli köntösééi 
van darabolva, elmondhatjuk; hogy: legalább a' 
tökéletes férfi korra jutott Krisztus betűiünk nem 
lakik :" tudnillik : a' protestánsokban, 's tudnillik : 
Hetényi szerint, . . . mert hiszen épen a' katholi-
cismus az, melly a' felekezetess égnek határozott 
ellene; melly a' szakadás-csinálást halálos bűnnek és 
őrök vészt hozó merénynek néz i , 's melly a' fölál-
lított legfőbb egyházi tekintélyben épen olly hatha-
tós eszközzel bir a' szakadások' mcggátlására, 's a' 
hitegység' föntartására, niint a' milly termékeny 
anyja a' felekezetességnek, az önkényes szabadság-
nak ajtót 's kaput táró szentirás-magyarázási protes-

táns elv és gyakorlat. 1) Pedig e' felekezetess ég olly 
iszonyú, a ' lutherféle reformatiók'minden áldásaival 
sem pótolható, menthetetlen rossz, hogy Hetényi 
szerint is az Üdvözítő isteni munkájának legalább egy 
részbeni sikeretlenül maradását, 's igy az Istenség 

1) Manchesterben — Angolországban — nem épen rég 
gyűlés volt, tudnillik prot. lelkészek' gyűlése, (1841.) 
's az egybegyűlt 610 prédikátor , ámbár mind p ro tes -
táns volt névre, huszonhét felekezethez tartozott ; pedig 
lutheránusok , quaekerek , arminianusok , schwenk-
feldianusok „und einige kleinere Sekten" mint a' tu -
dósításban áll, ez alkalommal nem is vétettek számba. 
Voltak ott independensek , bapt is ták , skót s ecede -
rek, unitáriusok, methodisták, uj connexíóju és primitiv 
methodisták, wesleyanus associatiójuak, wesleyantis 
methodisták, calvínista- és independens methodisták, 
congregationalis egyháziak, presbyterianusok, angol -
episcopalisok, huntingdonisták, skót relieverek, skót-
egyháziak , swedenborgianusok ; voltak inghamisták, 
keresztény egyháziak, bibliai keresztények, o ldham-
street-egyesületi 's nazarenus-egyháziak . . . de ki 
győzné mind előszámlálni, kik voltak? Úgyis ha ez 
évben hasonló gyűlés fog t a r t a tn i , még több feleke-
zetűek leendenek a' jó u rak : — legalább néhány 
puseyita is fog bizonyosan megjelenni, az u j fractiót 
képviselendő, melly az angol protestantismus' kebe-
lében az óta támadt- íme a ' felekezetesség' á tka a ' 
kereszténység — azaz: a' protestantismus fölöt t ! 'S 
valljon kinek kell azt köszönni? Épen azon egyház-
ujitási philosophiának, melly az efféle szakadások ' 
múlhatatlan szükségét igyekszik demonstrálgatni. — 
Épen a' napokban olvasók egy német l apban , hogy 
a' vviirtembergi Kornthal nevű helység' lakosai „in 
ihrem Eifer gegen das neue Gesangbuch , und die 
neue Li turgie" (ezek tehát protestáns létökre is nem 
nagy barát ja i az ú j í tásnak , azaz , Hetényi s ze r i n t , 
ha ladásnak,) elhatározák : , ,nach Palaestina zu z ie-
hen , und s ich dort anzusiedeln , aber auch ihren 
Geistlichen mitzunehmen, da sie von der Liturgie des 
englischen Bischofs in Jerusa lem gleichfalls nicht 
wissen will. E s wäre se l t sam, wenn das Land, von 
welchem einst die zur Einigung bestimmte Lehre des 
Heilandes ausg ing , nun dazu dienen müsz te , alle 
Abweichungen und Umwandlungen des Christenthums 
in sich aufzunehmen. ' ' Gem. Blatt 1843. 11. sz. 'S 
kik okai e' nem csupán különös (seltsam) hanem 
szomorún botrányos tüneménynek? — Kik o k a i . ha 
Chinában a ' kereszt- vallással együtt fog a ' szakadás' 
evangeliuma is hirdettetni ? botrányul a' pogányok-
nak, és mentségül az illy egymással ellenkező tani-
tást hirdetők' szavára hinni nem akaróknak „Vae 

mundo a scanda l i s ! " mondá Jézus. 
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örök szereletet lehelő tervének akadályozását, egye-
nesen neki kell tulajdonitni. Mert ebben Hetényi 
nagyon is igazat mond, hogy ha ,,a' Krisztus' ezen 
ígérete (lesz egy akol és egy pásztor) még be nem 
teljesedett egészen, és a' katholicismus' ezen nagy-
szerű eszméje eddigelé nem valósulhatott, annak 
oka az, hogy köztünk szakadások vannak(Prot, 
lap. 21. sz. 1842.) Igen, szakadások vannak; és 
azok nem a' katholicismus elvének következtében 
vannak. Az Isten itélend azok fölött, kik e' szaka-
dásokat szülék, vagy azokhoz hasonlókat szülend-
nek jövendőben. Mi most nem akarunk e' tárgyon 
tovább függni, csak azt hiszsziik, hogy Uetényinek 
e' nyilatkozása nem igen alkalmatos ama' szakadá-
sok' , vagy miként ő nevezi, egyházujitások' men-
tésére, még kevésbbé pedig azok' mal hatatlanul 
szükséges voltának bebizonyítására; egyéb, mint 
mondók, azon értelemben, hogy „nevesse est, ut 
veniant scandala," — é s „oportet et haeresesesse, 
ut et qui probati sunt, manifesti fiant." (Kor. l . l cv . 
11, 19.) Mi jelenleg Uetényinek átalában az újítás, 
haladás, tökéletesedés, különösen pedig egyházuji-
tás , és több efféle két — ha nem több — értelmű 
szavakról 's e' szavak által kifejezett dolgokróli né -
zeteit akarjuk vizsgálódásunk' tárgyává tenni ; bebi-
zonyitandók röviden, mikép nem minden ujitás tö-
keletesbiilés — mint ezt Hetényi maga is megvallja 
— Luther' ujitéisa pedig legkevésbbé nevezhető 
annak. 

Hetényi tudnillik, 's hiszszük, miszerint vele 
a' protestánsok közül nem kevesen, akkép okoskod-
nak , hogy : folytonos tökéletesbülés lévén az em-
beriség' dicső rendeltetése, a' haladás' pályáján 
megállapodás valamint lehetetlen, legalább az egészre 
nézve, ugy rossz is az és hibás. „ Tévelyegnénk" 
(mondja Hetényi) „ha a' világ' haladásának régibb-
i öl újra, jóról jobbra menetelének főelvét kétségbe 
hozva, az uj utáni vágyát lelkünknek, kiirtandónak 
ítélnők." (Prot. lap. 1842. 234. 1.) „Az átalános 
ész, melly az emberiségben egyetemileg kifejtik, 
minden században ujabb és jobb elveket ( ? ) hint ki 
a' korszellem által : mellyek meg annyi irtó eszkö-
zök . . . mellyek által a' régibb 's helytelenebb vé-
lemények . . . kiirtatnak." Uetényinek tehát az elő-
menetel a' jóban nem egyéb folytonos újításnál, 's 
n' reformatio, melly állítólag az emberi nem e' ha-
ladásának kifejezése, folytonos újításaival együtt 

nem más, mint folytonos haladás. Szerinte ama* 
átalános ész egy örökös újító, melly még elveit is 
folytonosan ujitja , és jobbakkal váltja föl ; 's e' 
mindig ujabb, mindig jobb elvek' óramutatója : a' kor-
szellem! Ez szerinte még a' vallási igazságokra nézve 
is áll. Ezekben is a' korszellem az irányt kimutató, 
nem pedig az egyház, a' „columna et íirmamentum 
veritatis ; " ezekben is az átalános (természetesen 
emberi) ész a' biró, nem pedig az isteni kinyilat-
koztatás, nem az elveiben soha nem változó, 's 
igy azokat mm is ajitható istenige. . . .Azonban nem 
űzzük tovább e' különös theologiai ágazatoknak fej-
tegetését, miután Uetényinek nem czélja „itt hi t-
tudományi vitákba ereszkedni ; " térjünk ujitásróli 
theoriájának vizsgálására vissza. Ő az ujitást ter-
mészetes hajlamunkból származtatja, 's hogy az ú j í -
tási vágyak „Istentől j őnek , " azt úgymond „magok 
az egyház' történetei hatalmasan tanúsítják. " Sze-
rinte „két egymással ellenkezni látszó hajlam ural-
kodik az emberi lélekben : egyik a' régihez ragasz-
kodás , másik az újnak kedvelése. Természetes és 
jótékony indulat mind a' ket tő;" (234.1 . ) jótékony 
még a'vallásos dolgokra nézveis; és ámbár megismeri 
Hetényi is az „ősvallás" iránti vonzalom' hasznát, 
's az ősök hitének könnyelmű megvetéséből eredt 
károkat, mind a' mellett miután „ellenállhatlan vágy-
ván lelkünkben az ujabb, jobb, igazabb és a' szebb 
alakban feltűnő iránt" . . . „bár sokszor az alak' 
újságától megvakítva, újnak képzeljük azt, mi régi, 
és az is megesik, hogy az uj nem jobb , igazabb, 
nem szebb mint az ó," mind a' mellett az ujitási vágy-
Istentől van , véli Hetényi ; mint ezt „magok az 
egyház' történetei hatalmasan tanúsítják." Mellyek ? 
talán Sabcllius , Paulus Samosatenus , Arius , Do-
natus, Pelagius 'stb. eretnekek voltak e' szavak által 
értve ? mert hiszen az egyház' történeteiben ezek 
jőnek az ujitók' — novatores — ha ugy tetszik, 
szép nevezete alatt. Csalódunk. Hetényimást értett • 
„Ama' gyökeres ujitó, a' Jézus" (234 . 1.) az , 
kivel ő a' vallásos újítások' helyes, szükséges és 
dicséretes voltát bizonyittatja . . . 2 ) 's kell-e több 
bizonyság ? 

2) Miről azonban Hetényi megfeledkezett második k e -
lésében, OS43. Prot. lap. 14. l.)midön az igaz vallási 
olly változhatlannak ismeré, hogy abban még Jézus 
sem tehetett változtatást; „az igaz vallás' kútfeje az 
emberi szívben és észben fakadván, és a' hit örök 

» 
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De hát minden ujitás jó e' szerint és üdvös? 
fogja talán az olvasó kérdeni. Ezt már Hetényi sem 
meri állítani ; mert hiszen ő mondá, hogy „sokszor 
az alak' újságától megvakítva, újnak képzeljük azt, 
mi régi , és az is megesik, hogy az uj nem jobb, 
igazabb, nem szebb mint az ó ; " ( ' s fájdalom, hogy 
mind a' kettő megesett Lutheren és Calvinon is , 
kik ujat hittek tanítani és tenni, pedig csak az anya-
szentegyháztól régen elvetett 's kárhoztatott tanokat 
melegiték föl; és vajmi sokat tőnek , mi nem vala 
jobb, igazabb, nem vala szebb, mint az ó; miként 
ezt maga Hetényi is elismeri, midőn Luthernek bő-
szült hevében tett némelly újításairól szól ; ) ő mondja, 
hogy. „a' későbbi kor csak a' mellékest, a' hibás 
alakot törölheti le; a' lényegesen hatalma nincsen." 
(Következőleg az ezekre nézve merénylett ujitás nem 
lehet j ó , nem lehet tökéletesbülés, nem lehet múl-
hatatlanul szükséges.) „Vannak az egyháznak is 
ollvan tanai, mellyek sérthetlenek, és ezek teszik a' 
vallás' lelkét ." (Tehát ezekben újítani ti losQ „A" 
melly ú j í tó , vak dühében, elrontani akarná, vagy 
megmásítani merné a' vallás' sarkalatos ágazata i t . . . 
az illyen az észnek és értelemnek" (talán a' kinyi-
latkoztatásnak , talán Istennek is ?) „izenve hadat, 
nevetség' tárgyává tenné magát, és kortársaiban ro-
konszenvre épen nem (?Q találna." (Prot. lap. 1842. 
234.1.) 

Es most már mi is „kitaláltuk a'kulcsot, melly-
nek segélyével" lehetséges lesz talán az iránt eliga-
gazodnunk, hogy: valljon minőnek kelljen az újításnak 
lennie, hogy azt javításnak 's tökéletesítésnek nevez-

elveken épü lvén ; " — és midőn (15.1.) azt ir ja , hogy : 
„ ezen" — t i. a ' valláson, melly „mint fölebb lá t tuk , 
isteni és rendületlen áll ( ? ) minden szivben" ( H e -
tényi' szavai) „gyökeres változtatást tenni alig lehet," 
( ' s igy Jézus is alig volt „gyökeres n j i tó" ) „Iegfölebb 
is ennek ruháján a ' culíuson." — Tehá t azért jöt t 
a z ü r Jézus, hogye ' nem lényeges külsőségen vál toz-
tatást tehessen ? 's e 'változtatás miatt százezrek vé r -
tanúi haláltusájának, és milliók meg milliók méltatlan, 
mert oknélkuli szenvedéseinek oka legyen? Természe-
tesen ezt kelle mondani. hogy Luther és Calvin mentve 
legyenek, és méltók Jézussal egyenvonalba állít tatni! 

f- i Mert h i s z ' e ' s ze r in t mind csak mellékes, nem lénye-
ges dolgok voltak, mikben amaz újítók, még a' gyö -
keresek is, változtatást tőnek; 's akkor mit Jézus 
tehete t t , a' gyökeres újító , teheté ' s tehetendi 
más is minden fölsőbb küldetés nélkül ! 

hessiik. — Nem minden ujitás javítás. Ez az első, 
mit szem előtt szükség tartanunk, ha az újítások' 
böcséről philosophálni, 's erről méltányosan ítélni 
kívánunk. Mert bármilly természetes, bármilly jó té-
konylegyen is amaz ujitási hajlam, mellyről Hetényi 
szól, 's mellyből ő az egyházujitási forradalmakat he-
lyeslőleg származtatja, miután „természetes és jó té-
kony" a' másik, a' vele ellenkező hajlam, tudnillik : „a" 
régihez ragaszkodás" is ; hacsak a' látszatos ellenke-
zésből nem akar valódit csinálni, kénytelen lesz 
megismerni, miszerint szükségkép egészen másoknak 
kell a' tárgyaknak lenniek, mellyekre nézve az ú j í -
tás' hajlamát követhetni, másoknak ismét azoknak, 
mellyekben a' régihez ragaszkodás nem csak szaba-
dos, hanem szükséges egyszersmind, és kötelesség. 
Különben ugyanis, ha e' „két egymással ellenkezni 
látszó haj lam," egyiránt természetes és jótékony, 
át alá ban ; ugy a' katholikusok, a' régihez ragasz-
kodván, legalább is olly helyesen és jól cselekesz-
nek, mint a ' protestánsok újítva : 's akkor mire való 
volta' katholicismus' kárhoztatása ? mire a' katholicis-
mustóli elszakadás ? mirevaló a' törekvés, a' katholi-
kusokat ama' jótékony 's természetes hajlamuktól el-
vonni ? őket azzal ellenkezőkre kényszeritni ?. . . Azt 
kérdjük annakokáért : valljon a' kinyilatkoztatott val-
lás' igazságait is ollyanoknak hiszi-e Hetényi, 
mellyek az első osztálybeliekhez tartoznak, azon tár-
gyakhoz tudnillik, mellyekre nézve az ujitás' hajla-
mát bátran követhetni? — Hogy az Istentől egyszer 
kijelentett, 's a' Krisztusban hivő közönség — az 
anyaszentegyház — által kezdetben mindjárt elfoga-
dott 's [azóta híven megőrzött ker. igazságok a' meg-
ujithatókhoz tartozzanak, ezt csak az erősítheti, ki 
Jézusban csalatkozó, vagy épen csalni akaró em-
bernél egyebet ismerni nem akar ; 's ki felőle föltenni 
nem bírja, mikép tanításait akkép közölte bizonyosan az 
emberi nemmel, hogy ez azok iránt okosan kétségben ne 
maradhasson, 's ne tévtanokat fogadjon el és ápol-
jon másfél ezer évig, vagy tovább is, az elejbe adott 
igazságok helyett, hanem az üdvözítő igazat, melly-
nek hirdetése végett az Isten' fia mennyekből alá-
szállott. Mi tehát a' hittani 's erkölcsi ker. igazsá-
gokat, és pedig nem egyet kettőt közülök, de mind-
nyáját, (mert mi elvethető igazságot nem ismerünk ; 
sem ama' szó „igazabb," mellyet Hetényi az ujitás' 
ajánlására használ, philosophiai szótárunkban nem 
található : miután a' mi igaz, annál igazabb valami, 
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's amattól különböző, nem lehet ; 3 ) mi a' kijelen-
tett igazságokat mind egyiránt igazaknak, egyiránt 
tagadhatlanoknak, 's ugyanazért változhatlanoknak 
is tartjuk, mellyeken újítási hajlamunkat, ha ez más-
kép még olly természetes és jótékony volna is, gya-
korolni — soha sem lehet megengedve ; 's mellyekre 
nézve az ujitást javításnak egyedül a' hitnélküli tart-
hatja, minőnek Hetényit nem képzeljük. Mi az efféle 
ujitást annál kevésbbé véljük azonosnak a' ja vitás-
sal's tökélyesbüléssel, minél kevésbbé olvasánk még 
olly isteni parancsolat felől, melly ezen ujitást köte-
lesséyilnkké tenné. Vagy hiszen mutassa elő az irott, 
egyetlen kútfőre hallgató CD protestantismus a' 
parancsolatot, melly a' hit s egyházujitást a ke-
reszténynek kötelességévé teszi, 's mi hódolandunk 
neki. Mi viszont meg fogjuk, pedig a' sz. Írásból 
mutatni a' tartozást: állhatatoivonnak maradni és 
változatlanoknak (Kor. 1. lev. 15 , 58.) „ «' 
szenteknek egyszer átadott hitÍC-ben (Jud. 3 . ) ; 
„hogy ne legyünk már többé habozó kisdedek, és ne 
vitessünk körül a' tudománynak mindenféle szelétől" 
(Eph. 4 , 1 4 ) ; hanem „habár angyal hirdetne is 
égből" más tanitást , (Gal. 1, 8. Ján. 2. lev. 10.) 
azon kivül, mellyet az Istennek örök időkre alapított 
egyháza, „az igazság' oszlopa és erőssége" (Tim. 
1. lev. 3 , 15.) tanit; azon egyház, mellyet a' ki 
nem hallgat, ollybá tartandó, miként ,,a' pogány 
és publikánus," (Mát. 18 , 17.) — „átok legyen." 
(Gal. 1 , 8—9. ) Az evangelium egyedül uj életről 
tud , de uj tanításról nem ; amabban igenis, szük-
séges a' megujulás, ós ez azután tökéletesbedés ; mi-
vel az élet emberi és tökéletlen : de a' tanítás, mely-
lyet Jézus hozott, isteni, 's ebben újításra többé soha 
sem lehet szükség. Ebben a' korszellem mit sem 
ujithat és javíthat hisz' az volt épen emez égi ta-
nítás' czélja és az ma is, hogy a'korszellemre javitó-
lag hasson, hogy azt elvei 's egyházi institutiói ál-
tal megnemesitse ; melly korszellem magára hagyatva, 
tudjuk mikép haladott Jézus' eljövetele előtt, nem 
a' tökéletesség —hanem az undok élet-'s elvbeli rom-
lottság' non plus ultrá-ja felé, mellynek puszta ábrá-
zolása is borzadást okoz a' nemesebb gondolkozású 
olvasóban. 4 ) IIa az átalános ész, Hetényi szerint 

3) Csupán a' bizonyosskghm lehet fokozat, de nem az 
/ywzságban, 's a' bizonyosan kijelentett isteni igaz-
ságokra nézve még a' bizonyosságban sem átalában. 

4) VS miként ha!adt;a' korszellem 's ezen ,. minden század-

„minden században ujabb és jobb elveket hint ki a' kor-
szellem által," mikép tud ugyan ő akkor a' protestan-
tismusnak elavult symbolumaihoz ragaszkodni, mely-
lyek fölött a'korszellem pálezát törve, olly határozot-

ban ujabb és jobb elveket" kihintő átalános ész a' 
19-dik században odá ig , hogy egy Is ten- és h i tné l -
küli philosophia Europa ' legmiveltebb népeinél hitelre 
's kedvező fogadtatásra ta lá lna , 's Németország' t u -
dományos és mivelt közönségének n a g y , pedig épen 
prot. része , Hegel' önistenitési tanát dicsőítve, az 
antichristianismusnak hódolna? Épen e' korszellem' 
ralionalisticus iránya az , melly ellen harezol a' ka -
tholicismus, ésharezo l minden, ki isteni ki je lentés-
ben hisz. Ez az, mellynek ártalmatlanná tevésére P o -
roszországban a' kormány az egyházzal szövetkezik; 
mellynek veszélyt árasztó orgánjai csak eltiltás által 
zabolázhatok, 's melly épen az ellene használni kény te -
lenített végeszközök' természete, 's a 'ha reznak c s a k -
nem még igy is elég kétes volta által bizonyítja szélesen 
terjedt hatalmát, és az t , miszerint Hetényinek ama' 
szavai, hogy : . ,a ' melly ujitó, vak dühében elrontani 
akarná vagy megmásitni merné a' vallás' sarkalatos 
ágazatai t , tagadná pé ldául : az Isten' létét , ennek 
csodateljes háromságát , gondviselését , a' vál tság ' 
munkájá t , Jézus ' érdemeit 'stb. az illyen . . . n e -
vetség' tárgyává tenné magát, és kortársaiban r o k o n -
szenvre épen nem (!) t a lá lna :" — hogy mondom He-
tényinek e' szavai merő a lapta lanságok, 's a ' kor 
történeteinek teljes nemismerését föltételező szóvirá-
gok- Vagy csak Hetényi előtt tilók, milly rokonszenvre 
talált Hey el, vagy Strauss} kor tá rsa iban , épen az 
említeti alapigazságokat tagadon* Csak előtte titok 
azon nem csekély részvétre talált német folyóirat ' 
iránya , Ca' már eltiltott , ,Teutsche Jah rb i i che r " -é ) , 
melly nem kevesebbet tüze ki magának czélul, m i n t : 
,,a' kereszténységgel legfeiisőbb- 's lényegesb a l a p -
elveiben megvín i , " (Hírnök Kis-Fut . 1843. 11. sz .) 
's melly e' szándékát egy kormány' ellenében nyí l -
tan kimondani inerte ? Mi azt hiszszük. és vajha 
csalódnánk, kogy sokkal többen vannak csak a' prot. 
Némethonban is a z o k , kik Hetényi' állítását tar tanák 
nevetségesnek , ha az ér lésökre esnék ; hogysem 
azok , kik a' kereszténység' idézett a lapigazságai-
nak lagadása miatt nevetségesekké váltak- Magokat 
nevetségesekké te t t , 's kor társa ikban rokonszenvre 
,,épen nem" találó emberek ellen akkép küzden i , 
mikép a' porosz vagy szász kormányokat küzdeni 
l á t j uk , — nyilvános lapokat 's folyóiratokat letiltva, 
közoktatókat nyugalmazva, idegen philosophokat a' 
tévtíin' megezáfolására behíva — igazán nevetséges 
szélmalomharcz volna. . . Valóban kár efféléket mon-
dani emberek e lő t t , kik ha egyebet nem, legalább 
hírlapokat olvasnak. 
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tan kimondá az ítéletet? miképen tudja a' rationa-
lismusnak azon irányát rosszalni, melly a' prot. vi-
lágban uralkodó korszellem' tagadhatatlan eredmé-
nye? miképen ajánlhatja épen ő, az „eredeti" pro-
testantismushozi visszatérést? mikép hiheti azt (259. 
1.) „tökélyesebbnek" — „mint a' m a i t ? " — ha, 
miként ő mondja, „az átalános ész, melly az emberi-
ségben egyetemileg kifejlik, minden században ujabb 
és jobb elveket hint ki a' korszellem által"? (234. 
1.) Oh mert Hetényi is kénytelen végre megismerni, 
hogy : „sok intézkedés" (talán tanitás is , ) „melly 
haladásnak , tökélyesedésiiek látszik egy oldalról, 
nem egyéb mint rontás és hátralépés " (259. 1.) 
És ime oda jutottunk, honnan kiindulánk, hogy 
tudnillik: nem minden ujitás javitás; és maga He-
tényi az , ki e' szavakat önvallomásaival megerősíti. 

Magától ötlik már föl itt ama' kérdés: valljon tehát 
Luther' ujitása, avagy Calviné, nem szinte csak 
ollyan-e, melly „tökélyesedésnek látszik" ugyan (a' 
protestánsok előt t , ) de melly valóban „nem egyéb, 
mint rontás és hátralépés ? " Valljon javitás volt-e 
igazán, és tökéletesbités a z , mi általok változtatva 
lön és megujittaték — akár a' tanításban, akár az anya-
szentegyház' elrendezésében ? (Mert ha az nem volt 
javítás, ki merné tovább is újításaikat múlhatatlanul 
szükségeseknek hirdetni?) 'S e' kérdésre megfelel 
a' háromszázados tapasztalás, melly tanuja, mikep 
Luthernek 's Calvinnak valamint tanai nagy részint 
félrevettettek, még pedig épen azok, mellyek, mint 
az ősi kath. tanitás körül tett ujitusok 's változtatá-
sok, fő okot, legalább ürügyet szolgáltattak az el-
szakadásra; ugy intézkedései is rosszaknak 's hiá-
nyosoknak találtatva, másokkal pótoltattak. Bizonyít-
ják ezt a' számtalan egymást kárhoztató, 's igy taní-
tásaikban különböző prot. felekezetek, bizonyítják 
a' prot. egyházi kormánynak különbféle alakjai, Lu-
ther újításainak legkevesbbé megfelelők , 's prot. 
atyánkfiainál, hazánkban is, a' népönkény, a' feszítő 
forum, a' kyriarchia, nepotismus 'stb. elleni keserű 
panaszokra okot adók; panaszokra,mellyek' olvasása 
bizonyosan nem fog egyetlen értelmes katholikustis 
a' prot. egyházszerkezet' megirigylésére bírni, sem 
arról meggyőzni, hogy az ur Jézustól megalapított 
egyházkormánynak ezen eltorzitása javitás lett volna 
és tökélyesbités. — A'mi tökéletesebb, az nem cse-
réltetik föl ismét az elvetett régivel, legalább oko-
san nem, és Hetényi szerint, ki az átalános észnek, 

a' protestantismusban munkásnak, mindig ujabb és 
jobb elveket tulajdonit, épen nem; már pedig ezt 
tette a' protestantismus, sok, igen sok lutherféle 
megújított igazsággal : elveté azokat, 's visszatért 
a' kath. tanításhoz. Elegendő Luther' scibbolethjére, 
a' sola fides-re hivatkoznunk ; elegendő Calvin' iszo-
nyú praedestinatio-tanát említenünk. . . . A' mi tö-
kéletesebb, az nem léphete, kivált Hetényi szerint, 
hátra : a' protestantismus pedig hátra lépett, 's min-
dig hanyatlik, mint róla maga Hetényi erősiti, 
mondván : „ É n , ha fát gyümölcseiből lehet meg-
ítélni legjobban, az eredeti protestantismnst töké-
lyesbnek hiszem és vallom mint a' mait (259.1. ) 
„mert,oh" úgymond „minő különbség van ez (azeredeti 
protestantismus) és a' mai között ! ,„A' kezek Esau' 
kezei, de a' szó Jákob' szava.'" (u. o.) Azért mondja, 
hogy az egyházujitás-azaz : egyházjavitásra,Jelen-
korunkban fölötte nagy szükség van,főleg honunk'mos-
tani helyzetében." (235.1.) „Korunkban" úgymond 
(258.1.) „még szükségesebbek — az üdvös reformok 
mint három századdal ezelőttTehát a' protes-
tantismus hanyatlik ; míg ellenben a' kath. egyház 
halad, tökélyesbedik! Kétkedik valaki ? Hetényi 
maga megvallja : „nekem ugy mond ő ezen adatok 
és vádak' idézésében koránsem az a' czélom, hogy 
ezek által legkisebb árnyékot is vessek az általam 
tisztelt r. kath. anyaszentegyházra, ennek jelenkori 
papjaira 's intézeteire ;" (tanításairól természetesen 
szó sem lehet ; hisz' azokra nézve nincs is közöt-
tünk, szerinte különbség;) „mivel értők jól tudják 
(mi katholikusok pedig a' többiek' szavára „semmit, 
de semmit" sem adunk,) hogy ezek ma épen nem 
azok 's ollyanok, minők voltak a' reformatio előtt." 
(Prot. lap. 1841. 258. 1.) Tehát a' katholíka egy-
ház halad és tökéletesedik, a' protestantismus ellen-
ben. . . ! Javitás volt tehát és tökélyesbülés Luther' 
ujitása? — A' mi tökéletesebb a' réginél, az a' 
f/etéuyi által dicsőitett átalános észnek és korszel-

lemnek, a' mindig ujabb és jobb elvekkel tündöklő-
nek, nem szolgálhát botrányul 's nevetségül : és vall-
jon nem szolgálnak-e az eredeti protestantismus'több 
tanításai, (meilyekhez a' haladni akaró Hetényi visz-
szat érést javasol;) valódi botrányul a' józanésznek? 
p. o. „fides, nisi sít sine ullis etiam minimis operibus, 
non justificat, imo non est fides;" — „non ille 
juslus es t , qui multum operatur, sed qui sine opere 
multum credit ; " (Fávnak már más , épen ellenkező 
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katechismusa van, aligha sokkal jobb Lutherénél; 
kit pedig ő hasonlithatlanul többre böcsiil CalvinwíA, 
szerinte „minél kevesebb hinni valója van a' protes-
tánsnak, lelke annál szabadabb)" „ein gut Werok 
aufs beste gethan , eine Todsünde i s t ; " „liberum 
arbitrium," a'szabad akarat „titulus sine re, et fig-
mentum, Satana magistro inEcclesiam introductum ;" 
„Christianus, sive baptisatus — etiam volens, non 
potest perdere salutem suam, quantiscunque pec-
catis, nisi nolit credere; nulla enim peccata cum 
possunt damnare, nisi sola incredulitas ; " „nihil fortius 
adversatur fidei, quam lex et ratio. Neque haec 
duo sine magno conatu superari possunt ; quae ta-
rnen superanda sunt, si sal vari velis ; " bogy is no, 
hiszen: „ratio atrocissimus Dei hos t i s , " az Istennek 
legiszonyúbb ellensége ; „in theologia" (t . i. protes-
tantica) „nullám rectum rationem habemus, prae-
ter fidem" . . . és a' többi . . , Vagy talán Heté-
nyi nem is Luther' egyházujitását tartja javításnak, 

r 
hanem Calvin ét î Ámbátor ez furcsa kifogás lenne, 
miután a' protestantismus annyiszor egynek, tanítá-
sában egyezőnek kiáltatott k i , 's miután Hetényi is 
philosophálása' kezdetén mindjárt Lutheri hozza föl 
Villers után az egyházujitás' dicső hőséül, mondván 

( Villers u t án ) , hogy : „ a' mi volt Dante és Pe-
trarcha a' költészetre, Angela Mihály és Rafael 
a' képző művészetre, Baco és Cartesius a' philo-
sophiára, Copernicus és Galilaei az égi testek tör-
vényeinek ismerésére , ugyanaz volt Luther a 
vallásra nézve;« (Prot. 1. 20. sz. 1842.) Cal-
vinról még csak említés sem tétetvén : — de hiszen 
hagyján ! Calvin' következő tanait fogjuk-c tehát j a -
vításoknak, tökéletesbitéseknek tartani : „Fateor sane, 
in hanc, qua nunc illigati sunt, conditionis mise-
riam Dei voluntate decidisse universos filios Adae."— 
„Decretum quidem horribile fateor, infleiari tamen 
nemo poterit, quin praesciverit Deus , quem exitum 
esset habiturus homo; et ideo praesciverit, quia 
decreto suo sic ordinaverat.'' — „Ubicunque ré-
gnât hoc Dei beneplacitum, nulla in considerationem 
veniunt opera." — „Homines nudo Dei arbitrio — 
m aeternam mortem praedestinantur ; " — „cum re-
rum omnium dispositio in manu Dei sit — consilio 
nutuque suo ita ordinat, ut inter homines nascantur, 
ait utero certae morti devoti, qui suo exitio 
ipst'us nomen glorificent" . . . De ne tovább ; ennyi is 
sok ezen isteni jóságotkáromló, kegyetlen tanításokból; 

a' Lib. Instit.-ban fölkeresheti a' többit is, ki ezek-
ben kedvét találja. Csak azt kérdjük, valljon javí-
tása volt-e a' kath. tanításnak, és tökélyesbités-e 
az efféle elvek' hirdetése ? Pedig a' reformatio' lényege 
épen e' tanításokban állott ! Ezekért lön szakadás 
az egyházban ; sőt ezek miatt támadtak magában a' pro-
testantismus' kebelében is ama'temérdek felekezetek! 
•Tökéletesbedés , javitás-e ez ? Tökéletesbités volt-e 
annakokáért ama' mulhatlanul szükségesnek hirlelt 
egyházujitás ? Tagadjuk, és méltán, miután Hetényi is 
elismeri, mikép Luther „bőszült hevében" (Prot. lap. 
1843. 28. 1.) még az életkérdésre, az egyetlenre 
nézve i s , tévedett 's akképújított, (tehát ujitott/) 
hogy „ a' papságról méltányosabban gondolkozó " 
Calvinnak kelle „ a' papság' eszméjét visszavinni" 
(tehát visszavinni a' régihez !) „a ' fölebb előadott 
apostoli és őskereszténységi fogalmára." Es pedig 
nem csupán Luther tévedett az életkérdésre nézve, 
melly Hetényi szerint egyedül volt oka a' reforma-
tiónak, hanem tévedtek „ társa i" is, kik „elkezdék 
ugyan a' miilóktól ohajtott egyházujitást ; de épen nem 
ezeknek szellemében ; mert az európai népek épen 
nem akarok, hogy a' ker. egyháznak egysége föl— 
bomoljék; és az egyháznak egyház tétessék ellenébe ; 
csupán hogy a' visszaélések és botrányok meg-
szűnjenek." (26.1 . ) Tehát az egyházujitás e' szerint 
még csak nem is azakkori „korszellem'" kivánata sze-
rint történt, melly által IIetényi\\.ísnt , az általá-
nos ész „minden században ujabb és jobb elveket" 
szokott kihinteni ! Mi kell még több annak bebizo-
nyítására, hogy : Luther' ujitása ( ' s igy Calvine i s , 
mert a' ker. egyház' egységét a' népek akaratjának , 
's igy a' korszellemnek, és az átalános észnek el-
lenére , ő is fölbomlasztá,) legkevésbbé nevezhető 
javításnak. Pedig csalt ez az, mit megmutatni szán-
dékozánk. Ha az egyetlen életkérdésre nézve is, 
melly a' reformatiót némileg mentheté, (miután a' 
sarktanokban ugy sincs különbség !) hibázott Luther, 
ugy természetesen el lön az egész reformatio' irá-
nya tévesztve , 's ezen újítás többé javításnak nem 
nevezhető. 

Tanításra nézve tehát nem lehetett a' protes-
tantismus' ujitása javitas, mert józan észszel ellen-
kező , 's később magoktól a' protestánsoktól is el-
vetett tanokat hozott be ; nem lehetett javítás 
az egyhéiz' szerkezetére nézve is, mivel ezen élet-
kérdésre nézve bőszült hevökben teljesen eltéveszték 
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Luther és társai a' czélt . . . 's lesz talán alkal-
munk kimutatni, mikép az egyházba becsúszott visz-
szaéléseket is a' reformatio saját kebelében sza-
poritá inkább, hogy sem fogyasztá. (Minek ki-
mutatására alig lesz szükségünk más kútfőre, mint 
a' Protestáns lapra hivatkozni; hogy eliszonyod-
junk olly egyház-kormánytól, minőben illy visz-
szaélések fészkelhetik meg magokat.) Milly tekin-
tetben nevezzük annakokáért Luther' ujitását javítás-
nak ? Talán a' tudományokban 's müvészetekbeni 
előhaladásra nézve? Jóllehet a' vallástan' megron-
tásával semmi más tudománybani előmenetel sem ne-
vezhető javításnak; és hit nélkül, pedig tévedésektől 
ment, igaz hit nélkül, hiu minden művészeti koszorú, 
minden politikai jólét, minden földi haszon 's dicső-
ség : — tagadjuk mégis , mintha a' reformatio e' 
részben is javitás lett volna és tökélyesbülés ; ad-
dig is , míg e' tárgyról bővebben lehetne szólanunk, 
szabadságot véve magánknak a' másutt mondottakra 
hivatkozni. 5 ) 

'S ha most az eredményre tekintünk, melly e' 
rövid vizsgálódás' kétségtelen folyadékául mutatko-
zik, milly fólületesség', milly philosophiátlan eszme-
tévesztés' , milly bibliátlan tiszteletlenség' színében 
kell Hetényi azon állításának föltűnnie, mellynél fogva 
ő Luther egyházujitásának igazolásául nem kétel-
kedett Jézust, az Istennek egyszülöttét gyökeres uji-
tóul állítni olvasói elejbe ! Igenis, Jézus' újítása j a -
vitás volt. Jézus előtt a' világ nem ismerte a' jóté-
kony atyát, ki szerető keblét tárja föl eltévedt gyer-
mekeinek ; előtte bús homály födte a' vétek' rút-
ságát érző, de a' bünsulytól szabadulni nem bíró 
jobbak' lelki szemeit ; Jézus előtt ismeretlen volt a' 
bocsánat és szabadító, megtagadva az igazbiró, vak 
sors és hajthatatlan fatum' törvénye alatt nyögőnek 
képzelteték a' világ; nem vala remény egy égi szel-
lemnekjóban erősítő, fölvilágosító, testiség' hatalmát 
legyőzni segítő — jótékony befolyása és gyámolitása 
iránt; nem vala hit 's tudomány egy jobb élet , föl-
támadás, igazságos és érdemfölött jutalmazó vissza-
fizetésről. Jézus elűzte a' homályt, kétségeket osz-
latott; megigazitá a' balhitet, bizonyossá tevé a' 
kétségest; ő jobbra, mert igazra tanitott, minél iga-
zabbra tanítani senki sem fogja az emberiséget. — 
De Luther ? tanitott-e csak egy uj, annakelőtte nem 

5) 1. Fasciculi Eccl. Liter. Tom. II. 1842. p, 339. st. 

ismert vallási igazságot is ; és nem tagadott-e meg 
inkább többeket? Szaporitotta-e az üdvösség' esz-
közeit ; 's nem fogyasztotta-e meg inkább azoknak 
számát? Erősitette-e az emberi nemben a'szeretet ' 
vallását; 's nem gyűlölséget hagyott-e követőinek 
a' pápa, és minden vele tartók ellen örökségül? 
Kevesité-e a' félreismert kötelesség szülte vallásos 
üldözéseket 's türödelmetlenséget, 's nem ő volt-e 
inkább a'vallási háborúk'iszonyú lángra lobbantója? 
Luther és Calvin nem javítottak ; nem boldogítottak ! 
rr 

Ok még azon vigasztalást is kiragadták a' hivők' keblé-
ből, mellyet a' munkás felebaráti szeretet' gyakorlása 
boldogító jutalomként önt a' résztvevő 's jótékony 
szivekbe; ők a' betöltött kötelesség' isteni érzetét 
halálos bün' tudatává nyomoriták; fogyaszták a ' h i -
tet, megrendítve az ezt elejétől fogva hirdető egy-
ház iránti bizodalmat; fogyaszták a' boldogító r e -
ményt, Istennek önkényes és cselekedeteinkre nem 
tekintő, örök kárhozatra tetszése szerint vető rém-
teljes hatalmát, a' szolgaság és praedestinatio' 
szörnyű tanait hirdetve ; ők csaknem egészen meg-
semmisitékama'boldogító reményt, melly kétségbe 
vont állításokon mennyét nem építheti. Luther és 
Calvin és ezek' utódai megkevesiték a' szentségek' 
számát, 's vele a' gyökereket vagdalák el , mellye-
ken a' lélek az örökkévalón csügg, 's gyarló erejé-
nek emelésére életadó nedvet szí az isteni kegyelem' 
tengeréből. Igy az imádság' erejét, a' holtakkali 
édes viszonyt, az ég' lakóivali magas összekötteté-
sünket, 's több más kath. igazságokat, vagy egé-
szen tagadva, vagy legalább a' bizonytalanság' ho-
mályába visszatolva, leverék a' fiúi bizodalmat, szár-
nyát szegék az egekbe emelkedni vágyó lélek' maga-
sabb röptének, elkeseriték az imádság, önmegtagadás 
és egyéb jótétek' gyakorlásából származó benső meg-
nyugvást 's örömet; szolgai lelket ihlettek a' szigo-
rúan gondolkodókba, könnyelmű hitetlenséget el-
lenben a' szabadságukkal élni akarókba : 's a' helyett, 
hogy a' folytonos előhaladás' ösvényét nyitották volna 
meg az emberiség előtt, olly útra téritek a' protes-
tantismust , mellyen előrehaladva Hetényi is egye-
dül a' régi, az eredeti alakokhozi visszatérésben lát 
iidvet, tökéletlenebbnek vallván azt ma , hogysem 
három század előtt volt, és megismerve, mikép a' 
reform ma még sokkal szükségesebb volna, mint 
volt — Luther' idejében. ' 5 ez javitás?!. 

Somogyi Kéiroly. 
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Beszélgetés egy" piéliánialtelyetíes és 
Matild kisasszony között a1 templomi 

ékességekről. *) 
Wiesau követségi tanácsos épen leányával 

Matilddal volt egy szobában, midőn a' plébánia-
helyettesbelépett. Alighogy a' kölcsönös tisztelgés-
nek vége lön, Tamás szolga bejelenté urának a' 
művész' megérkeztét, kit Ígéretéhez képest az cgy-
házbeli szószék' készítésével megbízandó vala. A ' t a -
nácsos és plébániahelyettes azonnal hozzá indultak, 
szükséges utasítást adandók a' dologban. Haza térve 
engedelmet kért Wiesau távozhatni, minthogy né-
melly dolgokat még ebéd előtt kelle titoknokával el-
végeznie, és kérte a' plébániahelyettest, hogy addig 
leányával beszélgetne. 

Matild azonnal az egyházbeli szószékre mely-
lyet atyja fényesen készíttetni ígért, forditotta a' be -
szélgetést, megjegyezvén, mikép neki épen most jutott 
eszébe, hogy valljon nem jobb lett volna-e, ha atyja 
az azért eső pénzt a' kath. gyülekezet szegényeinek 
javára ajánlja vala. 

Plébániahelyettes. És miért gondolja ezt kis-
asszony ? 

Matild. Én a' dolgot igy gondolom magamnak : 
a' jó Isten előtt mindegy bárminő legyen is a' szó-
szék, mellyről sz. igéje hirdettetik, legyen az szép, 
vagy nem szép, csakhogy igéjét a'hallgatók szivökbe 
fogadják és hűn kövessék. 

Plébániahelyettes. Igaz, hogy mindenek előtt 
az ő szent igéjének szivbe fogadása és követése az, 
mire Isten néz, és mi előtte kedves. Azonban mégis ala-
pos észrevételeket tehetni a' kisasszony' nézete elleti. 

Matild. Kérem önt. 
Plébániahelyettes. Ha valamellyik keresztény 

szükségben szenvedő embertársa előtt szivét elzárná 
's őt epedni hagyná, ellenben a' templomokat és ol-
tárokat gazdagon fölékesítené : ekkor ezen keresz-
tény nem tenne keresztényileg; mert az Isten' élő 
temploma, az ember, minden esetre nagyobb tekinte-
tet érdemel, mint az emberi kéz által kőből és fá-
ból épített templom. De hát hiszi a'kisasszony, hogy 
atyja elmellőzné a' nagyobb kötelességet, 's a' ki-
sebbiket végezné ? 

Matild. Oh azt épen nem. Az ón atyám igen is 
sok jót tesz a' szegényekkel. 

Plébániahelyettes. Most engedje meg kegye-

tz ' Wiesaujá-ból . 
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sen kérdezhetnem : mindegy-e a' kisasszony előtt , 
ha a' keresztény gyülekezettel valami csűrben, vagy 
általán valami egészen közönséges helyen, vagy 
pedig egy szép fölséges templomban imádkozik ? 

Matild. Már minő kérdés ez? hiszen ebben 
semmi kétség nincs. A' benyomás, mit egy pompás 
templom a' kedélyre tesz, az ünnepi, melly belseje' 
minden legkisebb része fölött honol, minden pillan-
tás , a' környezet, szóval minden, mintegy akarat-
ján kivül elszakasztja az embert a' világtól, 's az 
éghez emeli szivét. 

Plébániahelyettes. Tehát kárhoztathatná a' kis-
asszony azokat, kik e' templomot építek ? 

Maliid. Istenem ! de hát mikép függ ez össze 
előbbi nyilatkozatommal? Én nem értem önt. 

Plébániahelyettes. Mindjárt meg fog érteni. 
Kérdésem közvetlenül nyilatkozatából foly. E' tem-
plom' építése, mellyet a' kisasszony bizonyosan maga 
is csodál, sok ezerbe került. Ezen pénzzel sok szegényt 
és nyomorultat gazdaggá és szerencséssé lehetett 
volna tenni. De hát valljon ezért azt kiáltsuk-e ima-
házaink' alapitóira : kereszténytelenül cselekedtetek ! 
ti a' keresztény' legelső kötelességét, a' szeretetet 
elmcllőztétek, nem gyakoroltatok irgalmasságot; mi-
vel a' pénzt, mellyen e' templomot építettétek, nem 
a' szegényeknek adtátok. Nemde eltaláltam ? De lássa, 
ez ítélet szükségkép következik abból, mit előbb 
a' kisasszony mondott. 

Matild. Helyettes (Vicar) ur! én koránsem 
akartam véleményemet illy messze kiterjeszteni. Ha-
nem még mindig kérdést szenved, valljon nem hasz-
nosabb czélra fordíttatott volna-e a'pénz, lia a' sze-
gények közt osztatik vala ki? továbbá, hogy van-e 
Istennek illy pompás épületekre szüksége ? 

Plébániahelyettes. Mi az első kérdést illeti, nem 
örömest emlékeztetem a' kisasszonyt azon szavakra, 
mellyeket üdvözítőnk (Máth. 26 ,11 . ) ejtett mondván : 
„szegények mindig lesznek nálatok."Egyébiránt e' kér-
dés magától elenyészik, vagy inkább a' reá való felelet 
összeesik a' másodikra adandóval. Igaz, hogy Isten-
nek nincs templomra és templombeli ékességekre szük-
sége, hanem nekünk embereknek, mint érzéki lé-
nyeknek, van azokra szükségünk. És ezen szüksé-
gesség mélyen az emberi természetben alapszik. Em-
lékezzünk a'.fényre, az arany és ezüst özönre, a' l i-
banusi drága czedrusokra, mik a' jerusalemi templo-
mot ékesiték, mellynek pedig építését maga az Isten 
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parancsolta. A' szükségességnek pedig, miszerint 
az Isten' tiszteletére rendelt házak a' legnagyobb 
fénynyel és pompával építtessenek, oka nem más, mint 
az ember' képzeleti módja, 's az Isten nagyságának 
és dicsőségének általai elismerése. Az aljast és min-
dennapit nem tarthatja az ember Istenhez méltónak. 
Hisz' már az első embereknél is a' pásztorok a' leg-
szebb bárányokat és a' földmivesek a' legjobb gyü-
mölcsöket választották áldozatokra. A' mi templo-
maink legelevenebb kifejezései ez érzeményeknek. Az 
emberi szellem a' művészet' legmagasabb fokát tö-
rekvék elérni, hogy az a' legfőbb valóróli eszmé-
nek megfelelhessen, vagyis inkább, hogy az az em-
ber Isten iránti tiszteletének fokához mért legyen. 
Mert szomorú dolog volna, ha mi pompás fő - és 
székesegyházainkban csak a' physikai erőt, vagy a' 
művészet' magasságát csodálnék; ezek valamivel töb-
bek, mint a' művészet' puszta emlékei, ezek még 
emlékei a' religio élénk erejének is, melly az Isten 
iránti tisztelet és ájtatosság' kifejezését e' pompás 
müvekben teljesité meg. Nincs is természetesebb, 
mint, hogy az egyházak'belső ellátása, az ékesség 
is öszhangzásba hozaték a' külső előállítással, a' mű-
vészet' legnagyobb magasságával. Az ájtatosság és 
kegyesség semmi fukarságot nem ismertek a' vég-
telenül adakozó Isten' ellenében, ha arra került a' 
dolog, hogy az irántai tisztelet' belső érzeménye 
külső előállítás által tanusittassék. Hiszen a' templom-
ban Isten' szomszédságában vagyunk, a' templom 
földi mennyünk. Semmi szegénység se akadályoztassa 
ott meg a' lelket fölemelkedésében, a' szegény és 
elfáradott is vegyen részt egy szempillantásig a 'pom-
pában, mellyel ott Istent a' tisztelet körülveszi , 
felejtse el pillanatig házi szükségét, 's erősödjék 
ama' dicsőségen alapuló reménységben, melly ottfön 
az ő atyjának házában még nagyobb és valóabb leend, 
valamennyien pedig egy szivvel, szájjal hangoztassák 
az ur' dicséretét, ki által ezen, habár néma ékességek-
ben a' szent hajdan még most is sziveinkhez szól. 

Matild. Igaz , hogy e' nézpontból máskép tű-
nik föl a' dolog. 

Plebániahelyettes. IIa még e' mellett meggon-
doljuk hány ezer ember talált foglalkozást e' nagy-
szerű míí' építésénél, kik e' nélkül tán a' hcnyeségnek 
's ezzel a' megromlásnak estek volna martalékul, 
vagy kölönben szegénységben és nyomorban epeked-
tek volna ; ha meggondoljuk , mi tápot és gyámoli-
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tást nyert a' művészet ez által, mint mozdittattak 
elő a' kereskedés és műszorgalom, 's jutott ennél-
fogva ezeknek a' gazdag' fölöslege : akkor nem fogja 
a kisasszony olly aggodalmasan vitatni többé, hogy 
a' pénzt, a' helyett hogy illy czélokra fordíttatnék, a' 
szegények közt kellene kiosztani, sőt még tán di-
csérni fogja ama' kor' hiterejét, melly illy müvek' 
teremtése által az Istent tisztelni 's egyszersmind 
embertársaira olly igen jótékonyan visszahatni tudott. 

Matild. Engedek tisztelendő ur okainak, és 
csaknem szégyenlem előbbi véleményemet. 

Plébániahelyettes. Bocsásson meg, az csak 
kétely volt, böcsületére váló a' kisasszony nemes 
szivének, melly olly nagy részvéttel viseltetik ember-
társai iránt. 

Na]»lóköiiy vemből« 
Milly könnyen megütközhetik az ember, milly 

vigyázva kell bánnia, ha semmi érzelgést megbántani, 
's magára böcsmérlést vonni!nem akar ! Gyakran ta-
pasztalául én ezt, kivált fiatalabb koromban. — Hány-
torgatom valamellyik jelen nem lévő' magaviseletét? 
annak jelen rokona, komája, 's [több e' f. rossz 
néven veszi tőlem. Dicsérek valakit? ekkor még 
kevesebbeknek nyerendem tetszését ; mert ama' hu-
nyorgók, mind öngyaláztatásuknak veszik beszé-
demet , mintha bennök ugyanazon dicsért tulajdon-
ságok mind halmozva nem volnának. Atalánosan 
mondva, kevés böcsületére válik az emberiségnek , 
hogy örömestebb hallja az idegen' gyalázását mint 
dicséretét ; vagy öndicséretét olly örömest hallja 
mint az idegen' gyalázatát. IIa udvarias vagyok A. 
iránt, B. azt gondolja, hogy őt megvetem 's elha-
nyagolom. IIa Cvel beszélek, D. azt képzeli, mint-
ha kevély volnék vele társalgani. IIa valamellyik 
főrangú iránt ügyelettel vagyok, az alacsonabb 
azt gondolja, hogy amannál hízelkedni akarok ; 
ha alacsonabb iránt mutatok barátságot, néptet-
szés' vadászatára magyarázzák. Igy rosszul állok 
mind a' nagyoknál mind az alacsonabbaknál ! Ha 
vidor, eleven vagyok, azt illetlennek találják; ha 
ismét komoly, csöndes, fekete epéjünek kiálta-
nak : pedig én magamban sem mindig nevető De-
mokrit, sem szünetlen síró Heraklit nem vagyok. 
Ellent mondok ? nem tudok a' világgal bánni ; hely-
ben hagyok mindent? ostobának tartatom; hivata-
lomban szigorú vagyok? hetvenkedő, érzéketlen a' 
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nevem; takaros vagyok? zsugori a' czimem; bő 
kézzel költök ? még a' csapszékben is sugdossák : 
no hiszen ez sincs messze a' bukástól. 

Nem született még ember, ki mindennek te t -
szenék. Korosodva azonban, okosultam, és a' t a -
pasztalás értelmesbbé te t t : látám, nem mindenkor 
valék hibátlan, midőn félre értettem. Fiatal koromban 
sokszor botlottam tudtom 's akaratom ellen ; addig 
addig ütődik az ember, míg csak darabos szélei le 
nem verődnek; 's addig csiszolódik, míg ki nem 
simul. Most már én is bele szólhatok néha, mit kell-
jen tenni, vagy kerülni, hogy valaki tetszést nyer-
jen. Ismerem az emberekkeli bánásszabályokat á la 
Knigge ; tudom miként szerezhetni meg a 'vi lág ' tet-
szését , ' s miként soroztathatni a' világ' hangjához 
tartozók' száma közé ; de az elméskedés nem minden-
kor j ó , a' maohiavellismus és fortélyoskodás, bár-
miilyen szint öltsön, mindenkor gyűlöletes. Szabá-
lyaim , a ' keresztény erkölcstan' szabályai. — Min-
dennek tetszeni lehetetlen; a'jobbaknak tetszeni lehe-
tős, sőt kötelesség. Sok igazat foglal magában a' ver-
selőnek rövid irata : 

r 

„Altalján tetszést mindentől nyerni, ha képes 
Nem vagy, nyerj jóktól ; bár ha kevés is elég." 

Választott szabályaim ezek : Soha meg ne sértsd 
a'mások iránti igazságot ésszeretetet; másnak érde-
mét ismeretlenné soha se tedd ; soha se beszélj (föl 
nem híva) tulajdon személyedről, házaidról, telke-
idről , könyveidről, talléraidról 's tetteidről; mert 
az efféle beszéd a' többségnek vissza fog tetszeni, mint 
a' nyeglének kiáltozása, ki tulajdon áruit dicséri. 
Társaságokban ne beszélj egyedül; engedj másokat 
is szóhoz jőn i , és ne képzeld magadat szószékben, 
kathedrán állani. Tudsz elménczkedni ? tartsd az el-
ménczkedés' éles fegyverét hüvelyében , bármilly 
nehezedre essék is az, nehogy sebeket ejts, mellyek 
sokára, igen sokára vérezzenek utóbb, mintha na-
dályok szivatkoztak volna rajta. Goromba su j t á s , 
könnyebben felejtetik el, mint linóm guny. Az embe-
r ek , soha sem félnek annyira a ' furkós botoktól és 
cséphadaróktól, mint a' fényesre köszörült gyilkok-
tól ; valóban néhány csöpp választó viz veszélyesb-
ben is ha t , mint egész csöbör közönséges viz. — 
Arra se törj, hogy világ' láttára tépd ki a' varjúnak 
orzott pávatollait, se ne vesd a' ludnak szemére, 

hogy nem hattyú. Engedj miben szabad, és mi közönyös. 
Az engedékenység erő i s , gyöngeség is. Meggyő-
ződés és kötelesség ellen engedni gyöngeség; ott 
engedni, hol a' kötelesség az akaratonállást nem 
parancsolja, erő; minthogy itt annyi, mint tulajdon énjé-
nek zabolát vetni, 's arra závárt tenni. — Inkább 
szelid, kimélő biró légy mások' itélgetésében, mintsem 
vesztő : féken tartsd nyelvedet. Azonban rosszul ne 
érts : nem mondom, hogy szél' mentébe fordítsd kön-
tösödet, hanem térítsd köntösödet felebarátod'mezte-
lenségére, a' fölébredő Noë ezért áldani fog. Cselek-
vésben mindenkor jó akaratú légy ; az igazságotsoha 
el ne válaszd a' szeretettől 's méltánylattól. Sum-
mum jus summa injuria. Mindenkor szemed előtt áll-
jon: milly bánásmódot kivánsz magadnak másoktól ? 
's ehhez képest viseld magadat mások iránt. Ez ugyan 
régi 's világszerte tudott közmondás; de igaz, és 
a' kísérletet kiállja. 

IIa megtettél mindent, a' mit tehettél , 's ha -
talmadban állott; és még sem tehettél az emberek' 
kivánata szerint: nézzenek bár reád kancsal sze-
mekkel , fintorgassák orraikat, ferdítsék morgoló-
dásra ajkaikat, mutogassák fogaikat : öltsd magadra 
öntudatod 's erényed' pánczélját, minden ellened 
lövellett nyilak le fognak rólad pattogni. Ne törőd-
jél senkivel; ki jót cselekszik, nincs kitől félnie. 
'S ezzel punctum. (Németből.) TV. K. 

Az öngyilkos és a' szegény napszámos, 
vagy : az alacson gyávaság 's ax igazi 

nagylelkűség. 
Az ember, ha akarja, Isten' segítségével a' 

legrettenetesebbetis eltűrheti; sőt a' szenvedés szo-
kásává is válhatik 's béketűrés által könnyűvé. Va-
lóságos esztelenség tehát, ha némelly emberek azt 
vélik, hogy ínségeik tűrhetetlenül nehezek, 's nyo-
morult gyávaság, ha azok miatt kétségbe esnek , 
vagy épen életöknek véget vetnek. 

1762ben téli reggelen egy szegény napszámos 
a' London melletti Hydepark nevű erdőcskébe ment, 
's korhadt faágokat szedegetett. Vesz észre egy dí-
szesen öltözött ura t , ki szomorú képpel 's nyugta-
lanul föl 's alá futkoz. A' napszámos őt tisztnek 
tartja, ki talán valamelly mord párviadalra jelent ott 
meg, 's egy tölgy mellett rejtekben megáll. 

Az ismeretlen közelebb jön ; képéből kétségbe 
esett elszántság látszik ; pisztolyt von ki zsebjéből, 
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nézegeti a' sárkányt, megveregeti kulcsával a' tűz-
követ, földre veti kalapját, leül a' száraz fűbe, magára 
szegzi a' pisztolyt, 's a' legnagyobb hidegvérüség-
gel elcsettenti. De a' pisztoly nem sül el. 

Most előugrik rejtekéből a' szegény ember; 
látta az ismeretlennek szándékát, és elborzadott a' 
második kísérlet' megújításától. Már az elsőt is 
meggátolandotta, ha a' csín' végrehajtása az előké-
születre olly hamar nem következék. Reá rohan, 
kitekeri kezéből a' második pisztolyt, mielőtt ezt 
magára irányozhatta volna. 

Az idegen ezen kéretlen lefegyverzésen bőszül-
ten, kardot ránt, hogy megmentőjét átszúrja. Ez azon-
ban nem hátrál, hanem tökéletes elszántságban előtte 
megáll, 's igy szól: „csak rajta, szúrj; én szintúgy 
nem félek a' haláltól , mint te ; de türelmem 's bá-
torságom , hála Isten, több van, mint neked, llusz 
évtől Ínségben élek, feleségem van , kinek tagjait 
a' köszvény zsugorította össze, 's öt szegény tehe-
tetlen gyermekem, kik kenyeret kérnek, mellyet nem 
vagyok képes nekik adni. De Istenemre bízom, hogy 
véget vessen szenvedéseimnek, 's nem akarom go-
noszkodva magamról levetni a' nyomorúság' igáját , 
mellyet reám tenni jónak talált." 

A' tisztet meghatották e' szavak ; kis ideig állva 
maradt, csodálta a' napszámost, ki annyi évekig olly 
nagy keresztet békével hordozott, összehasonlitá 
vele saját kisebb 's rövidebb szenvedéseit, 's gon-
dolá : bizony nem mesterség vétkesen véget vetni a' 
nyomornak, de igenis nagy mesterség 's igazi hős 
lelkület azt elviselni — olly hosszú ideig elviselni. 
Ezután könyekre fakadt, elővoná erszényét, 's átadá 
azt a' szegény embernek. Megkérdezé annak nevét 
i s , és igéré, hogy olly türelmes lesz, mint ő , 's 
békével visclendi terhét , míg fölsőbb hatalom által 
az könnyittetni vagy róla levetetni nem fog. 

Nyilvános v a l l á s i s z ó l a l k o z á s o k . 

A' nyilvános, kivált a' reformatio' első kor-
szakában sűrűn történt vallási szólalkozások' (collo-
quiumok, disputatiók') sikeretlenségéről csak egy szó-
zat van. Vége illyes vitatkozásoknak mindig ugyanaz 
let t : miután sokáig vitatkoztak, a' réginél maradt 
a' dolog. Azonban mégis nevezetes, hogy illy szó-
lalkozások által soha katholikus nem indíttatott arra, 
hogy a' protestantismusra menjen ál t , holott az el-
lenkező néha megtörtént. Igy, a' mint tudva van, 
az anyaszentegyház és az uj tan között habozó szász 
herczeg György a' Lipcsében tartott vitatkozás ál-
tal a' kathol. hitben újra megerősíttetett, mellyben 

holtiglan rendületlenül meg is maradt. 1589 Badenben 
tartatott illy nyilvános vallási szólalkozás dr Andrea 
protestáns , 's egy nem rég kathol. hitre tért pro-
testáns Pistorius János közölt, 's következése az 
lett, hogy Jakab baden-durlachi markgróf elhagyta 
a' protestantismust, 's a' katholikus vallásra tért. 
CK. St.) 

P r o t e s t á n s es evange l lkus . 
A' dr Hengstcnbergtől kiadott „Evangelische 

Kircheazeitung" 29dik és 30dik számaiban a' déli 
Némethon' egyik országgyűlési isméretes vitatásának 
következtében kifogás tetetik ezen elnevezés ellen 
protestáns és a' protestáns vallás felekezetebeliek' 
számára az evangélikus nevezet köveleltetik. — De 
bár csak megmondaná nekünk dr Hengstenberg: a' 
protestánsok között tulajdonképen ugyan kik az evan-
gélikusok, azaz ollyanok, kik az evangclium' igazi 
értelmét's valódi értését bírják ? az óluteranusok-e 
vagy a' porosz-egyesültek ? a' hengstenbergianusok 
vagy a' bretschneiderianusok ? a' herrnhuterek vagy 
az ujrakeresztelők, vagya ' svédluteranus episcopa-
lis egyháziak? a' hollandus, vagy az angol, vagy fran-
czia vagy schwciz reformátusok? vagy végre a' 
scót presbyterianusok, vagy az angol ós amerikai me-
thodisták, vagy a' quaekerek vagy az unitáriusok 
'stb ? Egész világ tudja, hogy mindezen vallási fe-
lekezetek a' katholika anyaszentegyház ellen protes-
tálnak, 's azért joggal protestánsoknak is hivatnak; 
de közülök mellyik bírja az 'igazi evangéliumot, az az 
ennek igazi értelmét, az iránt magok között is nagy 
vitában vannak, mellyben egyik felekezet a' másik-
nak tévelygéseket hánytorgat föl ; 's míg e' vita el 
nem döntetik : egyiknek sincs joga e' névre evan-
gélikus. CK. St.) 

H á l a é n e k . 
Isten ! az egész természet 
Áldva hálát küld feléd : 
Igy a' rétvirányi illat 
Száll köszönni lételét; — 
És miként száll föl az illatár, 
Száll szivemből hálaénekár. 
Isten! az egész természet 
Áldva hálát küld feléd : 
Igy a' szárnyas háladón száll 
Föl , zenegve énekét; 
És miként száll föl a' szép zene, 
Száll szivemnek hálaéneke ; 
És e' lenge szárnyakon száll 
Lelkem is a' mennybe fel , 
És az angyalok' karával 
Üdvözülve énekel ; — 
Ah, mi üdv itt lenni, Istenein 
Áldjon itt örökre énekem ! 

Brujmann Soma. 
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Az egyliáziijitÁs' philosophiája ka-
tliolikus szempontból. 

III. 

.4' Hetényi láttál fölhozott történeti adatok is azt 
bizonyítják , hogy egyedül fenyitéki reformatióra 
volt szükség , nem pedig hit- 1s egyliázujitásra , 

minőbe Luther és Calvin kezdettek. 

A' hit- 's egyházujitásnak Hetényi által erősített 
mulhatlan szüksége felől ugyan nem, de az ellenkező-
ről annyival inkább meggyőződve, — a' Luther 's kö-
vetői által létrehozott újításokat teljes jogunk \an,He-
tényi' elvei szerint is, nem javításoknak, hanem túlsá-
gos, bőszült hévvel tett elferditéseknek tartani. Méltán 
kérdheti mégis az ezen ujitás' szüksége felől philo-
sopháló, hogy : milly viszonyban áll tehát az állító-
lag minden ujitást rosszaló kath. egyháza' Hetényi 
által is emiitett reformatioi törekvésekkel, mely-
lyek közönséges zsinatokban is nyilatkozva, a' köz-
ohajtás természetének csakugyan nem kétes, kife-
jezéseül szolgálhatnak? Miért siirgeté tehát , kér-
dendi nem egy , maga a' kath. egyház is a' refor-
matiót „in ca/nte et mernbris ?" Avagy tagadni 
fogjuk-e az orvoslást sürgetve kivánó visszaélések' 
nem csekély számát ? Tagadni a' javításoknak olly 
átalánosan elismert szükségét ; hogy e' végett tö-
mérdek fáradozásokba került zsinatok tartatnának, 
's nemcsak a' fejedelmek erőteljesen sürgetnék a' 
meggyűlt bajok'orvoslását, de ezt, mikép VI. Ador-
ján-, 's III. Pálról Hetényi is vallja, még a' pápák 
is munkába vennék; pedig olly sükerrel, hogy a' 
legkiáltóbb visszaélések valóban eltörültetnének ; 's 
Hetényi is megismerni kénytelenittetnék , hogy: 
„ezen egyház, stabilismusa' ellenére i s , sokat ha-
ladott és tökélyesedett az egyházujitás óta." . . . . 

1) Tagadni? Oh nem. Mi mindezt épen nem ta -
gadjuk : sőt inkább mi hozzuk emiékezetökbe az 

1) Prot . 1.184-2.258.1. - És a' 234.1. azt mondja H„ „magok 
a' pápák eltörlék a' bűnbocsánatnak pénzért á ru lásá t , " 
(tehát csakugyan javítottak !) „melly alkuimul s zo l -
gált az egyházujitás ' szükségének á t lá tására ." Furcsa , 
hogy csak ez szolgált alkalmul ; holott Hetényi s z e -
rint már a' constanzi 's baseli zsinatok is olly t ö k é -
letesen meg valának róla győződve ! Egyébiránt igen 
nagyon téved Hetényi, ha hiszi, hogy a' kath. egyház 
és pápák ' akaratjával a ' bűnbocsána t , bármikor i s , 
pénzért áruitatott volna ; 's mintha csupán Luther ' 
hitújítása kényszeritette volna a' pápákat e' ke reske-
désseli fölhagyásra. Legfölebb is a r ra szolgált csak 
ez alkalmul , hogy mit mindig t i l tot tak, még sz igo-
rúbban tiltsák. Hogy a' pápák soha sem szabadítot-
ták föl a' katholikusokat, még a' reformatio előtt i s , 
bucsuk' osztogatása által a' vétkezésre, sem a' b ű n -
bocsánatot pénzért, nem árulák 's áruitatni nem e n g e -
dék , azt H. a^ prot. ZWaz'Ferencz ' „Mayy.Orsz. polg. 
Lexicon"-kbó\ is (II. Dar. 402. 1. N. Várad. 1805.) 
megtanulhatá, hol Kupi, Andrásról többi közt ezeket 
olvassuk : „Azt kérte volt ez az András János p á -
pá tó l , hogy mikor ő , és az ő felesége Anna , a ' h a -
lál' révén lesznek , az őgyóntatópapjok nekiek m i n -
den bűneiket bocsássa m e g ; " (épen azt kér te ' tehát , 
mit Tetzel és mások , Luther' idejében h i rde t tek , 
t . i . k é r t : teljes bucsulQ „mellyet ő nékie a' pápa 
meg is engedett, hozzá 1410. eszt. küldött levelében; 
de igen bölcsen hozzá tette a' p á p a , hogy ezen e n -
gedelmével" ( indulgent . ) „korántsem akar nekiek utat 
nyitni a' bátran való vétkezésre, söt szükség, hogy 
ezen bűnbocsánat előtt mindeneknek" ( 's igy Istennek 
és embereknek) „a ' kiknek mivel tartoznak, mind ő , 
mind felesége eleget legyenek.'-1 Illy föltétel , a' bűn-
bánat 's elégtétel föltétele a l a t t , nem pedig pénzért 
adák tehát már a' reform, előtt is a' bűnbocsánatot 
a' p á p á k , (Vö Rel. és Nev. 1843.1. 6. sz . ) 's ha még 
XXIII J á n o s , egy simoniával vádoltatott 's fölséges 
tisztére méltatlannak ítélt pápa , ha még ő sem f e -
ledé az indulgentiák' erejét az ezeket elnyerők' job-
bulásától függeszteni föl ; a' kath. egyházat fog juk-e 

vádolhatni, lia a' magában legüdvösebb dologgal mégis 
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egyház' részéről nyilvánított eme' folytonosan ja-
vitni törekvést mindazoknak, kik a' katholicismust 
tespedéssel, visszaélések' pártolásával, vagy Lu-
therként Istentöli teljes elszakadással vádolják; 
(mert a' katholikusok ellen olly gyakran használt 
bálványozást vádat még nem tudá a' prot. polémia 
máig is egészen elfeledeni,) 's egyedül azt cso-
dáljuk, hogy mikép lehetnek elleneink olly ügyesek, 
c' javításokat most ugyan kiemelve, a' reformatio' 
múlhatatlan szükségének bizonyítására használni ; 
majd ismét azokat egészen ignorálva, azért vádolni 
a' kath. egyházat, mivel nem változtat, nem javit, nem 
ujit semmit, 's a' tökéletesbiilés' útjáról lelépve, a' ha-
nyatlás és visszalépés' ( ? ) kórállapotjában sinlik. . . . 

Bizonyára, ha a' katholicismusban olly nagy 
az életerő 's javítási készség, ha az a' tökéletesbiilés' 
elvét annyira követi, hogy Hetényi szerint is, a' régi 
visszaélések ma már benne nem láthatók, legalább 
papjai 's intézetei „ma épen nem azok 's ollyanok, 
minők voltak a' reformatio előtt ;" (mintha volna 
idő, mellyben a' kathol. egyház olly papok nélkül 
szűkölködött volna, kik méltók valának az aposto-
lok' utódaiul tekintetni! 'S mintha várhatnánk jog-
gal időre, mellyben szolgái mind illyenek leendnek 
egyig!) míg más részről a' protestantismus egyre 
hanyatlik, 's az eredetinél tökéletlenebb : nem fog-
hatni meg, mikép lehet őt, a' kalhol. egyházat, más 
értelemben stabilismussal vádolni, (csakhogy e' vád 
azután legnagyobb dicsősége i s , ) mint : hogy, ál-
landó, változatlan az egyszer átvett isteni tanítás-
ban és institutiókban ; e' mellett a' hibást mindenkor 
orvosolni törekedvén, irtván a' vétket , és a' jót is 

visszaélés üzeték? Azért ugyan Lutherre nem vala szük-
ség, hogy az efféle visszaélés' kárhozatos volta megis-
mertessék ; de nem vala reá megszüntetése miatt is 
szükség, mert megszűnt volna az ő nélküle is, mint 
rosszaltaték minden illy visszaélés nélküle és előtte. 
(Nevezetesen a 'chaIoni ,813.e . , lyoni, 1274.,constanzi 
's tb. zsinatokb.) — Egyébiránt .hogy az indulgentiák-
kali visszaélés épen csak alkalom volt és semmi 
egyéb , nem pedig ok a ' protestánsok' e lszakadására , 
mi tanusitja jobban, mint azon kö rü lmény , hogy a' 
Conf. Aug. egyéb úgynevezett visszaéléseket elősorol-
va, ezt komolyan még csak említeni sem tartá szüksé-
g e s n e k ? Nemde, még a ' Hetényi által idézett zsinati 
követinstructiókban sincs szó róla? Pedig ezekben még 
a' breviáriumra is volt g o n d , hogy az a' missaléval , 
mint Hetényi mondja. hangegyenbe hozassék. 

tökéletesbiteni vágyván — nem ugyan a' positiv is-
teni igazságokat 's törvényeket illetőkben, hanem 
arra nézve, mi híveiben emberi, t. i. az értelmes^ 
ségre és erkölcsiségre nézve. De az efféle javítás az 
egyházujitás' szükségét még nem föltételezi! Mégis 
azt mondja Hetényi, a' kath. egyháznak utóbbi nemű 
reformatiói törekvéseit említve : „ezt, úgymond, szí-
vökre vehetik azok, kik még a' reformatio' szüksé-
gét el nem ismerik." (Prot. lap. 1842. 249. 1.) 

És mi szivünkre vettük. . . . De, ha meg kell 
az igazat vallanunk, mi ugyan az akár fő-, akár 
közpapok', akár más rendii hívek' javítást igénylő 
erkölcsi állapotjából a' luther- és calvinféle hit- 's 
egyházujitás' szükségét még épen nem ismerhetők 
meg. Hogy az erkölcsök javíttassanak, a' köteles-
ségökről feledkezők szigorúbban fenyíttessenek 's 
rendre igazíttassanak — ennek szükséges voltát 
igenis megismertük; de hogy ezért uj hittan ho-
zassék b e , hogy az egész előbb élt világot téve-
déssel, istentagadással, bálványozéissal vádoljuk, 
ezt ugyan mi annál szükségtelenebbnek itéljiik, mi-
nél kétségtelenebb adatokat szolgáltat a' történetírás 
arra, hogy a' ker. egység' megszaggatása, és az 
egész világ' lángba borítása még soha sem volt elő-
mozdítója az erkölcsiségnek, jobb rendnek és közjólét-
nek; 's hogy a' régi kath. hittan mellett is voltak 
igen sok sz. életii keresztények ; míg ellenben amaz 
uj 's tisztítottnak nevezett vallást követők közt is 
találtattak igen sok romlott erkölcsű, 's ker. neve-
zetre méltatlan emberek; (legalább ollyan szám-
mal bizonyosan, mint az ugy nevezett nem-tisztított 
kath. vallásban élők közt. 2 ) 'S ez volt a' Luther 

2 ) Ha ezen állítás' igazsága felől t. Hetényi u r , vagy 
bárki legkevesebbet is kétkedni ta lá lna , számos és 
kétségtelen adatokat , a ' re formátorok ' saját vallomá-
saival erösitetteket fogunk idézhe tn i , mellyekből a' 
reformatiónak az erkölcsökre nézve épen olly j ó t é -
kony ( ? ) tisztító ereje fog kiviláglaui, minőt a ' h i t -
ágazatok' tisztításában a' val lásra nézve tanúsított. 
Még talán Pázmány Péter ' Kalauzára sem fogunk szo-
ru ln i , nevezetesen a' HI. K. 3. rész 9 és lOik §§ai ra ; 
olly bőven vagyunk e' részben bizonyítványokkal e l -
látva. De hiszen a' reform, nem is akart erkölcs-
hanem csak ///Aijitás lenni- (Innen a* tisztított-vallás 
nevezet i s , mellyet a ' protestantismus, nem tudjuk 
mellyik confessiót é r t v e , magának követel. E' n e -
vezetre mindig a' hajdani cafharusok — tiszták — 
jutnak eszünkbe.) a ' „pecca for t i te r , sed fortius 
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előtt élt kereszténység1 közmeggyőződése ! Mert I 
épen a' Hetényi által fölhozott adatok tanúsítják, 
hogy a' reformatio, mellyet az egyház in capite et 
membris sürgetett , mellyet a' fejedelmek zsinatokra 
küldött követeiknek utasításul adának, — csupán 
az erkölcsök' javítását, 's az egyházi, módosítható fe-
nyítéket, nem pedig a' változatlannak tartott hitet 
i l leté; tanúsítják, hogy csak a'visszaéléseket, mi-
nők az emberek közt mindenkor voltak, nem pedig 
az egyház' ősi alkotmányát, csak a' hivőket, nem 
pedig magát az egyházat, nem ennek lényegét, t. 
i. Istentől nyert hatalmát, törvényeit és szerkezetét, 
szóval nem azt, mi isteni, — kívánták a' legfölvi-
lágosultabb 's erényesebb férfiak, sőt magok a' né-
pek is reformáltatni ; 's hogy ennél fogva nem is 
volt olly reformatera szükség , melly egyhhzuji-
tás, vagyis az egész egyháznak lényeges változta-
tása , még kevésbbé A/íujitás, hitbeli változtatás, 
hanem csupán és egyedül : az erkölcsök' javítása 
lenne; mi az egyháznak minden időben egyetlen 

r 

czélja volt 's leend is. Epen azért rendelt Urunk 
egyházat, hogy ez a' benne lévő embereknek, nagy 
részint fogyatkozásokkal 's bűnökkel terhelteknek, ja-
vító üdvintézetül szolgáljon. Ezért ruházá őt föl 
bünbocsátási hatalommal is; mire szükség nem vala, 
ha az egyház' tagjai mind jók leendettek és szentek, 
ha közükbe, még a' legfőbb hatalommal bírók közé 
i s , soha visszaélések nem csuszhatának, 's ha j a -
vitni, tökéletesitni való nem találtatott volna ben-
nök, hol : in capite, hol : in membris, hol mind ab-
ban, mind emezekben. Illy reformatióra szükség volt 
igenis, és a' 16dik században talán inkább, mint 
valaha ; de, mikép az épen e' czélból tartott legré-
gibb zsinatok' canonai bizonyítják, volt illyenre szük-
ség mindig, és lesz ezután is. Illy reformatio t , de 
nem hit- nem egyházujitást kívántak a' fejedelmek, 
ohajtának a' népek, 's vettek munkába a' pápák és 
zsinatok; illyent ohajtottak azon milliók, kikre nézve 
fölötte őszintén megvallja Hetényi, hogy „Luther 
és társai . . . épen nem ezeknek szellemében" kez-
dék el az egyházujitást, 's még kevésbbé folytaták — 

fide" épületes elvet követöknek nem is lehetett olly 
igen nagy érdekükben a ' hívőknek állítólag mitsem 
ártható bün ' ki i r tása; melly veszedelmes meggyőző-
d é s , kivált a ' theologiai speculatiókhoz nem szokott 
népnél meg is termé mindjár t Luther ' idejében k á r -
hozatos gyümölcsét. 

„bőszült, tulbuzgóhevökben" (26. 28 .1 . ) túllépve 
a' kellőn. 

lm' előnkbe adá Hetényi az utasításokat, mely-
lyekct a' trienti zsinatra küldött követek küldőiktől 
vettek; (Prot. lap. 1842. 22. sz.) előnkbe adá a' 
vádokat, mellyeket ,,a' bajor herczeg' követei" ho-
zának föl ; nézzük bár őket sorra, van-e amazok-
ban uj hittan' készítésére utasítás, van-e ezekben 
«' régi tanitás ellen panasz ? van-e az abbelivágy-
nak 's óhajtásnak nyoma bennök, hog g az ős egy-
ház dogmáinak 's törvényeinek félrevetésével olly 
eyyházujilás létesíttessék, minő Luther és Calvin' ter-
vében feküdt ? Találunk-e ezekben csak távolról is olly 
vallásos elvek' nyomára, minők a' protestantismus' 
lényegét teszik, akár az ágostai confessiót tekintsük, 
akár a' helvetiait, a' Hetényi által annyira magasz-
taltat? . . . Mindezekről ott szó sincs. Afféle refor-
matio tehát , minőt a' protestantismus előidézett, 
's minő az ágostai vagy helvetiai hitvallásban, vagy 
a' Niemeyer által előszámlált huszonöt confessiók' 
bármellyikében is kifejezve áll, 's mint valódi javitás, 
és Istentőli mű hirdettetik, a'ker. népek', a' milliók' 
óhajtásában, nem feküdhetett; 's az ezen milliók' k í -
vánsága elleni csupán egy résztől helyeselt változtatás, 
minő Calviné volt, vagy Lutheré, javításnak épen ugy 
nem neveztethetik, mint múlhatatlan szükségét e l -
hinni nem lehet, 

„Már a' XVik században a' costniczi és báseli 
egyetemes zsinatokban kimondaték ez e lv : " mondja 
Hetényi (Prot. lap. 1843. 26.1.) „meg kell újítani" 
(csak reformat e ) „az egyházat főben és tagokban. 
Ez közohajtása volt az egész kereszténységnek . . 
szakadást azonban korán sem akart . . . Az euró-
pai népek épen nem akarák, hogy a' ker. egy-
ház' egysége fölbomoljék és az egyháznak egyház 
tétessék ellenébe. . . Örökre k á r , " (ugy van : ezt 
mondják a' kath. i s ; ) „hogy a' német reformá-
torok e' nagy momentumot elveték szemeik elől, 
és tulbuzgó hevökben egyszerre minden visszaélést 
meg akartak szüntetni." Többet ennél mi sem mond-
hatunk. — De hát mit akartak Europa' népei? mi 
volt az egész kereszténységnek közohajtása ? Hetényi 
azt mondja : „csupán a' papság' romlott erkölcseinek 
akart gátot vetni a' nőtlenséy' eltörlése, és a' nép' 
jogait ( ! ) akarta biztositni a' kétszin alatti com-
municálás' életbe léptetése által." Tehát csak ennyire 
volt a' 16ik században szükség, és nem többre; 's 
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epen erre 's nem egyébre? Egyedül e' két ohaj-
tássali da czolás lett volna a' borzasztó emlékű sza-
kadás' szülője ? Már hogy mellyik részen volt legyen 
a' nagyobb biin (ha ugyan állna is, a' mi Hetényi-

' tői mondatik) e' szakadás' előidézésében : azokén-e, 
kik illy követelés miatt készek valának elszakadni, 
vagy azokén, kik csupán nem gátolák a' szakadást 
engedvényeik által ; azokén-e, kik — 's ezek He-
tényi szerint „Luther és Melanchton" — kik „anya-
szentegyháznak anyaszentegyházat akarának ellenébe 
tenni, a' fát egy vágással — levágni," 's kik „Ká-
rolynak az Interimben nyújtott engedményeit kévé-
séivé, — pedig mint láttuk" úgymond Hetényi, 
„ezek voltak a' sarktanok — erről hallani sem akar-
t a k ; " (Prot.lap. 1843. 27.1.) vagy pedig az engedni 
mármár kész katholikusokén ? — nem akarjuk jelenleg 
keresni.A' felelet reá különben is könnyű. Elég az,hogy 
Hetényi mindezek' ellenére is azt hiszi, mikép „a pá-

pák' ellenszegülése, a' fejedelmek' engedékenysége 
miatt egyik sem sikerült" (tehát a'pápák' ellenszegülése 
miatt nem sikerült ? ! 'S nem inkább azok' nyakas-
sága miatt, kik azon engedményeket Hetényi' állí-
tása szerint keveselve, rólok hallani sem akartak ?) 
,,'s az egyház' sőt Europa' békéje századokig fölhá-
borittaték." (26 . 1.) Milly sokat lehet mondani an-
nak, ki nem tartja szükségesnek arra vigyázni, mit az 
előbbi lapon, vagy épen sorban állított! De valljon olly 
határozottan erősítheti-e Hetényi, hogy kath. részről 
azon két dologra nézve megegyezve, a' protestantismus 
kielégítve lett volna? Nincs-e előtte tudva, hogy va-
lamint az ágostai confessióban a' legnagyobb suly 
nem ezekre, hanem a' cselekedetek nélküli hitre, 
az igazuléisróli tanításra helyezteték, ugy a'későbbi, 
kiengesztelődést megkísértő uniói próbák' alkalmával 
i s , még a' trienti zsinat' tartása előtt, nem ezen kí-
vánság' megtagadása, hanem más dogmaticus külön-
bözések miatt nem sikerült az egyesülés; következő-
leg , hogy az egész reformatio' lényege csak / í / íújí-
tásban állott, 's épen ezen njitás lön a' szakadás' 
egyetlen oka? Mikép is történhetett volna különben, 
hogy a' Luthert követők a' zwinglianusokat még in-
kább gyűlölnék, mint a' katholikusokat; 's őket még az 
utóbbiakkal kötött békeség' áldásaiból is kizárni vagy 
kizáratni engedni elég keményszivüek lennének ? Hisz' 
ők a' papok' házasulhatására és a' kétszin alatti commu-
nicálásra nézve csöppet sem különböztek, és ma sem 
különböznek egymástól ; és még sem egyezhetének, és 

az unió ma sincs létesítve közöttök ! Hiszi-e Hetényi, 
hogy egymás közt és a' katholikusokkal jobban ki-
békültek 's megegyeztek volna, ha a' katholikusok 
az emiitett két pontra nézve azonnal, még a' trienti 
zsinat előtt engednek? — Midőn 1530ban, a ' c o n -
fessio' benyújtása után mindjárt, kísérlet tétetnék az 
egyezés' létrehozására, a' ké t ( kath. és prot.) ellenfelet 
képviselő tagok, köztök Eck és Melanchton is — 
három pontot kivéve, minden más vitás kérdésekre 
nézve megegyezének már. 'S valljon e' három pont 
miben állott? talán a' papok' nőtlenségét és kétszin 
alatti communicálást illeté ? koránsem! „Sie betra-
fen , mondja Christ. Gottl. Heinrich, „sie betrafen 
die Notwendigkeit der Genuythunng} die Verdienst-
lichkeit der Werke, und die Privatmessen;" 's hozzá 
teszi : „Freilich aber waren es gerade die Punkte , 
auf denen das ganze Gebäude des römischen Lehrbe-
griires, und des röm. Gottesdienstes ruhe te , und 
durch deren Folgen die Kirche bisher die meisten 
Vortheile gezogen, ihr Ansehen am meisten befes-
tigt und ihre Macht über ihre Glieder am ansehn-
lichsten erweitert hatte." 3 ) 

3) Allgem. Welfgesch. W i e n 1794. XC. Bd S- 446. Ebből 
is látni, milly éles eszűek és jóakarók némelly prot. 
i rók , a' kath. egyháznak bármilly ősi tanítását illető 
nem-engedésében csupa haszonlesést és uralkodási 
vágyat látni! Mintha nemesebb inditóokból már nem 
is lehetne, legalább katholikusoknak, védni az i ga -
zat, 's meggyőződésükhöz híveknek maradni ! Mintha 
csupán a' protestánsok' tagadási állhatatosságát volna 
szabad 's kellene az igaznak mindenek fölötti b ö c s ü -
léséből származtatni ; a' katholikusok' nem-engedése 
ellenben nem egyéb vo lna , mint nyakasság , földi 
hasznokat számba vevő politika, 's hierarchiai t ö r ek -
vés. Hogy Hetényinek egyházujitási philosophiája 
egészen hasonló föltevésen f o r o g , mint sarkon, azt 
a' Prot. lap. 1843. 3. sz. tartalma mutatja. De erről 
ez úttal hallgatunk. Pedig ha a ' kölcsönös megegye-
zés és kiengesztelődés' gátjait vizsgálni a k a r n ó k , 
sokkal könnyebben föllelnők azokat a' reformatio' f e j é -
nek Luthernek azon példás (?!) lelkületében 's polé-
miájában, mellyről/Vaz/c/. után a ' fönt idézet t , kathol i -
kusoknak kedvezni bizonyosan nem akaró prot. t ö r -
ténetirónál olvassuk : „Er CLuther) vertheidigte ( E r a s -
mus ellen) offenbar falsche Sä tze , mit schwachen 
Gründen, setzte den Einwendungen seines Gegners 
manche schale Antwort en tgegen , und erlaubte sich 
gegen ihn so manche Kunstgriffe und Wendungen 
um seine Vorstellungen recht gehässig vorzutragen, 
und ihn recht schmerzhaft verwunden können. Glück-
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Nem olly egyházujitást ohajtott tehát a' keresz-
ténység, minőnek elvei a' Hetényitől ugy nevezett 
„igen derék helvét" hitvallásban, Prot. lap. 1843. 
28. 1. (vagy akármelly más prot. confessióban) ki 
vágynák fejtve. Nem ; illy reformatio nem ohajtaték 
a' milliók által. Hiszen ez is csak ugy fölbomlasztá 
az egyház' békéjét, a' kereszténység közötti egyessé-
get ; ez is csak ugy egyházat tön egyház' ellenébe, 
mint Luther' tanítása, mint az ágostai confessio. 
Ne áltassa tehát Hetényi magát azzal, hogy csupán 

licher Weise " ( ' s ezt a' protestantismus még szeren-
cséjének vallhatá ! Talán még ma is dicsekedik h a s o n -
lóval?) „verstanden die Zuschauer des Streites nur 
wenig von der Sache, über die gestritten wurde, und 
der fes te , zweifelfreie, entscheidende T o n , " (mihez 
jó adag . . . . kelle) „ mit welchem Luther seine 
Meinungen behauptete , gewann alte diejenigen für 
ihn , die nicht fähig waren, die gegenseitigen Gründe 
zu prüfen und abzuwägen. Auch war der Partheigeisl 
unter Luthers Anhängern so verstärkt, und die W a h r -
heit mit dem Interesse (!) derselben schon so sehr 
verflochten, dass ihnen zehn solche Gegner , wie 
Erasmus w a r , Luthers Ansprüche nicht hätten ve r -
dächtig machen können." S. 218. Vö. Planck Th. II. 
S. 104—134. Iiiyen volt azon pár t ' szelleme, mellyel 
a ' kath. egyháznak egyezkednie kellett volna; 's illyen 
volt sokkal előbb,hogysem a' fejedelmek a' Hetényi által 
emlegetett engedvényeket kérék. 'S fogja-e valaki 
h inni , hogy e' párt százszor olly nagy engedvények' 
ellenére is nem maradt volna megszakadást eszközlö, 
Luthernek vakon hódoló lelkülete 's véleményei mel-
le t t? Nem a ' p á p á k ' engedni nem akaró szeretet len-
ségén tört meg tehát a' fejedelmek' ama' szcp r e -
ménye , mellyet concessiók' adásával valósithatónak 
hittek, hanem megtört azon nem-emberi rosszaságon, 
's igazsággal játszó szivtelenségen, melly Lutherrel 
( a ' trienti zsinat előtt sokkal) mondatá : „pergemus 
contraria illis et docere et f ace re , eo maxime, quo 
scimus eis maxime displicereazon, nem tud juk , 
minek nevezzük, mindenesetre szánandó e lha tá rozá-
son , miszeriut Luther és pár t ja előlegesen el vala 
tökélve, azon esetre , ha a' concilium csakugyan 
engedne , épen az ellenkezőt tenni 's parancsolni . 
Lesz i d ő , mikor nem fogják a ' j o b b lelkek hihetni , 
hogy volt ember, (még pedig egy, pártjától egekig ma-
gasztalt reformátor, ki az Ur Jézus' isteni müvének/«*«-
tását vállalá magára ) , ki száján kibocsátni meré, hosy 
azon esetre : ha a' zsinat „id s tarueret aut permitteret , 

tune minime omnium nos velle ntruque speciepotiri-, imo 
tuneprimum in despectum tum concilii quam statuti sni 
vellemus aut alterutra tant um aut neutra, et ne-
quaquam utraque potiri," Form miss, pro Eccl. Wilt-

a' német reformátorok veték el szemeik elől ama' 
nagy momentumot, miszerint a' kereszténység' köz-
ohajtása nem azegyesség' eltépésében, hanem csak 
a' nőtlcnség' eltörlésében's a' kétszin alatti commu-
nicálhatás' jogában központosulj — elveték biz' e' 
momentumot a' schvveizi reformátorok is; és mer-
jük állítani, még nagyobb mértékben, mint a' né -
metek. Hisz' még a' lutheránusok is túlságosnak ta -
lálák a' sacramentariusok' ujitását ! — 'S az előbbiek 
soha sem voltak a' keresztény egységnek olly elke-
seredett, olly vérengző marczangolói, mint Calvin 
zord szellemének örökösei, mellyet a' hugonották , 
puritánok' 'stb. kiirtó háborúkra fajuló türelmetlen-
ségében örökit, hála az égnek, hogy csak — a'' 
história. 

A' kereszténység'közohajtása volt, hogy a' ro -
mai curia reformáltassék, ' s a' protestantismus e' 
curiát, „totam istam roinanae Sodomae colluviem," 
mint Luther magát kifejezé, gyökerestől kiirtatni ki-
váná. A' kereszténység' óhajtása reformatio volt in 
capite et membris; 's a' protestantismus, (bármelly 
confessiójut értsen Hetényi,) ezen főt, e' caput-ot 
nem reformálni, de megtagadni határozá, 's antichris-
tusnak kiáltá ki a z t , kit az egész kereszténység 
Krisztus' helyetteseként tisztele. A' ker. fejedelmek 
a' bibornokok' számát csupán leszállittatni kivánák, 
's Luther őket „hos cardinales, hos papas" fegyver-
rel kiirtandóknak itélé, kezeit vérökben megmosni 
vágyódván. (T. 1. Jen. ed. 1556. f. 71. b. Valóban 
evangeliumszerü kívánság?!) A' kereszténység a' 
dispensatiókkali visszaélést kiváná megszüntetni; 's a' 
protestantismus azok adásának hatalmát is eltagadá; 
a' kereszténység a' püspököket székesvárosaikba ki-
váná vissza, hogy főpásztori gondoskodásuk' á ldá-
sait annál inkább élvezhesse ; a' protestantismus pe-
dig egészen nélkülözni akarva őket, a' püspöki hatalmat 
megsemmisité ; a' kereszténység a' mise, breviárium, 
böjt 'stb. körül, Hetényi' adatai szerint némi mó-
dosításokat ohajta; 's a' protestantismus a' miséből, 
mellyet a' kereszténység annyira tiszteletben tartott, 
hogy annak a' püspökök által személyesen tartatását 
követelné, sátán' találmányát csinála, böjtöt imádságot 
(a' canoni órákat tudnillik) egészen mellőzve ! Hit-
ágazatok' változtatásáról, mint kívánatosról, soha sem 
vala szó akár a' constanzi, akár a' baseli, vagy más, 
reformatiót kívánó gyülekezetekben; 's a'protestantis-
mus uj hittannal lép föl, az egész előtte élt keresztény-
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séget tévedéssel, Istentől 's annak sz. igéjétőli el-
pártolással, bálványozással vádolva! A' ker. világ 
erkölcsi 's fenyitéki reformatiót vár; 's a' reformá-
torok (nem csupán a' németek) az addig szentekiil 
tartott tanításoknak esnek, 's újnál ujabb confessiókkal 
árasztják el Európát, minőkről senki sem álmodott 
annakelőtte, minők'szükségét senki sem érzé! A'ker. 
egyház a' visszaélések' eltörlését ohajtá; 's Luther 
és Calvin és mindazok, kik a' hit' egységét meg-
szaggatva , vele a' szeretetet is számüzék, ezerszer 
nagyobbakat hozának be ; visszaéléseket, mellyeknek 
piritó sulyja alatt máig is görnyedezve nyögnek a' 
prot. egyházak ; itt kyriarchia 's népönkény, ott 
nepotismus és hierarchia, másutt más nevű, de min-
denütt egyiránt nagy, egy hamar nem is orvosolható 
baj ellen küzdve, 's panaszolkodva azon megtisztított 's 
megjavított egyház' „elévült, elkallott" (pedig a ' ka -
tol ikusokénál mennyivel ujabb, 's máris elkallott!) 
szerkezete ellen, —„mellynek nincsenek, nem is re-
ménylhetők hamar czélhoz idomított rendszabályai." 
Mert: „Mint az örök chaosz' rideg zavarában egy-
kor , nyomtalanul vesznek itt a' mozgalmak e l . " 
(Prot. lap. 1842. 23. sz.) 'S ezen „sorvasztó kór-
állapot , " mellyet „keblében régóta kínosan érez" a' 
prot. egyház, valamint közösnek mondatik „áldásdús 
honunk' boldog téréin," ugy közösnek látszik az 
ingadozó angol, közösnek a' prot. német egyházakkal 
i s ; miután mindaz, miben az utóbbiak más (prot.) 
egyházaknál előbb állanak, mint Marheineke vallja, 
(Prot. lap. 1842. 24.sz .) „abban ál l , hogy fogyat-
kozásaikat ismerik." Vajmi csekély vigasztalás ! 4 ) 

4) P e d i g , hogy ez jóformán az egyetlen, e lhihet jük, ha 
Moll Károly Bernh. „Die gegenwärtige Noth der evang. 
Kirche P reussens , Pasewalk, 1843." czimü legujahb 
i ra tába tekintünk is ; mellyet a' szerző jónak láta e' 
szavakkal kezdeni : „ G o t t l o b ! der Kirche brennen 
ihre Wunden ! — Ja ! sie b r ennen , und schmerzen 
s e h r ; " 'stb. E' vigasztalás azonban csaknem egy é r -
tékű a' költőével : „una sa lus victis, nullám sperare 
s a lu t em!" Nem titkolhatja ugyanis Moll fá jdalmát , 
mellyet az evang. egyház föloszlásának előjeleit szem-
lélve érez; 308.1. igy irván : „mit steigendem Schmerze 
(empfinde ich > den Riss, der durch die evang. Kirche 
geht, und nehme mit blutendem Herzen w a h r , dass 
viele redliche u. fromme Männer durch ihr Auftreten 
gemacht haben, dass derse lbe nun in mannigfaltigen 
Spaltungen durch viele Gemeinden , Familien und 
Herzen geh t , j a dass sie um des Gewissens willen 
daran arbeiten, denselben zu einer uuübersteigbaren 
Kluft zu erweitern." 

Hetényi a' svéd reformatio' végrehajtását példaké-
pül tüzé k i , mint utánozásra legméltóbb egyházuji-
tási mintát, 's (nem is emlitve, jnit mondanának mások 
e' prot. hierarchiára) maga Hetényi megvallja róla, 
hogy egy „tetemes" hibával bir, azzal, hogy mindketten 
valamint az angol, ugyő is „onállástalan" — hogy 
„megszoritvák a' kormány által, ki méltatlan joggal 
ezek' főpüspökének adja ki magát." (Prot. lap. 1842. 
246.1.) „Kissé kedvetlen eredmény" az igaz, a' leg-
főbb egyházi hatalomnak illy bitorlása, (vagy mi az 
a' méltatlan j o g ? ) és „tetemes hiba," de ez azért 
Hété nyit épen nem gátolja, hogy a'svéd reformatio' 
történetét egész terjedelmében közölje; „hogy elő-
képet mutassunk, " úgymond, „ mikép kell vala 
menni, az egyházújitásnak minden honban. " — 
( „ Ámde másutt Gusztávok hiányzottak, " mondja. 
Igaz; és ez is egyik oka, hogy Istennek hála, van 
még egyház, a' katholika, melly elég önálló 's tekin-
télyes arra, hogy méltatlan joggal senki se adhassa 
ki magát főpüspökének, 's hogy legfőbb egyházi 
hatalmát senki által bitoroltatni ne engedje.) 

Épen nem olly reformatióra volt szükség, melly 
az egyházat fenyitői hatalmától, 's tanítási tekinté-
lyétől megfoszsza; hanem ollyanra, melly amannak 
némelly tagja általi helytelen gyakoroltatását az egy-
házi törvények' rendeletéhez képest szabályozza; nem 
ollyanra, melly a' püspöki hatalmat, később a' re-
formátorok (nevezetesen Melanchthon) állal is visz-
szaohajtottat, 's Calvin' zsarnoki önkénye által nem 
a' legiidvösebben pótoltat, megsemmisítse; hanem 
inkább, melly az e' hatalom' körébe csúszott akadá-
lyokat, a' nem szükséges dispensatiók, exemtiók' 'stb. 
eltörlése által — eltávolítsa. A' gyakorlat vala csak 
némellyeknél romlott ; mi szükség volt tehát a' ta-
nokat támadni meg, 's ezeket ujakkal cserélni föl ; 
mellyeket a' protestantismus később maga is nagy 
részint félrevetett? 'S fenekestül kellett-e földúlni, 
alapjaiból kellett-e kiforgatni a' házat, mellyet tisz-
titni, kijavitni akart? Ezt tette pedig a' protestan-
tismus az egyházzal. Alapjaiban rázkódtatá ő meg 
azt, 's (a ' mennyiben tőle függött) megsemmisité... 
Egyház nem is létezhetik, több, egymással ellenkező 
felekezetekben. Mihelyt megosztatik, ő azonnal meg-
szűnt lenni. — Ekkép lön, hogy a' protestantismus 
napjainkban, de már előbb i s , az anyaszentegyház-
nak , mint Jézustól alapított intézetnek végre még 
lételét is megtagadná, miután annak lényegét már 
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annakelő tte különben is elrontá — magára nézve ; 
midőn elvette hatalmát az Isten igéjének csalhat lan 
tanítására, a' híveknek legfőbb tekintélylyeli kor-
mányzására, 's a' bűnök'megbocsáthatására. Ezáltal 
az egyház megszűnt az lenni, minek őt Krisztus urunk 
lenni akará, midőn Szentlelket igére 's adott neki, 
és hatalmat, minővel ő bírt a' hívek' kormányozására ; 
(Ján. 20, 21.) és midőn idők' végéig állandóságot 
jósolva neki , rendületlennek nyilatkoztatá, mellyen 
a' pokol' kapui diadalmat nem veendnek; kimondva 
róla, hogy ki ezen egyháznak nem engedelmeskedik, 
az nem tagja az Isten országának. A' reformatio ezen 
hatalmától megfosztva az anyaszentegyházat, lénye-
gétől fosztá meg azt, 's magára nézve nem létezővé 
tette; jogot adva követőinek, szóval is kimondhatni, 
mit ő tettleg erősit, hogy Krisztus urunk ey^házat 
nem alapított; — mert egyházzal a' felekezelekre sza-
kadt protestantismus nem bir : — Fessier és Fág 
és többek kimondák a' szót, 's a' prot, egyházak — 
nem útközének meg benne ! . . . Már pedig mi az egy-
ház' megsemmisítését, az ő megújításának és re-
formálásának nem tarthatjuk. 

A' kath. egyház akart és akar is mindig reformálni, 
javítani ott, hol erre szükség van, ' shol ez lehetséges. 
A' kat. sohasem áltaták vele magokat, mintha min-
den legjobban volna közöttük; de tudták és tudják, 
hogy ezen hiánynak nem az egyház' tanítása, nem 
is annak institutiói szolgálnak okul, hanem az egyház 
némelly, kisebb nagyobb számú tagjainak engedetlen-
sége és tudatlansága ; melly most inkább, majd másszor 
kevésbbé, de mindenkor adjajeleit, (tanúsítva, hogy 
ezen egyház emberekből áll;) a' nélkül, hogy az 
igaz hit 's ker. erényesség' fénye szavakban 's tet-
tekben, tanításban és sz. életben világítani valaha 
megszűnt volna benne. Javít az egyház. De hogy 
mindent meg nem javíthat, annak épen ugy nem tö-
kéletlensége az oka, mint nem Jézus' isteni tanításán 
's példáján mult, hogy Judásból bűn' fia ne válnék ; 
's mint nem az apostolokon mult's az első ker. egy-
házon, hogy ebben Ananiák és Saphirák, és feslett 
életii korinthusiak is ne találtatnának. — Milly t é -
vedés annakokáert hinni, mit Hetényi vall, mikép 
„minden névvel nevezendő egyházaink még távol ál-
lanak a' tökélytől, és a' tökélyesnek nevezhető egy-
házalkat még nem tűnt föl." (Prot. 1. 1842. 246. 
1.) Mit vár ugyanis Hetényi ? mit vár amaz eszmé-
nyi, tökéletes egyháztól? Azt-e , hogy annak tag-
jaiban semmi fogyatkozás, semmi hiba 's bün se ta-
láltassék ; hogy annak tagjai mind tévedés nélküli, 
szent lények legyenek ? Mert hiszen hiány 's vissza-

élés csak ekkor nem leend az egyházban. Nem le -
hetetlenséget kíván-e Hetényi, mit philosophusnak 
kívánnia nem szabad? Azt mondja ő , hogy „nem 
mondhatja el jelenleg egy is magáról : én vagyok egye-
dül az igaz ekklézsia, én bennem valósittatott meg 
az egyház' eszménye." De kérdjük: hiszi-e Hetényi, 
hogy Jézus igaz ekklezsiát alkotott, 's hogy ő a' 
maga által alkotott egyházban megvalósitá az egy-
ház' eszményét? IIa nem hiszi: ugy nekünk vele 
több szónk nem lehet. . . . 's akkor hagyjunk is föl 
azon reménynyel, hogy valaha az igaz egyházat, ' s 
vele az igaz vallást is föllelhessük ; mert mit Jézus 
meg nem adhatott az emberi nemnek, azt más ujabb 
Messiástól, még Hegeltől is (kit Poroszországban 
második Krisztusnak proclamáltak,) hiában várjuk. 
Ha pedig a' Jézus által alkotott egyház igaz volt ; 
akkor kötelessége Hetényinek kimutatni az időt , 
mellyben az lenni megszűnt: melly megszűnés' l e -
hetősége, mellékesen legyen mondva, különös el-
lentétben áll Hetényinek folytonos haladási elveivel, 
's egész philosophiáját halomra dönti. 

De nem ugy van a' dolog, mint Hetényi kép-
zeli. Az egyházalkat azért tökéletes lehet, ha nem 
képes is az tettleg minden egyes tagját jóvá tenni, ' s 
minden visszaélést meggátolni. E' tehetséggel Isten 
nem ruházá föl az egyházat. Hisz' vele ő maga, a' 
Végetlen sem él! A' mindenható maga sem akarja 
kényszeríteni a' szabad, 's épen e' szabadsága á l -
tal jutalomra vagy büntetésre méltó embert — arra, 
hogy jó legyen. Csak híja őtet ; miként azur Jézus 
is azért jött, hogy híja a' bűnösöket. De sokan van-
nak a' hivatalosak, kevesen ellenben a' választottak ! 
Jézus a' maga egyházát szántóföldhez hasonlitá, 
mellyben konkoly is vagyon, és hálóhoz, mellyben a ' j ó 
halakkal rosszakis vannak keverve. Krisztus'egyháza 
tehát igaz és tökéletes, ha minden időben alkalmas 
igaz és tökéletes keresztényeket képezni ; jóllehet 
mindnyája nem engedi is magát illyenné képeztetni. 
Igaz és tökéletes, ha az üdvösség' eszközeit, a' t a -
nitást eredeti teljében 's tisztaságában, a' szentsé-
geket , a' kegyelem' ezen szereit teljes számukban 
's erejekben, a' lelki hatalmat egész jótékony kiter-
jedésében változatlatiul, sértetlenül, minden külvi-
harok' ellenére is megőrizni képes, és szerkezetének 
pokol' kapuival daezoló erejét bebizonyítani tudja. 
Keresse csak föl az e' tulajdonokkal ékesített egyházat 
Hetényi, 's ha a' katholikában ollyanra leend kény-
telen ismerni, minőt ábrázolánk, ne kételkedjék azt 
igaznak vallani, egyes tagjainak tökéletlensége, 's 
az ezek által űzött visszaélések' ellenére is. Mi tö-
kéletesebb egyházat, mint minő az emberek' termé-
szetéhez 's állapotjához képest lehetséges, és czéli-
rányos, óhajtani, legalább is oktalanságnak tart-
juk. Ezen egyházban mindenki czélját érheti, csak 
tanítása 's parancsolatjai szerint éljen : többet pe-
dig az egyház nem tehet. A' kath. egyház minden 
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időből tud fölmutatni szent életű, Krisztus' szelle-
mében munkás valódi keresztényeket, minőket ké-
pezni czélja volt Jézusnak és czélja az evangélium-
nak ; 's ezzel kétségtelenül bebizonyítja, hogy ő 
igaz és tökéletes egyház, mert olly embereket ké-
pes formálni, kikben a' ker. tökéletesség' példaké-
peit magok a' protestánsok is elismerni kénytelenit-
tetnek, míg az ő szakadozott egyházaik hozzájok 
hasonlókkal föllépni elégtelenek. 

Visszaéléseket emleget a' protestantismus; mint-
ha a' prot. egyházakban illyenek és nagyobbak nem 
voltak volna időnként 's jelenleg is nem volnának... 
De hisz' ők ezt nem is tagadják. Mit tesznek tehát ? 
Talán a' prot. egyházakbóli kilépést, talán uj fele-
kezetek' alkotását ajánlják ? Igen , némellyek ; de 
kiket magok is szánandó rajoskodóknak neveznek : 
— a' bölcsebbek ezt épen nem tartják jónak 's 
menthetőnek, szükségesnek pedig épen nem. 'S vall-
jon mikép tarthatják tehát szükségesnek Luther' (ha -
sonló ókból magyarázott) elszakadását? Tudta ezt 
's érezte jól az eredeti protestantismus. Azért ő nem 
is annyira a' visszaéléseket emeló k i , mint inkább 
azt igyekezett követőivel elhitetni, hogy a' kathol. 
egyház Istentől elvetett, mert tőle elpártolt gyüle-
kezet, romlott hitére 's tanításaira, romlott institu-
tióira nézve és orvosolhatatlan; szóval, hogy az 
antichristus' országa, mellyben üdvösséget nem re-
ménylhetni. Ez volta'protestantismus' radicalis taní-
tása ; ez gyujtá Európában a' vallásháborúkat lángra ; 
mígnem századok múlva, kiégve a' felekezeti gyű-
lölség' tüzétől forró vulkán, a' meghűlt protestáns 
tanítás magával ellenkezésbe nem jöt t , ' s elszaka-
dását menthetetlenné téve, Hetényiként, (ki azon-
ban ritka következetlenséggel rationalismusát sym-
bolicus könyvek' tiszteletben tartásával akarja ta-
karni , ) minden vallásfelekezetet egyiránt üdvösnek 
nem nyilatkoztatott. Hetényi is a' luther- és calvinféle 
egyházujitás' múlhatatlan szükségét erősiti, a' nélkül, 
hogy azoknak kath. egvháztóli elszakadásukat ment-
hetővé tette volna , vagy tenni igyekeznék. Ha 
a' protestantismus a' kath. egyházzal a' hitegységet 
bízvást föltarthatá, 's ezt mégis nem tévé , hanem 
egyházat szegezett egyház' ellenébe, — mindazon 
fölszámithatatlan inség- 's keservekért felelőssé tette 
magát Isten' és az emberiség' Ítélőszéke előtt, mely-
lyek Európára , sőt az egész emberi nemre hosszú 
évek' során nehezedtek. 'S ezekért a' reformatiónak 
bármilly üdvös következései sem szolgálnak elegendő 
kárpótlásul, még kevesebbé mentségül a' szakadást 
okozóknak; mert e' következések csak esetlegesek, 
és nem folytak a' reformatióból, annak nem voltak 
szándékos es elorelátott eredmenyei. Isten' kegyes 
hatalma jóra tudá e' szakadást is fordítni, 's a' ka-
tholikus — imádja sz. akaratját; de hiszen Isten 
hatalmasa' gonoszból is jót előhozni! Az illy jó kö-

vetkezések azonban egyedül őt dicsőitik, a' véget-
len bölcseségüt; de sema'könnyelműnek' tévedését, 
sem a' szenvedélyeitől elragadott, bőszült hevesség' 
botlásait, sem a' rossz akaratúnak vétkes lépéseit ki 
nem mentik. De meg könnyű is ezen üdvös követ-
kezéseket érdemökhöz illőleg méltányolni, ha Ueté-
nyinek azon szavaira emlékezünk vissza, (Prot. lap. 
1843. 26.1.) mellyekben megvallja, hogy a' refor-
matio' következtében szépen megindult tudo-
mányos műveltség visszatolaték, 's az egyház sót 
Europa1 békéje századokig fölháborittaték" . . . 
's e' századok' vérkönyeit ki bírná megszámlálni; ki 
az árt meghatározni, mellyet az emberiség' bánatos 
géniusza méltó dij gyanánt fogadhatna érettök ? . . . 

Somogyi Károly. 

Fogadás' hatalma. 
Nem rég egy előkelő angol déli Francziaország' 

egyik trappistakolostorát meglátogatván, a' perjel 
(prior) sorban elébe állitá az örökké hallgató szerze-
teseket, 's végre egyikről igy szóla: „Lordságod 
im' egy szerencsétlen katonát lát, ki az n. n-i ütkö-
zetben nyulszivüleg az ágyuktól féltében elszaladott, 
's azután elveszettböcsiilete miatti kétségbeesésből e' 
szerzetbe lépett." — E' szavaknál a' szerzetesnek 
elváltozott szine ; haragot 's büszkeséget villámlá-
nak szemei, 's a' legrettenetesebb küzdés tükröző-
déit eltorzult vonásain ; — azonban hirtelen a' f e -
születre tekintve, összekulcsolva kezeit alázatosan 
térdre borul a' perjel előtt, 's halványan 's némán 
elhagyja a' szobát. — A' lord e' jelenettől megle-
petve , mogorván kórdé a' perjelt : miért vádolja 
imigy e' boldogtalant ? — Uram ! feleié amaz, azért 
tevém, hogy önnek megmutassam, milly hatalma 
van a' religiónak ; e' szerzetes egyike volt a' leg-
jelesebb tiszteknek, 's amaz ütközetben csodavitéz-
séget fejtett Iii. Ön látá a 'küzdést , mellyet hamis 
vádam benne gerjesztett, de látá az öngyőzelinet is. 

Keresztény reïisçio. 
Mi csodálatosabb látni, mint hogy a' keresztény 

religio kezdettől fogva mindig ugyanazon alapokon 
megáll, annélkül, hogy akár az azt mindünnen kör-
nyező bálványozás és gonoszság, akár az üldöző 
zsarnokok, akár a' meghamisítani törekvő hitetlenek, 
akár a' rajta árulókká lett gyávák, akár a ' rut tettek 
által azt szeplősítő méltatlan követők, akár a' min-
den emberi mű' lerontására egymagán elégséges idő' 
hossza képesek lettek volna azt eltörülni vagy csak 
meg is hamisítani. 

Í z evés előtti imádság' régi szokása. 
Tertullián az első keresztény századokból való 

író ezeket mondja : „Előbb asztalhoz nem ülünk, 
míg Istenhez emelkedett imádság által az eledelt meg 
nem áldjuk, 's kiki csak annyit eszik, hogy éhsé-
gét, és annyit iszik, hogy szomját csillapítsa le." 
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Szombathelyi levelek. 
15ik levél. 

Ismét, haubner féle lelkiszabadságról a' ss. irás' 
magyarázatára nézve. 

Miután a' 14ik levelemben érintetteket Haubner 
előre bocsátá, t. i. hogy a' protestánsok minden idő-
ben, valamikor tőlük lelki ügyeikben számot kérnek, 
a' sz. Írásokra hivatkoznak, továbbá hogy ők minden 
magyarázási szabadságuk mellett is háromszáz esz-
tendőtől fogva még alattuk a' fát le nem vágták, 
meglévén közöttük az ő egész épségében a' teljes 
biblia, mellyet szándékuk kiirthatatlanná tenni, el-
végre hogy ők a' sz. irás' isteni} tekintélyét épen az 
által biztosítják, ha azt pusztán ugy, a' mint nekik 
Istentől adatott, szolgáltatják az emberek' kezébe, 
imigy folytatja bölcselkedését: „az a' szabadság 
tehát, mellyet anyaszentegyházunk a' sz. Írások• 
marp/arázáséira minden keresztyénnek ad, magéi-
nak az Isten igéjének épen nincs ártalmára , az 
emberek' lelki, mi vetődésükre pedig mdlékelhetet -
len.11 Én uffyan nem látom, mikép lehet Haubner'' 
előzményeiből illy következtetésre ju tn i , de ha a' 
logika' szabályaival megegyeznének is a' mondottak, 
itt bizonyára az élet kineveti 's helyteleníti Haubner 
logikáját; mert nem nevetséges-e mondani, hogy a' 
protestáns anyaszentegyház minden keresztyénnek 
szabadságot ád a' sz. Írásnak magyarázatára ? vall-
jon mellyik anyaszentegyház ezen szabadságosztó 
testület? a' láthatatlan nem, mert Haubner szavai-
val élve, ez épen mivel láthatatlan, e' testi világban 
szabadságot nem osztogathat; a' látható protestáns 
anyaszentegyház még kevesbbé, mert ebben ki vagy 
kik legyenek a' szabadságosztók, e ' napig megha-

tározva nincs, és épen azért közöttük a ' vallási ren-
detlenségek, csomók 's bábeli zavarok nőttön nőnek; 
igazán szólva tehát azon szabadság, mellyel a' pro-
testánsok akár a' sz. irás' magyarázatában, akár 
egyéb vallási ügyeikben élnek, nem az anyaszent-
egyháztól adott, hanem minden protestánstól maga 
magának vett szabadság, mellynek birtokába jut kiki 
már csak a' protestáns névnél fogva is, és arról nem 
kételkedhefik , miután Luther nyiltan kimondá : ,,a' 
keresztényeket joggal semminemű törvények akár 
emberektől akár angyaloktól származzanak azok, nem 
kötelezik, hacsak ők nem akarják; mert mindentől 
szabadok vagyunk" (Christianis nihil ullo jure posse 
imponi legum, sive ab hominibus, sive ab angelis, 
nisi quantum volunt, liberi enim sumus ab omnibus). 
E' protestáns szabadsággal névszerint Haubner jelen 
czikkelyében olly bőven é l , hogy a' romai katholi-
kusokat még a' „keresztyén" névtől is megfosztja ; 
mert midőn állitja, hogy : „az a' szabadság, mellyet 
anyaszenteyyházunk a' sz. irás' magyarázására 
minden keresztyénnek ad, az Isten igé-
jének nincs ártalmára, " vagy azt kell föltennie, 
hogy nekünk romai katholikusoknak is a' protestáns 
egyház ád szabadságot a' sz. irás' magyarázatára, 
melly kegyességgel, megengedjen Haubner u r ! mi 
nem élhetünk: vagy pedig az t , hogy mi romai ka-
tholikusok keresztyének nem vagyunk ; 's ekkép 
Haubner, tán szándéka' ellenére, a' magyar közmon-
dás szerint a' keresztvizet is levevé rólunk romai 
katholikusokról; mit lia a' protestánsokon követ e l , 
alig érdemelne említést, miután a' protestáns egy-
házban szép számmal vannak anabaptisták is , kik a' 
már megkeresztelteket is szabadon visszakeresztel-
hetik. 

De menjünk a' dolog' velejére, 's lássuk bará-
tom! valljon azon szabadság, mellyel a' protestán-
sok a' sz. irás' magyarázatában élnek, nincs-e ár-
talmára magának az Isten igéjének ? 's valljon mellé 
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kelhetetlenül s zükséges-e az az emberek' lelki mive-
lődésére, mikép 11 aufm er fönidézett szavaiban állítja ? 
Nem akarom itt bővebben fejtegetni azon keserű sér -
tés t , mellyel Haubner' ezen állítása által mi r. ka-
tholikusok illettetünk; mert miután mi a' protestáns 
szabadsággal soha nem éltünk, 's élni ezután sem 
akarunk; sőt a' mi lelki szabadságunk a' protestán-
sokéival merőben ellenkezik: természetesen követ-
kezik, hogyha Haubnernek igaza van, a' romai ka-
tholikus gyakorlat Isten igéjének ártalmára van, 's 
az emberek' lelki mivelődését akadályozza; ekkép 
pedig mind fejűnk, mind szivünk igen különösen je l -
lemeztetik. 

Azonban ezeket csak futólag említve , vizsgál-
juk jneg az élet- 's tapasztalásból, valljon igaz-e , 
hogy azon szabadság, mellyet a' prot. egyház a' sz-
írás' magyarázására minden keresztyénnek ád, ollyan; 

a' minőnek azt Haubner állítja? Igaz ugyan , hogy 
Isten' igéje minden emberi merény' ellenére megma-
rad örökké, 's ezen általános tekintetben semminemű 
szabadság vagy szabadosság annak ártalmára nem 
lehet; de e' mellett a' história mutatja, hogy a' sz. 
irás a"' romai kath. anyaszentegyház' kebelén kívül 
soha azon tekintélylyel nem bírt, a' minővel annak 
az igaz kereszténység' és rendkívüli kinyilatkoztatás' 
szelleme szerint bírnia k e l l , t. i. hogy hitünk- 's 
cselekedetünkre nézve biztos és változhatlan üdvsza-
bályt nyújtson; sőt a' históriából tudjuk , hogy a' r. 
kath. egyház' kebelén kívül élő minden egyéb ke-
resztények mindenkor előre bizonyos vélemények-, 
nézetek- vagy philosophiai rendszerekhez ragaszko-
dának, mellyekhez mint próbakőhöz mérék a' sz. írás-
nak mind tekintélyét, mind pedig szeli emét, mi több, 
egyes helyeinek magyarázatát, olly annyira, hogy 
ha a' sz.iírásnak valamelly könyvét, vagy pedig 
egyes helyeit és szakaszait a' legtulcsigázottabb ma-
gyarázattal sem használhaták vélemények , nézetök 
's philosophiai rendszerök' ajánlatára, készebbek 
voltak a' sz. írás' egyes szakaszait vagy egész köny-
veit is az authentiából kivetkőztetni, hogy sem vé-
leményök-, nézetök- 's rendszeröktől bucsut venni; 
a' sz. írás' illynemü kezelése pedig, nyíltan ki me-
rem mondani, az Isten igéjének emberekre nézve leg-
nagyobb ártalmára van; 's ha Istenen kívül nincs 
bölcseség, nincs erő, a' minthogy nincs, nyíltan ki 
merem mondani azt is, hogy az az emberek' lelki mi-

velődését is nem csak elő nem mozdítja, hanem te-
temesen vissza is tartóztatja. 

Készakarva mellőzöm itt azon adatokat, mellye-
ket állitásom' bebizonyítására a' hajdani tévelygők' 
történeteiből idézhetnék, miután erre a' protestan-
tismus' legfőbb jelentőségei naponként ujabb 's ujabb 
bizonyítványokat nyújtanak. A' soknál is többekből 
álljanak itt némellyek: 

Miután Luther a' bűnös' igazulásáról Q'ustifi-
catione impii) szóló tanját a' katholikusok' ellenébe 
fölállította, hogy azt némileg védhesse, a' szoros 
következetessé g által kényszeríttetve látá magát azt is 
egyúttal vitatni, hogy az eredendő vétek által az 
ember' szellemi természete észre 's akaratra nézve 
teljesen kioltatott; 's mivel a' kath. anyaszentegy-
ház' ezt tagadó tanját elfogadni, határozottan vo-
nakodott, mi vala termeszetesb: mint hogy ezen tév— 
tanához ragaszkodtában nézetének a' sz. irás' tekin-
télye alá rendelése helyett inkább az irást, a' kö-
zönséges keresztény anyaszentegyház' hitével ellen-
kezve , ferde nézeteire csigázná ; de egyszersmind 
azon kínos következetlen következetességbe is bo-
nyolódnék ; hogy miután szerinte az ember' szellemi 
természete ész- és akaratra nézve teljesen kioltatott, 
's ekkép sem az észnek az igazság' ismeretében, sem 
a' szabad akaratnak az üdvös cselekedetek' munká-
lásában legkisebb cselekvő része nincs : a' kinyilat-
koztatás' egyedüli kútfeje egyéb nem lehet, mint 
maga a' sz. i rás , és valaki azt olvassa, nem csa-
latkozhatik; mert Luther' állítása szerint nem em-
ber olvassa azt , hanem a' sz. Lélek, „der heilige 
Geist liesst in der h. Schrift, nicht d u ; " mellyre vonat-
kozva Zwi/tfjli imigy szól: „kik Isten' szavát hallják, 
Isten'juhai, Isten' anyaszentegyháza 's csalhatatlanok; 
mert egyedül Isten' szavát követik, melly semmi-
kép nem csalhat;" (qui audiunt,Dei oves sunt, Dei 
ecclesia sunt, errare nequeunt : nam solum Dei verbum 
sequuntur, quod fallere nulla ratione potest. De 
vera et falsa relig. T. 2. f. 192) ekkép pedig mind 
az, ki az irást olvassa vagy hallja, csalhatatlanná 
változik ; mintha bizony ugyanazonegy dolog volna 
a' csalhatatlan irást olvasni, és csalhatatlanná is 
változni ! Illy tévtanból magyarázható azon botlás 
i s , hogy a' reformátorok kezdetben minden phi-
losophiának esküdt ellenesei valának, 's Carolo-
stadins a' theologia'hallgatóit egyenesen fölszólitá, 
hogy philosophia helyett valamelly kézi mesterséget 
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tanuljanak, nehogy tanulmányaik miatt az isteni 
hatás akadályoztassák. Elgondolhatjuk, mikép ma-
gyarázák e' nézetekből kiindult 's e' mellett féktelen 
szenvedélyektől izgatott, de magokat mégis szaba-
doknak állított illyféle emberek a' sz. irást ! 

De lássunk néhány ujabbkori adatokat. Röhr 
weimari superintendens „Briefe über den Rationalis-
mus" czimü könyvében mondja: „Die Schrift ist ihm 
nicht mehr, als jedes andere menschliche Buch. Er 
lässt sie nur gelten, wo sie mit seinen Überzeugun-
gen übereinstimmend ist, und zwar nicht als Ent-
scheidungsgrund für dieselben, denn diese sind ihm 
ihrer Vernunftbeweise wegen wahr, sondern blos als 
eine Erläuterung, dass auch andere weise Männer der 
Vorzeit so gedacht und geglaubt haben. " Már ki 
ezen nézetből kiindulva a' sz. irás' magyarázatához 
járul, nem fog-e azon szabadsággal, mellyet a' pro-
testantismus a' sz. irások' magyarázására minden ke-
reszténynek ád, magának az Isten igéjének ártalmára 
é lni , sőt magát az Isten' igéjét isteni tekintélyétől 
ipso facto megfosztani? nem fogja-e mindazt, mi 
nézeteivel a' szent írásban megütközik, tiszteletle-
nül félre vetni ? — Bretschneider gothai superinten-
dens „Der st. Simonismus und das Christenthum " 
czimü könyvében a'jelenkor haladásának eredményeit 
vallási szempontból tekintve abban helyzi : „Nicht 
nur die Auslegung der Schrift der Wissenschaft an-
heim zu geben, sondern auch den durch die Schrift-
auslegung ermittelten Inhalt der Schrift nach den 
Wissenschaften zu beurtheilen ; " e' szerint tehát nem 
az irás ád üdvösség' dolgában irányt embernek, 
hanem a' sz. irás' kitalált tartalmát is a' tudományok 
szerint újra meg kell itélni. — Dr Paulus és vele 
a' bibliai naturalisták' nagy serege, ide számítva a' 
keresztény 'rationalistákat, mythistákat 's pantheis-
tákat, millyenek Wegscheidel-, Bauer, Feuerbuch, 
Strauss 'stb. a' jelenkori protestantismusnak mind 
megannyi fénypontjait, ' sa ' protestáns szabadságnak 
legszigorúbb de legkövetkezetesebb practicus alkal-
mazóit , mindezek philosophiai rendszerűknél fogva 
eleve kimondják, hogy rendkívüli kinyilatkoztatás, 
csodák, jövendölések, titkok nem is lehetségesek ; 
de épen azért a' sz. irás' magyarázatához fogván, 
ha abban valamelly titkot, csodát vagy jövendö-
lést látnak, azt , mint nézetűkkel meg nem férhe-
tőket , a' sz. irás' isteni tekintélyére mitsem a d v a , 
vagy határozottan félrevetik, vagy ollv formán ma-

gyarázzák, hogy végre nézetökkel 's philosophiai 
rendszerökkel az irás' szavai 's történetei öszhang-
zásba jöhessenek ; 's mikép egy német tudós írja : 
„die göttliche Urkunde wird von neologischen Scharf-
richtern auf Rad und Folter gelegt, um den heiligen 
Geist zu zwingen, dass er spreche, wie es jedem 
beliebt. " Igy p. o. mivel Lázár' föltámasztása vagy 
urunk' föltámadása az evangélistáktól előadott kö-
rülállásokkal valóságos csoda volna, de a' protes-
táns rationalisták szerint szoros értelemben vett 
csoda lehetetlen: ugy magyarázzák a' sz. irás' ezen 
történeteit, hogy sem Lázár sem Krisztus meg nem 
haltak, hanem csak ájulásba es tek, noha az evan-
gélisták erről nem csak legkisebbet nem tudtak, sőt 
teljes meggyőződéssel állítják, sőt a' keresztény 
vallás' isteni tekintélyével legszorosabb kapcsolatba 
hozzák azt , hogy Lázár és Krisztus bizonyosan 
meghaltak, 's amaz Krisztus' hatalmával, emez pedig 
önerejével ismét életre jöttek. Illyés példákat, a' sz. 
írásnak protestánsok által valamint lelketlen ugy 
nevetséges elcsavarását, ha a' szükség kívánná, szám 
nélkül lehetne fölhozni. — Sőt miután maga Haubner 
kimondá, hogy Isten' országában az emberi észnek 
örökre megfoghatatlan titkok egyátalában nincsenek, 
nem lép-e ő is alaptalan nézettől elfogulva, a' sz. 
irás' magyarázatához ? 's nem mondja-e ez által ki 
a priori , hogy a' sz. írásban titkokat józan eszű em-
bernek találni nem lehet, 's ha találna is, azokat el-
fogadni csupa esztelenség? Igazán fölkiálthatunk az 
irás' szavaival : Domine ! dissipaverunt legem 
tuam! Illyncmü protestáns merényeket szem előtt 
tartván Brescius superintendens, de azokat a' sz. 
irás' isteni tekintélyével összeegyeztetni nem tudván, 
olly expediensről gondoskodott, 's pedig a' protes-
tantismus' szellemét tekintve a' leghelyesebbről, melly 
szerint a' protestánsok minden sz. írási bonyolódás-
ból igen könnyen kivergődhetnek. 0 t. i. imígy okos-
kodott : csalhatatlan isteni könyv, csalhatatlan ma-
gyarázót is tételez föl; már pedig csalhatatlan ma-
gyarázó nincs, nem is lehet: tehát a' sz. irás csal-
hatatlan isteni könyv lenni megszűnt. A' keresztény 
sziv ugyan megháborodik a' következtetésen, de te-
kintve a' sz. irás' magyarázatát kezelő protestáns 
szabadságot, 's annak életbe vágó practicus ered-
ményeit, a' sz. Írásnak szóval ugyan állított isteni 
tekintélye nem tetetik-e gyakorlatilag tönkre a' 

protestáns szabadság által? nem szentnél szentebb 
» 
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igazság-e, mit e' tárgyról Leuchte Samu tudós pro-
testáns mond : „Jeder Thor nimmt an der Bibel einigen 
Antheil, und erblickt oder findet begründet in diesem 
Buch seine Verkcrtheit. Daher die mannigfaltigsten 
und widersinnigsten Ansichten des Inhalts der Bi-
be l?" — Ezen protestáns szabadság' használata mel-
lett ki csodálhatja, ha p. o. egy protestáns költész 
a' budapesti Árvizköny' 5ik kötetének 350ik lapján 
Mózes' 7ik törvényét, talán a' nagy vész után hála-
éneket akarván zengedezni, galádul travestálja? Ki 
csodálhatja, ha a' P. L. 1842ki 5dik számában k. 
Tóth Mihály sz. Pálnak a' házasságról 1. Kor. 
7. adott parancsát magyarázván, az apostolról ugy 
emlékezik, mintha annak fejében mindennemű hete-
rogen iskolák' tévtanai összevissza zagyválva talál-
tatnának. „Mindezekre" úgymond „ a z t kell meg-
jegyezni , hogy Pál apostol olly iskolábol keriilt 
ki, mellyben az anyagra s érzéki hajlamokra 
nézve stoico-pharisaeusi alaptételek uralkodtak. 
Továbbá mint Naziraeus, a' szigorú és érzéki-
séget elfojtó fogadások' becséről magas képzetei 
voltak. Ezenkívül olly megtértekkel volt egybe-
köttetésben, kik minthogy azelőtt Essenusok va-
lónak, a' házasságot illetten és szentségtelen do-
lognak tartották annyira, hoy y inkább ideyen 
gyermekeket neveltek, mint sem hív társ' és atya! 
kötelességeit teljesítsék. Végre — és ez igen fontos 
megjegyzés — Pál apostol1 mayunyvéleményét 
szülte Krisztus' nem sokára történendő vissza-
jövetelének várása, és az ezt megelőző vészteljes 
kor' közellétének hivése.11 A' nagy apostolról illy 
lealacsonyitólag nyilatkozni csak protestáns szabad-
ságnak lehet és szabad, mellynek hatalmában áll a' 
sz. irást még nagyobb bitangra bocsátani, mint ha-
zánkban a' corpus juris bocsáttatik a' legtulzóbb 
pártól, melly törvény gyanánt idézi annak czikkelyeit, 
ha Ínyére vannak, de tüstént avas obscuritások közé 
számítja, ha vérmes óhajtásaival ellenkeznek, sőt 
pillanatnyi ingerültség, taps és dicsőség' fejében, 
a' köz tanácskozás' helyén a' kitárt corpus jurisból 
nyílt szemekkel nem átaljaa' plerosque potentes sza-
vakat clericos potentes-re változtatni. 

Ha mindezek után Haubner imigy nyilatkozik : 
„mit használna a' sz. irás, minden isteni tekin-
télye mellett is azoknak, kiknek azt fejtegetni, 
magyarázni, és megérteni nem volna szabad? és 
ha te valakivel az egész bibliát szórni szóra meg-

tanultatnád is, mit építenél azzal rajta, ha annak 
szellemét föl nem fognáí annak minden tauulma— 
nya csak olly an volna , mint az olaj a' vízben, 
melly mindig fölül úszkál, de vele sohasem egye-
sül; olly un volna, mint a' fösvénynek elásott 
kincse, melly fölött haszonvétlen őrködve éhen 
hal meg a' gyáva t" én viszont H. úrtól ezeket 
kérdem : mit használhat a' sz. irás minden isteni te -
kintélye mellett is, kiknek azt elferdíteni, balra jobbra 
magyarázni, érthetetlenné tenni ex principio szabad ? 
mit építhetünk valakin a' sz. irás által, ha az annak 
igazi szellemét föl nem fogja, sőt a' protestantis-
mus' fő elvét tekintve föl sem is foghatja, ha csak 
azt nem állítjuk, hogy Isten a' sz. írás' szavaival 
semmi objectiv igazságot össze nem kapcsolt, hanem 
a' sz. irás igaz szellemének és értelmezésének azt 
kívánta tartatni, mit kiki abból kimagyarázgatni, 
vagy abba bemagyarázgatni méltóztatik ? Az illyen 
hasonlítana ahhoz, ki napóráját mindig a' pinczében 
tartaná, 's hogy az a' tulajdonos' kénye kedve sze-
rint mutasson, gyertyáját ugy illesztené az óra mellé, 
hogy az árnyék épen azon órát mutassa, mellyet ő 
akar, 's pedig azon igen egyszerű okból, mivel 5 
magában eltökélé, hogy a' részegségre hajlásának 
zabolázására egy pohár jó bort csak akkor iszik, ha 
az óra p. o. négyet mutat. 'S hogy H. ur' második 
hasonlatosságára se maradjak adós, még hozzá adom, 
hogy az illyen hasonlítana azon csőd alá kerülendő 
banquier-hez, ki vagyonbukását ugyan jól tudja már, 
de hogy a' világot még egy ideig vakíthassa, 's né-
hány embertársát jégre vezethesse, nagyobb fény-
űzéssel él most, mint bármikor annakelőtte. 

Okoskodását folytatva Haubner ezeket mondja : 
„ Talán csak abban ütköztök meg, hogy anya-
szentegyházunk ezt a szabadsáyot : a' sz. irást 
magának magyarázhatni kivétel nélkül még a' 
tudatlan köznépre is kiterjeszti ? Mi protestánsok 
nem ismerünk a lelkiekben köznépetMents Isten, 
hogy ezen megütköznénk, sőt inkább a' protestán-
sok ellen mindenkor sürgettük, és sürgetni meg sem 
is szűnünk, hogy a' protestáns tudósok a' protestan-
tismus' fő elvéhez hiven ragaszkodva, e' jogában a' 
népet ne bolygassák ; mert ha a' logikában erősebb 
argumentum nincs mint deducere ad absurdum, mi 
is bizton reménylhetjük, hogy a' protestantismus' 
teljes alaptalansága akkor fog leginkább kitűnni, ha 
annak fő elve a' köznép által is az élet' mezejére át 
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fog plántáltatni. Mert mikép a' democratia' szörnyei 
addig nem láthatók, mig a' democratiát egyedül a' 
tudósok ajánlgatják", sőt az sokak előtt tetszetős is 
lehet : ugy a' protestantismus' káros eredményei mind-
addig kitűnni nem fognak, míg azt a' szobatudósok 
kezelendik egyedül, 's a' nép annak káros követ-
kezéseit tettleg be nem bizonyitandja. — De valljon 
igaz-e H. ur' állítása : hogy a' protestánsok a' lel-
kiekben nem ismernek köznépet? melly szavak annyit 
tesznek, hogy a' sz. irást kivétel nélkül még a' 
köznép is szabadon magyarázza ? Hiszen e' tárgyról 
az 1839ki Figyelmező' 5 lik számában]máskép nyilat-
kozott Fíísüs András akkori szathmári református pap 
az athenaeumi névtelen recensens ellen. Füsiis ur t. i. 
a' protestantismus' nemleges és igenleges elvéről a' 
névtelen recensens ellen, értekezvén, ki azt mondá : 
„hogy a' protestantismus a' sz. írásnak nem csak 
egyes helyeit , hanem annak egész szellemét is 
kinekkinek önbíráskodása alá bocsá t ja / ' mondja: 
„nemleges elv : szernétges auctoritásnak a' sz. irás' 
értésében nem hódolni. — — Igenleges elv: 
szentírás' helyes értelmét magából a' sz. írásból 
keresni ki, az illető fölvilágosító tudományok' 
eszközlésével mitiernüek a' keleti nyelvel* alapos 
tudománya, régi történet- 's földirati és régiség-
tudomány , sz. írók' hiteles életirásai, topogra-
phia 'stb. az ezeken épült egészséges eritica, szó-
val a' teljes készületii józan exegesis 'stb. — — 
Hát vájjon a' kiuekkinek-ek bírhatnak-e mindnyá-
jan az emiitettem tudományos készülettel ? nem 
világosán tanitja-e a' helvetiai hitvallás: — — 
Judiciis nonnisi spiritualiurn hominum ex verbo 
Dei petitis aquiescirnus.íl íme ezek szerint a' köz-
népnek a' protestantismus' nemleges elvét használni 
nem szabad, miután a' confessio helvetica kimondja : 
judiciis nonnisi spiritualiurn hominum aquiesciinus ; 
mert noha ezen szavakból nem tudhatni, kiket ért 
a' confessio a' szellemi emberek alatt , annyi bizo-
nyos, hogy általában a' köznépet nem értheti, miu-
tán e' szavakból Fíísüs a' névtelen recensens' állítása 
•ellen harczol ; — de a' mondottakból az is látható, 
hogy. a' protestantismus' igenleges elvét a' köznép-
nek használni nem lehet, 's igy a' nemleges elvtől 
a' confessio által, az igenlegestől pedig tudományos 
készületlcnsége miatt a' protestáns köznép kiszorit-
tatván, nem áll Haubner' véleménye, t. i. hogy a' 
protestánsok a' lelkiekben nem ismernek köznépet; 

ha csak be [nem bizonyítja, hogy ő a' proteslantis-
must jobban ismeri mint Fíísüs András. — De ha 
csakugyan igaz Haubner' állítása, kérdem : milly 
joggal adhatnak ki a' prédikátorok kátékat? milly 
joggal taníthatják ezt vagy amazt, mint a' protes-
tantismushoz tartozandót ? milly joggal állithatják 
egyházi szónoklat vagy magányos tanítás' alkalmá-
val, hogy Isten szavának ez vagy amaz az értelme? 
hiszen ha a' lelkiekben köznépet, engedelmeskedő 
anyaszentegyházat nem ismerünk, 's a' sz. írás' 
magyarázatára kivétel nélkül mindenkit fölszabadí-
tunk, és pedig azért, mivel Haubner' állítása szerint. 
,,a' sz. irás olly an isteni kijelentés, melly az em-
beri értelmesség' minden ! okozatin ál/oknak meg-
fogásához vau alkalmazva :" akkor a' lelkismeret 
szabadságának sőt az isteni jogoknak sértése nélkül 
a' fönn érintetteket tenni nem lehet, annál kevesebbé 
pedig az unió 's egyéb vallási kérdések' eldöntésétől 
vagy az egyházi kormánytól a' népet eltiltani, vagy 
a' nép' tettei , ítéletei 's tán az egyházi gyülekeze-
tekben kitüntetett hatalmaskodásai ellen minduntalan 
keserű panaszokat emelni, mikép a' Protestáns Lap 
majd nem minden számában történik. 

Elvégve még egyet akarok levelemben érinteni. 
Haubner, hogy a' r. katholikusokat gondolatja szerint 
teljesen le - vagy meggyőzhesse, azt kérdi: azon esetre, 
ha valaki a' sz. írás' olvasásából nem tudná, mit 
tanítottak az apostolok, kipótolhatná a 'hiányzót? 
's hogy kivergődhetlen hurokra ejthessen bennüket, 
mondja : a' láthatatlan egyház nem, mert ez e' testi 
világban nem magyarázhat ; a' látható egyház sem , 
mert ebben nem tudhatni, kitől, vagy kiktől függjön 
a' sz. írás' magyarázása; de ha ez meg volna is ha-
tározva (itt jól vigyázz barátom) akkor sem érthetne 
bennünket jobban a' közönséges ember, ha magya-
rázatunkat ismét magának magyarázni nem állana 
szabadságában. — Ez Haubner' okoskodása ; mellyből 
én azt következtetem, hogy lia ezen okoskodás ala-
pos, soha semmi törvényhozó a' törvényt hitelesen 
nem magyarázhatja ; mert annak magyarázatját ismét 
magának magyarázni kinekkinek szabadságában áll; 
sőt ha maga Krisztus e' földre leszállna,'s élő szóval 
anyanyelvünkön hozzánk szólana, még sem kötelezne 
minket annak tanítása ; mert hasonlókép annak ma-
gvarázatját ismét magunknak magyarázni szabadsá-
gunkban állana. Csodálatos szabadság ez barátom.' 
melly a' helyett, hogy nekünk az üdvös igazságok 
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felől biztosítást azaz igazi szabadságot nyújtana, 
minket a' tévtanok' örvényébe , azaz tagadhatat-
lan szolgaséigba sodorna. Valóban azokra, kik 
haubnerféle szabadságot védelmeznek, reá illenek 
Tacitus' szavai : maiunt suamlicentiam, quam omni-
um libertatém. — Isten' áldása legyen velünk : 

—czy. 

Paulai sz. Vincsérol nevezett 
egyesület. 

Hogy Francziaország vallási újjászületése' kor-
szakához közelget, aligha tudva nincs a' jelen kö-
rülmények' ligyclmes vizsgálója előtt, habár a' mű-
ködő üdvös erők az elfogultak és rosszak' ellenében 
igen nagy kisebbségben állnak is m é g , hogysem 
eredményök az ország' nyilvános nagy viszonyai-
ban a' világ' szemei előtt már most felötlőnek látsz-
hatnék. Van mindazáltal egy, bár halk és lassú, 
szerény rejtezkedésben nyilvánuló, de mégis foly-
tonos haladás, melly épen azért tartósbnak és ala-
posbnak lenni Ígérkezik. Mi pedig ezen fejlődésnél 
egy jobb jövendő' egészen különös reményével biz-
t a t , az, hogy ezen u j , a ' kereszténységhez hitben 
és életben visszatérő szellem főleg és kiváltképen a' 
franczia ifjúságnál mutatkozik. 

Mégis minden tünemények közt, mellyek ezen 
szellemi átváltozásra vonatkoznak, egy sincs olly 
nagy befolyású, 's átható jelentésű, mint az inkább 
's inkább nyilvánuló ébredése annak, mit a' francziák 
nyelvükön vallásos társulati szellemnek neveznek. 
Az egyesülésnek, egymáshoz csatlakozásnak, összetett 
erőveli működésnek, szóval a' testvérülésnek ezen vo-
nala már magában eléggé mutatja, miként .a 'keresz-
ténység' szelleme Francziaországban újra hatalomra 
kap, mert a' keresztény szellem szeretet éiltal egye-
sítő. Minélfogva józanul következtethetni, hogy a' 
lázongó dölyf és zsarnoki önkény'korszaka utánhó-
dolás és jámbor engedelmesség, mint másrészt szelid, 
emberszerető kormányzás újra megizleltettek, ' s a ' 
kedélyek egymással rokonulni kezdenek, hogy ek-
kép a' revolutio okozta átalános rombolás' mezején 
a' jövő' uj épülete közös erővel emeltethessék. 

De máskülönben is a' franczia jellemben mái-
magában van valami, mi a' erjesztéshez és a' mis-
sióhoz szít. A' franczia nem fojthatja magába meg-
győződését , ő nem éri be magával ; ő érez magá-
ban ösztönt, hogy azt másokkal is közölje, 's maga 

körül mindenkibe mintegy bele beszélje. Az o jó 
tapintatu, katonai szerkezetre 's igazgatási közpon-
tosításra hajló szelleme nem elégszik meg egyesek-
kel; ha uj tagra tett szert, azt tüstént az elsőhöz 
csatolja, 's e' kettőt ismét két uj egyesülési pont 
gyanánt veszi, és igy tagot taghoz sorozva , min-
den növekedéssel erősbülve, mindig összes erővel 
működve, hogy az egésznek nagyobb hatást sze-
rezzen , mindig tágasb, tágasb hálót sző maga kö-
rül, egészen ellenkezőleg a 'német jellemmel, melly-
nél minden igenis elágazásra 's egyénitésre hajlik. 

Imigy levének a' francziák e' revolutio' zász-
lói alatt nyelvök és fegyvereik' segélyével a' hitet-
lenség és rombolás nagy propapagandájának vezéreivé, 
's hódításuk egész Európára győztösen kihatott : 
azonban szerencséjök és dicsőségök' tetőpontjáról 
Isten' büntető keze által a' szerencsétlenség és gya-
lázat' örvényébe sújtatván, csak alig tértek magok-
hoz kábultságukból, és szemeiket ismét az ősök' 
Istenéhez fordították, kit ők lázongó dölyfiikben 
megvetettek, 's kinek súlyos büntető vesszejét olly 
keservesen érezték. Azóta fölébredt sokakban az esz-
me , melly szerint mit világtörténetileg vétett a' 
nemzet, az isteni igazság' megengesztelésére ha-
sonló módon kelljen jóvá tennie, 's valamint előbb 
a' föld' szinén elárasztotta a' hitetlenséget , ugy 
most a' hitterjesztést érezze Istentőli hivatásának. 
Miért is a ' jövőre kiszámithatlan jelentőségű az, hogy 
a' nemzet e' hivatásának mindinkább tudomására juí; 
's mi sem tartjuk azt csupán esetlegesnek, hogy ezen 
nagy, annyi nézetekre kiható hitterjesztési egyesület 
egyenesen Francziaországban, a' lázadások' honában, 
vette eredetét, és hogy szinte főleg franczia vér az, 
melly mint mártyrvér az üldözők' pallosa alatt Chi-
nában ontatik. De ezen hitterjesztési egyesületen ki-
vül vannak Francziaországban számtalan más társu-
latok is , mellyeket hasonló munkás buzgalom lé-
tesite. Ki Francziaországot maga nem látta , és kö-
zelebbről ismerni nem tanulta, mint azt a' minden-
napi utazók teszik, annak fogalma sem lehet arról, 
miként keletkezhetnek illynemü egyesületek napon-
ként annyi helyen, mintegy a' főidből varázsvesz-
szővel idézve elő ; hogyan szolgálhatnak olly különb-
féle czélokra, miként bírhatnak olly hatékonysággal ; 
milly nagy viszhangra találnak jelesen a' főosztá-
lyuaknál és ifjaknál; 's olly parányi csirából feselve 
kevés évek alatt hogyan nyerhetnek annyi befolyást 
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és kiterjedést, mennyit alapitóik sejteni is alig, remény-
leni pedig épen nem mertek. 

Illynemü egyesület és pedig tagjaira ' s haté-
konyságára nézve koránsem a' jelentéstelenebbek' 
egyike az, melly Paulai sz. Vinczéről neveztetik. Ez 
is szinte történetesen Párisban vette csekély kezdetét. 
Néhány fiatal ember, párisi tanulók, kik vallásos meg-
győződésöket mindenütt vagy hidegen visszautasit-
tatni vagy mételyes gunynyal illettetni fájlalták, 
egyesültek: hogy egymást kölcsönösen oktassák, buz-
dítsák, erősítsék és vigasztalják; hogy igy hitöketkül-
sőleg jobban nyilváníthassák, 's az elégülést és nyu-
galmat, melly rájok abból háramlik, másokkal is 
éreztessék. De minthogy a' vallási hitágazatok' tu-
dományszerü fölfogásával és megvitatásával be nem 
érték, hanem érzették az e' hit szerinti cselekvés' szük-
ségét is : összeállottak az illy tudományos vitatkozások 
mellett egyszersmind irgalom cselekedeteinek gya-
korlása végett, hogy illy módon, ha majd mint 
alamisnálkodók kenyér és ruhanemükkel ellátva je-
lennek meg a' szegények' kunyhóiban: vallási vi-
gasztalásuk' szavai valamint Oktatásaik és intéseik 
a' hálától meghatott szivekbe önkénytebben befogad-
tassanak. 

De volt még egy a' franczia körülményekhez 
képest egészen sajátságos inditó ok, melly buzgal-
mukat méginkább serkentette. A' revolutio t. i . , 
melly életre halálra hadat viselt a' religio ellen, en-
nek szolgáit átok, gyűlölet és utálat alá vetette; 
általa a' papok mindnyájan csábítók vagy legjobb 
esetben is buta, fanatizált csábultaknak, azok pedig, 
kik szavaikra hallgatának, szinte vagy képmutatók-
nak vagy tompaeszü balgatagoknak bélyegeztettek. 
Ezen lázadási szellem az úgynevezett jó társaságok-
ból kirekesztett mindent, mi pap nevet vagy ruhát vi-
selt. A' magasb osztálybeliek, kik az élet nagyszerű 
mozgalmainak közepette állanak, kik catastrophák 
által legérzékenyebben érdekeltetnek, 's kik mint-
egy önkénytelenül indíttatnak a' történet' leczkéit 
szívökre venni és használni, már nagyrészint kijó-
zanodtak , vagy legalább a' megtérés' pontján álla-
nak; 's ha a' pap nálok mindenütt szívesen nem fo-
gadtatik i s , legalább az imént divatozott vallásgu-
nyolás jelenleg társalkodási finomság elleni vétség-
nek tartatik. Ellenben az alsóbb rendűek, jelesen 
szatócsok 's napszámon dolgozó kézművesek, kiknek 
létezése a' legnagyobb polgári hányatások közben is 

jószerün ugyanazon kerékvágásban forog, kik az ily— 
lyes rázkódásoknál, mellyek az ember' bensejét meg-
hatják 's átváltoztatják, távol állanak; az ő előítéle-
teik hábóritlanul tenyésznek , 's az apa kézmü-
vével együtt hagyja azokat fiára, 's ők nem vágy-
nak aljas nyugalmokból 's megrögzött szokásukból 
kétségek által fölzavartatni. Ezen osztálybeliek pangó 
szellemökhöz képest, megátalkodnak a' hitetlenség-
ben, 's mikor Párisban a' herczeg és gróf istenszol-
gálatra jár, 's leányaik házról házra gyűjtenek ala-
misnát az egyház' számára, vagy szigorú egyházi 
szerzetekbe lépnek , mellyek fölöttébb nagy ön-
megtagadást 's aljas szolgálatokat föltételeznek : 
a' rongyszedő 's házaló attól tart , nehogy, ha va-
sárnap templomba menne, pajtása által kinevettessék. 
Minélfogva nincs gyakoribb tünemény Párisban, mint 
a' templomot telve találni előkelőkkel és csinos öl-
tözetüekkel, a' tulajdonképeni népet pedig abban 
hiányzani. Sőt annyira megy a' dolog, hogy ha 
azért megy is a' pap , hogy a' szegénynek véginsé-
gében alamisnát nyújtson, alig merhet a' kunyhóba 
lépni, hacsak szidalmakkali kiigazittatásra nem szánja 
el magát; mivel a' szerencsétlen lealáztatni vélné 
büszkeségét, 's nevetségessé, utálandóvá válni félne, 
ha paptól alamisnát válalna el ; hát még mennyi-
vel kevésbbé hajlanék attól lelki oktatást elfogadni, 
magában érthető. Innen van, hogy Párisban és v i -
dékén ezrenként találkoznak, kik az egyházzal egész 
életökben semmi más érintkezésbe nem jőnek, mint 
születésűk- és halálukkor, a' keresztlevél- es teme-
tőnél fogva. 

Ezen nézetekből indulának ki azon fiatal embe-
rek , kik engesztelőkül 's közbenjárókul fölajánlko-
zának. Minthogy ők nem egyháziak, minthogy elő-
kelők és főbbrendüek' gyermekei, minthogy néhányan 
közülök az előítéletekben 's religio elleni gyűlölet-
ben magok is előbb osztoztanak; minthogy ők azért 
jőnek a'szegényhez, hogy neki segélyt és vigaszta-
lást nyújtsanak, 's ifjú éveikbeni csekély jövedel-
mökből oda áldozzák azt, mit saját szükségeik- 's 
élvezeteikre fordithattak volna : nem lehet ekkor a' 
szegénynek oka gvanakodásra , gyűlöletre 's u tá-
latra, és szégyenelnie kellene magát hálátlansága-
ér t , ha őket megilletődött tárt kebellel nem fo-
gadná. 

Ezen egyesületnek fő czélja tehát kölcsö-
nös oktatás, serkentés mellett a ' szegény 's nyomo-
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rult iránti irg al m a sk o dás ft an áll. Minthogy pe-
dig ezen egyesület egészen egyházi szempontból in-
dult k i , az első alapítók épen az egyház egyik 
szentjének védelme alá kívántak vonulni, kinek em-
léke, mellyet annyi felebaráti szeretet és irgalmasság 
dicsőit, már több illy áldásthozó egyesületeket idéze 
elő, mint azok a' kath. anyaszentegyház' keblében 
szemlélhetők. Ezen Paulai sz. Vincze volt védnöke 
's alapitója az irgalmas szüzeknek. Tőle neveztettek 
tehát ama' gyülekezetek: Paulai sz. Vincze gyü-
lekezeteinek. (Conférences de s. Vincent de Paul.) 

Olly országban, hol a' politika a' religiót nem 
rég kiszorította, melly politikai szenvedélyek által 
alapostul fölforgattaték, 's hol a'szunnyadó szikra olly 
könnyen magas lángokba csap föl : ott igen lehetett 
tartani, nehogy mihelyt a' kezdett műhöz politika 
férkeznék, sokan a' részvényesek közül elrezzenje-
nek, 's a' csak alig egyesülők szétoszoljanak. Melly 
veszély' elhárítása végett tehát okos előrelátással 
és mérséklettel abban egyeztek meg: hogy Paulai 
sz. Vincze' gyülekezeteiből politikának és minden 
politikai vitatásoknak egyszer mindenkorra szorosan 
ki kelljen záratniok. De még egy más veszély fe-
nyegeté a' keletkező müvet. Minthogy t. i. első 
részvényesei csupa fiatal emberekből állának, kik 
kevés tapasztalással birtak, 's jó akaraton kivül 
semmi egyházi jellcmök és küldetésök — missio — 
nem vo l t , minthogy magok is többnyire vagy csak 
most tértek meg, vagy épén a' megtérés' pontján 
állának, de mindazáltal szánakodás- és kiáltó szük-
ségtől indíttatva testi 's lelki alamisnát osztani kí-
vántak : veszélyben forgának, nehogy midőn má-
sokat akarnak vezetni, magok tévedjenek el , 's az 
egyházi hatóságokkal, mellyeknek hatáskörébe vág-
tak, botrányos viszályokba essenek. Minek kikerü-
lése végett az egyesület' elvéül tüzetett ki : nem 
csak semmit nem kezdeni azon egyházi hatóságok' 
jelesen az illető lelkipásztorok' akaratja ellen, sőt in-
kább mindent, mennyire csak lehet, velők egyetértve 
tenni, 's tőlük tanácsot és irányt kérni, hogy min-
dig szoros egyházi kapcsolatban maradjanak. Igy 
kezdődött a'Paulai sz. Vinoze' egyesülete Párisban, 
's kezdete igen csekély, eleinte alig észrevehető 
vala. De minthogy az elmék hangulatának voltakép 
megfelelt, 's olly hurt pendített meg, melly némelly 
ifju kebelben jól hangzék, nem hiányzottak részvé-
nyesek; noha elv gyanánt alapittaték meg, szigorúan 

őrködve csak azokat venni föl , kik az egyesületnek 
böcsületére válandnak, nehogy az alig keletkezett 
műnek jó neve veszélyeztessék, 's azáltal kora föl-
bomlásnak kitétessék. 

Németországban igen könnyen megtörténik , 
hogy illy társulatok' keletkezésekor az első tüz üres 
szabályosságokra vesztegettetik, 's azokba elmélyed-
nek a' nélkül, hogy magára a' dologra jöhetnének ; 
ott végnélkül vitatkoznak alapszabályok fölött, mellyek 
végre sem tartatnak meg; védnökök és kegyelők vá-
lasztatnak, kik a' dologgal mit sem gondolnak; el-
lenőrködő bonyolult költséges igazgatóság ünnepé-
lyesen behelyeztetik, melly azt, mifölött őrködnie 
kell vala, egészen vagy nagyrészint többnyire maga 
fölemészti. Ellenben ama' fiatal embereknek helyes 
tapintata tüstént a' dologhoz látott , és csak mikor 
már tapasztalásból és mindig szebben fejlődő cse-
lekvésből tűnnék elő, mi helyes ; és mikor a' mind-
inkább terjedő társaság a' viszonyok' megalapítását 
's a' szabályszerű szerkezet' szükségét már érezné : 
csak akkor, keletkezése után néhány évvel, jegyző 
föl 's nyomatá ki az alapszabályokat e' czim alatt : 
Règlement de la société de s. Vincent de Paul. 

Paris, imprimerie de E. I. fíailly, Place Sor-

bonne. 2. 1839." 

Elvéhez képest, hogy az egyházi elöljárókkal 

karöltve járjon, az egyesület Párisban parochiák sze-

rint alakult, 's oda törekszik, hogy, ha lehet, ho-

vatovább minden parochiákra kiterjedjen. Az egyes 

parochiák magokban ismét különös osztályt képeznek, 

és mindeniknek saját elnöke, titoknoka, pénztárnoka 

's tanácsa van ; azonban mindezen egyes osztályok 

tartanak ismét egyetemes gyűléseket, miután Páris-
ban az egész egyesületnek egyetemes tanácsa van. 
Az egyesület kezdetben 16—25 éves fiatal emberek-
ből állott össze, 's ereje most is illyenekből áll, 
minthogy a' korosulók megmaradnak ugyan az egye-
sületben , de közvetlen cselekvő tagokul rendsze-
rint nem használtatnak. 

A' gyűlések rövid imádsággal kezdődnek és 
végződnek ; a' tárgyalás' anyagja kétféle : vallás-
tudományi, és alamisnaosztás, irgalmaskodás. Ezen 
utóbbi czélra minden gyűlésben adakozások történ-
nek minden egyes tag'részéről a ' közönséges pénz-
tárba; minden tag ügyel egy vagy több családra, 
mellyet meglátogat, számára a'közönséges pénztár-
ból alamisnát kér, 's annak kezeléséről számol. Pénz 
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csak nagy szükségben adatik, a' fölsegélés kö-
zönségesen élelem- és ruhanemüekből áll. Na-
gyobb vállalatok, mint például árva gyermekek' ne-
velése , mi egyes tagok' erejét haladná , a' közön-
séges pénztárból, hová az egyes osztályok' adako-
zásai összefolynak, födöztetnek. De az egyesület' 
eredeti czéljához képest az irgalom' illy testi gyakor-
latánál a' főczél mindenkor az erkölcsi érzésnek, 
rí hitnek, 's a' szerinti életnek föh bresztese. 

Midőn illy módon közvetenül a' szegények 
azok, kik az egyesület'jótékonyságában részesülnek, 
magok az egyesületi tagok sem maradnak minden 
nyeremény nélkül, mi nem egyedül azon áldásban 
áll, melly a' jótéteményt mint illyest követni szokta. 
Azonkívül t. i. hogy egymást rokonoknak tekinthe-
tik, még rokoni fölsegélésben is részesülnek. A' 
franczia jellemnek saját terjesztési buzgalmához ké-
pest, mellyrol imént szólánk, az egyesület nem 
csupán Párisban korlátosul, hanem vidéki városokra 
is kiágazott. 'S ha most valamelly fiatal ember ta-
nulás vagy előmenetel végett Párisba jő, hol ezelőtt 
tapasztalás, barátok és ismerősök' hiányában a' fő-
város kitanult csalóinak és keritőinek, kik öt már 
a' kocsiból kiszáltakor lesék , körmeibe kerü l t , 
most saját osztályától ajánlást nyer a' párisi egye-
sület' tagjaihoz; ezeknél mint rokon fogadtatik; 
ezeknek barátai, társaskörei, élvezetei egyszersmind 
az övéi is ; mintegy otthon találja magát a' rokon-
érzelműek közt a' nélkül, hogy tapasztalást drágán 
kellett volna vásarolnia. Viszont ha valamelly párisi 
tag kiutaz, mindenütt ismerősökre talál, kik tartóz-
kodását lehető leghasznosbbá 's kellemesbbé teszik. 
Melly viszony annál kedvezőbb, minthogy az egye-
sület hovatovább minden sorsuak közé elhatott, mi-
után főrendünek 's előkelőnek szinte, mint a' sze-
génynek nyitva áll ; föltéve, hogy erkölcsi 's val-
lási tulajdonok nélkül nem szűkölködik. 'S igy a' 
fő- 's alrendüek érintkezésben állnak, mi más mó-
don alig történendhetett. Azáltal pedig, hogy az 
egyesület egyházi elöljárók által kalauzoltatik, ve-
lők benső kapcsolatban á l l , 's tőlük irányt és ta-
nácsot nyer : biztosítva van a' különczködő pietis-
musba vagy a' szabadkömivesi zárt körökbe esés' 
veszélyétől. 

E' czikk' írója három év előtt maga is részt 
vön a' párisi osztályok' egyetemes gyűlésében ; este 
tartalék ez , 's mintegy ezer kétszáz fiatal ember, 

többnyire előkelő családok' magzatai, jelenének meg, 
és pedig azon teremben, hol a' revolutio' idején 
a' jacobinusok tárták vérszomjas gyűléseiket. 'S 
most azoknak unokái egyesültenek i t t , hogy imád-
sággal és Paulai sz. Vincze' segélyül hívásával kezd-
jenek czéljokhoz. A' mostani párisi érsek, akkor 
még érseki helyettes, közepettök állott ezen átvál-
tozott ifjaknak, 's beszédet tartott hozzájok. Azután 
egy átalános jelentés olvastatott az egyesület' ál-
lapotjáról, a' segedelmekről, mellyek pénzben, éle-
lem- 's ruhanemüekben adattak, a' megtérések' ha-
ladásáról, az általuk táplált árvákról, végre az egye-
sület' gyarapodásáról valamint a' fővárosban ugy a' 
vidékeken, 's annak behatásáról a' polgári társa-
ság' minden osztályaiba. Már akkor volt a' résztve-
vők között néhány katona, mi reményt nyujta, hogy 
ez ügy a' katonasághoz is be fog jutni. A' példány-
iskolában, hol Francziaország fönsőbb tanitóintézetei' 
számára tanítók képeztetnek, szintén különös osz-
tály alakult, melly azóta reményen tul gyarapodott ; 
mi fölöttébb nagy fontosságú. — Végre miután áta-
lános adakozás történt, 's befejezésül rövid deák 
imádság mondaték, csöndesen eloszlának. A' gyű-
lés' jelleme komoly volt , de minden affectatio, 's 
fejbigyesztés nélkül, miről e' czikk írójának még 
máskor is volt alkalma meggyőződni, midőn t. i. 
egy estvélyökben részt vet t , hol illedelem és fesz-
telen vigalom uralkodék. 

Azóta minden évvel tovább terjedt az egye-
sület, 's a' közelebbi nyáron azon szép számú fran-
czia ifjak, kik Romában tartózkodnak, oda is be-
telepítették azt, ugy hogy egyházi jelleme iránt kiki 
bízvást nyugodt lehet. Tagjainak szaporodtával ha-
tása is többszörösödik. Kiváltkép üdvös hatású lesz 
jövőre azon vállalata, miszerint legújabban az elha-
nyagolt gyári dolgozók' sorsában is részt akar venni. 

U. / . E' czikk épen sajtó alatt volt már, midőn 
irója Párisból azon fiatal emberek' egyikétől, kik a' 
tárgyazott egyesület' intézői, levelet kapott, 's ahhoz 
mellékletül egy füzetecskét, mellyben az egyesület' 
keletkezése, haladása 's jelen állapotja ábrázoltatik, 
e' czim alatt : ,,Société de saint Vincent de Paul. 
Rapport général depuis l' origine de la société. 
Paris, au secrétariat de la société. Place de Г 
Estrade, 11. 1842. 

(Historisch-PolitischeBlätter. X.B. 9.Heft 1842.) 
E—f. 

О 
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P a n a s z o k ' s v i g a s z t a l á s o k . 
(Egy rom. katli. lelkipásztor' irataiból.) 

Piros arcz nem mindenkor jelent egészséget , 
mosolygó kép nem tanusit mindenkor belső vidám-
ságot. Tudom, szokták mondani : „Ez bú t , gyászt 
nem ismer; nem tudja mi a' csüggedség; az ösze -
rencséje zavartalan." — Csalatkoznak: szemeimben 
is állottak könyek, keblemet is fesziték fohászok, 's 
ajkaim panaszokat özönlöttek. Könyeimet látni , fo -
hászaim- 's panaszaimat hallani nem engedém ; 
bánatom' tanuja csak magányom volt. Mindennek 
van hordozandó keresztje, mindennek kiürítendő 
ürömpohara. Yállaim is érezték a' kereszt' súlyát, 
nyelvem is Ízlelte az üröm' keserűségét. De hiszen 
igy is kell ennek lennie e' földön ; igy jó ez a' ha-
landóra nézvést : nehogy e' földön keresse ő a' 
mennyet; ne is emelkedjék zsarnoki n gédségig. 
Nekem is meg kell a' tüzes harczot az indulatokkal 
vínom. Szünet nélkül küzdeni, bátorságban soha 
sem lenni, minden felöl ellenségtől környeztetni, 
nélkülözni, magát megtagadni, föláldozni, nehéz a' 
testnek. Most kétkedések, majd kisértetek szoron-
gatnak ; itt böcsületsértést, ott el nem ismertetést, 
majd ismét elmellőztetést kell tapasztalnom ; én sze-
rencsétlen ! — De hagyján, harczra !győzödelem, 
veszitésre birtok, viharra csönd, háborúra béke kö-
vetkezik. , Ne ön karjaidban, hanem a' Mindenható' 
védletében bizakodjál. Az Is tenség 'napja által en-
gedd magadat megvilágosíttatni, ugy éjszaka soha 
sem fog borítani. Az Ur' paizsa alá fu s s , az födözni 
fog. Ha dicsvágy ingere l , meggondolom : mi a' 
dicsőség? a' dicsőség olly hullám, melly a' szél-
től nyomatva fölzudul, sebesen hajtatik, robajt csinál 
és a' parton szétlocscsan, erre más hullám következik, 
ezt hason sors , ugyanazon történet éri. Ha a' test 
és vér föllázadnak, azt mondom : ki a' test' számára 
v e t , a' testből arat veszteséget. Midőn kincs ka-
csingat reám, bezárom szemeimet, 's e' földnek 
pénzeit, Lázár' kebelébe rázogatom, honnan azt 
uzsorával fogom visszanyerni. Fölriad a' lelkismé-
r e t , emészt a' f é r e g , éget a' tüz, milly fájdalmak! 
Ekkor, ekkor én szerencsés! a' ki üdvözítőt hiszek. 
Boldogtalanok, kik őt nem ismeritek ! Ki fogja tinék-
tek e' kérdést megfejteni : van-e engesztelés a' bűn-
bánónak ? van-e irgalom a' más világon ? 

Az is hegyes tőszurásként sebzi szivemet, hogy 
én veteményezek, és gyümölcsöt nem szemlélek; 

hívogatok, és senki meg nem jelenik; kiáltok, és 
senki sem hallja. Ám legyen ; egy jó mag sem vész 
el a' természetben. A ' j ó mag jó gyümölcsöt terem; 
rossz mag pedig rosszat , világ' végezetéig, 's ha 
a' kiáltó szó vagyok is a' pusztában, és vissza nem 
hangzanak is szavaim a' sziklákról, hanem elhang-
zanak az üresben, vagyon egy, ki ismeri akarato-
mat , 's ezt tettnek számítja. 

Sebzik még más fájdalmak is szivemet, más 
könyek is ömlenek szemeimből. Legjobb barátaimat 
sirok födik a' temetőben; leghivebbeimet eltemet-
tem ; szüleim' halmait rég moh 's fű nőtte be. Sze-
retteim 's örömim' fekete föld födi ; halottas harang 
hirdeté távozásukat. Milly egyedül állok, milly ma-
gán 's elhagyatva vagyok ! — Enyészszél csügged-
ség ! A' föld ismét virágokat fog teremni ; a' sir 
életet fog szülni, a' halottas harangszó öröm hang-
zattá fog változni. 

De mindezek nem teszik még minden keser-
veimet, mindezek nem meriték még ki fájdalmaimat. 
Felebarátom' meztelensége , sáppadt képe, homlo-
kának barázdált ránczai, beesett arcza, terhes mun-
kájának súlya alatt fakadozó lihegése, a' betegnek 
fetrengése, az elhaló ártatlanságnak vergődései a' 
csábító' körmei között, a' pazarló uzsorásnak nyo-
masztásai gyógyithatlan sebhelyeket vájtak szivembe : 
a' szerencsétlenek'segédért kiáltási fölfogatva hang-
zottak benne, és én nem menthetem azokat, kik két-
ségbe esve nyujtákki karjaikat; könyeik az én sze-
meimben is patakzottak, 's amazokat sem száritha-
tám föl : én csak szavakat, fohászokat, könyeket, 
nem segélyt, nem mentést adhaték. Csak a' jobb, 
a' mindent elegyenlitő örökkévalóságra, ez évek' 
rövid tartóságára, a' föllegeken fölül ülő ítélőre, 
a' mennyei honra gondolva leltem vigasztalást ne-
kik 's magamnak. 

Vajha végződtek panaszim , vajha megszűntek 
volna könyeim! de nem'; gyászban látám anyámat 
a' szentegyházat. Jaj hangzott ajkain eltévedt és 
elveszett gyermekeiért. Látám egyszerű ékes öltözetét 
mocskolva merész ellenei által, hallám anyai panaszait, 
's ellenségeinek örömujongatásait ; szemtanuja valék, 
mint ásták sirját, mint ácsolták koporsóját, 's hallám 
mint vonták a' halálos harangot: elfajult fiának 
tellett volna lennem, ha fájdalmait nem érezém,ha 
gyászában nem osztozám; 's ime az égből szó hal-
atszik : Ne búsongj 's ne csüggedj ! A' mennybeli 
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atya hallja annak esdekléseit 's panaszait, és on-
nan fölül mennyből szorgoskodik az árvákéit. Gyász-
ruhája helyett lakodalmi köntöst öltend, fájdalom-
hangjai örömzenévé változandnak. A' sir csak ha-
landókért van , nem örökös lak a' koporsó ; halálos 
harang csak a' pornak szülöttekért vonatik. 

Egy sebzi még szivemet, 's gyászra és sira-
lomra készt. A' sir olly sötét, a' koporsó olly szük 
's keskeny lak, a' halottas harang olly tompán, bús-
komolyan szól, a' halálhörgések és a' halálzenék 
olly borzasztólag hangzanak. A' temető olly magá-
nos , a' vég csata olly nehéz ; vajha általesénk mái-
rajta ! Vajha tul volnánk már a' hegyen! Az örök-
lét ,' a' part nélküli tenger, a' határ nélküli puszta, 
csak nézni is borzasztó. Ki veheti rossz néven a' 
vándortól, ha szive földobog az indulás' pillanatá-
ban ? Legyen bár sötét a' sir, van egy, ki azt meg-
világositá 's megszentelé; legyen bár félelmes a' ha-
lál, van egy, ki azt meggyőzé, 's hegyes nyilát 
megtompitá; legyen bár borzasztó a' halottak' or-
szága , tért mégis már vissza élve egy, 's a' többek 
mind követni fogják. fV. K. 

S x . A m b r u s ' r í t u s a M i l a n ó b a n . 

A' romai katholika egyház valamint a' görög-
katholikusok, syrusok, koptok, maroniták 'stb. ke-
leti rítusának tiszteletben tartása által mindenkor be-
bizonyitá 's tettleg bizonyítja jelenleg is , hogy ő 
épen nem a' vallás' külsejében helyezi annak lénye-
gét; 's hogy bármilly forrón óhajtja több, itt elő 
nem számlálható okokból , ezen külszertartásokra 
nézve is a' tökéletes öszhangzást, azért az ezek-
ben nem-egyezést katholicismusa megsértésének épen 
nem tartja ; csak a' tanításban legyen meg az egy-
ség : — ugy 's méginkább tanúsítja ezt a' milanói 
egyház sajátságainak szeretetbeni eltűrése által ; mi 
Romának olly közelében a' milly felötlő, szintolly 
tanúságos tünemény, 's fölöttébb alkalmas a' romai 
egyházat örökké az uralkodásvágy miatt vádolók' elné-
mitására; kik előtt tudnillik a' romai pápáknak abbeli 
régi törekedése, hogy a' szertartásokbani egyforma-
ságot, a' mennyire békés uton eszközölni lehetsé-
ges, erőteljes rendeléseik által létesítsék 's föntart-
sák, szinte képzelt bizonyító ok volt arra, mintha 
Roma csupán uralkodni akarás' szándékából igyekez-
nék a' külegyformaság' behozásán. 
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Az ambrosianus rítus, miként ezt a' / ' Univers-
пек egyik levelezője Romából, mult évi december' 
17én irt levelében irja, Milanonak székes- és egyéb 
egyházaiban máig fönmaradt. Az itteni ritus a' ro-
maitól a' szent miseáldozat' tartására nézve abban 
különbözik, hogy némelly imádságok vagy egészen 
elhagyatnak, vagy fölcseréltetnek benne. így például 
a' miséző pap nem mondja el ama' zsoltárt „ Judica 
mell\ nem fordul a' közönséghez, ennek az ur' j e -
lenetét vagy békéjét ^Dominus vobiscum ; pax 
vobis) kívánandó , 's kezeit nem mossa meg, 
egyéb az urfölmutatás előtt. . . . Némi módo-
sításokon azonban e' ritus is ment keresztül ; igy a' 
keresztelés nem történik többé az egész testnek vizbe 
merítése által ; jóllehet az csakugyan még ma is a' 
bemerités különös módjának nézhető. Azért több 
utazási emlékiratokban olvashatni ma is a' kereszte-
lésnek elmerités általi kiszolgáltatásáról Milanóban, 
a' nélkül, hogy a' szertartás' részleteivel közelebb-
ről megismérkedtetnék az olvasó. „Fölöttébb kíván-
csi voltam", irja a' föntebb emiitett levelező, „látni 
illy ősi módon történni szokott keresztelési szertar-
tást ; és szerencsés valék egy napon olly időben 
érkezni a' városnak bizonyos egyházába , mellyben 
épen két kisdedet vala a' pap megkeresztelendő. A' 
szokott imádságok és symbolum' elmondása után, a' 
pap karjaira vette a' kisdedet, 's ezt fej ének hátulsó 
részével a' szentelt vizbe mérité, három ízben ke-
resztet formálva benne a' megkeresztelendő kisded' 
fejével." 'S ebből áll a' Milanóban jelenlealeg gya-
koroltatni szokott bemerités — immersio — általi 
keresztelésmód. 

Az ambrosianus ritust eltörölni akarólag, a' mi-
lanói egyház' szertartásait is megegyezőkké tenni 
a' romaiakkal két izben téteték próba, de mind a' 
két izben ohajtott siker nélkül: először N. Károly 
alatt, a' lombardi királyságnak általa történt meghódit-
tatása után; másodszor pedig 1440ben, midőn Branda 
Castiglione bibornok az ambrusi szertartáskönyveket 
össze is szedeté már, hogy ezek romai szertartásu-
akkal váltassanak föl; de valamint első izben, ugy 
most is a' nép e' ritus iránti előszeretetét 's ragasz-
kodását olly határozottan fejezé k i , hogy mit N. 
Károly, a' hatalmas, engedékenységből tön, azt a' 
cardinálnak, a' népzavargás és lázadás' megakadá-
lyozására okosságból is tennie kellett; a' demon-
stratiót inkább szülvén a' népnek egykori dicsősége' 
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szép emlékeire kevély 's féltékeny jelleme, mint 
fölvilágosult buzgalma, melly természetesen a' ro-
mai szertartás' behozásában mitsem láthatott volna 
akár vallása, akár sz. Ambrus' emlékezete iránt 
sérelmest. 

A' katholika egyház minden esetre nyugodtan 
mutathat az egykori császári városnak a' keresztény-
ség' első századaiból féltékeny aggódással 's lelkis-
meretességgel megőrzött eme' rítusára, hogy az őt 
vallás' dolgában újítással ( ! ) vádoló protestantis-
must a' negyedik század szertartásainak szemlélé-
sére utasítsa, 's értésére adja : mikép nem azon egy-
házat nyomhatja az első kereszténység hitvallásá-
nak és szokásainak megváltoztatásából merített vád, 
melly ma is akkép mutatja be «' szent miseáldoza-
tot, mikép sz, Ambrus, sz. Ágoston, és az ós egyház' 
egyéb oszlopain' Mindenhatónak bemutatni szok-
ták. A' katli. egyház még rítusait is megtartá azon 
áldozatnak, mellynek a' protestantismus, lényegét 
eltörölve, még létét és keresztényi eredetét is el-
tagadni merte. Emlékezetes, hogy a' kath. anyaszent-
egyház, imakönyvében ma is épen azon imádságokat 
mondatja el a' sz. miseáldozatra készülő papok á l -
tal naponként, mellyeket sz. Ambrus mondott, ' smel -
lyek e' sz. atyának nevét viselik. -S. 

Testvéri szeretet. 
Qninio Claudius és Mathurin testvérek, hajó-

sok mindketten, két nőtestvért vevének feleségül, 
'sazonegy házban lakának Plérinben. (Maine-et-Loi-
re.) Claudiusnak csupán egy husz éves leánya 
van. — Mathurin Terra-Novaból visszatérvén, ez 
évben meghalálozott, maga után hagyva tiz árvát, 
kik közül többen neveletlenek, és egy özvegyet, 
minden egyéb örökség nélkül, a' házikón kivül, 
melly nekik lakásul szolgált. Claudius e' pillanattól 
érezni kezdé, mikép testvérének családja az övé lön. 
Neje 's leánya folytonos segitőtársnői levének az öz-
vegynek; 's Claudius egész szerencséjét abban h e -
lyezi , hogy testvérunokái közül a' fiatalabbakat ne-
velheti, míg a többiek' tartásáról 's munkávali ellá-
tásáról gondolkozik. Törvényszék elejbe idéztetvén, 
mint az árvák' helyettes gyámja, a' megholtnak va-
gyonát összeírt jegyző által, nyilatkozni az iránt, 
ha volna-e az örökséget illetőleg némi követelése, 
Claudius egy hat száz franknyi tartozásról szóló kö-
telezvényt vön elő; de csak hamar könyekre fa -

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z 1 ó Ferencz. -

kadva széttépé azt mondván : „Szegény testvérem , 
ugyan élhetnék-e tiz árváid' 's azok szerencsétlen 
anyja' ellenében a' hitelező' jogaival? Nem, erre 
nem tudnám magamat elhatározni." Es Quinio Clau-
dius csak szegény, egyszerű halász ; ki egyedül ke-
zeinek munkája után él! — Ha regényt akarnánk 
irni, sokkal pompásabb 's érzelgőbb szavakba kellene, 
jól tudjuk, e' szép jelenetet öltöztetni; de minthogy 
a' dolog valódi történet 's nem mese, ezen egy-
szerű hírlapi előadást épen elegendőnek hiszsziik, 
(Journal de Maine-et-Loire.) 

David' »«Ik zsoltára. 

Jehovah király: örüljön 
A' föld és minden sziget. 
Trónt a' törvény és igazság' 
Talpkövére épített. 
Barna fölleg van körében, 
És előtte láng megyen, 
Melly hatalmát dúlva szórja 
Szét az ellenségeken. 
Int a' villámnak: 's világ van, 
Látja ezt a' föld 's remeg, 
És az Ur előtt viaszként 
Olvadoznak a' hegyek. 
0 igaz : beszéli a' menny, 
Látják minden nemzetek. 
Szégyen a' bálványozókra , 
Kik semmikben hittenek. 
Minden angyal őt imádja ,— 
Juda és Sión vigad, 
És magasztal téged , Isten ! 
Szent ítéleted miatt. 
Mert egész földön dicső vagy 
Minden istenek felett. 
A' kik tégedet szeretnek, 
Gyűlöljék a' vétkeket. 
Isten őrzi híve' lelkét , 
És cselből kimenti ő t , 
Fény 's öröm jár a' szelídek 
És igaz szivük előtt. 
Tiszta lelkek! Jehovában 
Szüntelen örüljetek , 
'S fönlebegve szent nevének 
Háladalt zenegjetek. 

Tarkányi Béla. 

Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 453. 
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Sx. Péter apostol Krisztus által az 
anyaszentegyház' látható fejévé ren-

deltetett. 
A' korszellem' fiait annyira izgatja az ujitó 

viszketeg: hogy már nem csak az ember-alkotta állo-
mányok' ős intézvényit, hanem az Isten-alapitotta 
anyaszentegyház' örökös szerkezetét is profán kezeik-
kel másítani ' s a ' főtőli függetlenséget az anyaszent-
egyház' testébe is behozni vágynak. Azt e' reform-
hősöknek megfontolni sem idejök, sem kedvök : 
hogy valamint a' polgári társaság törvény 's a' tör-
vények' őre, végrehajtója nélkül féktelen vad cso-
porttá fajul : ugy a' vallási társaság meghatározott 
hittan, erkölcsi törvény, isteni szolgálat, hit- 's er-
kölcstan' hirdetője, őre, áz isteni szolgálat 'végrehaj-
tója nélkül tudatlan, elszakadozó, tévelygő, a' far-
kasok' körmei közé kerülő nyájjá aljasul ; 's hogy 
valamint a' polgári társaságban, a' legszűkebb határu 
országban is maga a' természet 's a ' józan ész' kivá-
nata szerint az alsóbb 's fölsőbb osztályú tisztviselők 
szinte pyramisként az egység' csúcsán egy fejedelem-
ben, vagy elnökben pontosulnak össze: ugy maga 
a' természet' rende 's a' józan ész kivánja meg , 
hogy ugyanazonegy vallási társaságban az egység' 
főntartása végett a' vallás' szolgái 's tisztviselői egy 
vallási főnökben központosuljanak. Ha Stolberg gróf 
szerint még a' költeményen vagy tévelygésen épült 
vallási társaságoknak is volt mindenkor akármi név-
vel nevezett fejők ; annál inkább olly vallási társa-
ságban, melly igaz isteni kinyilatkoztatáson alapszik, 
's nem egy ország' határai közé szorítkozik, hanem 
az egész világra kiterjed, millyen a' ker. kath. anya-
szentegyház, szükséges egy vallási főnök, kiben a' 
világon elszéledt vallási tisztviselők központosuljanak. 

'S valóban az ó szövetségben, melly isteni nyi-

latkozaton alapult, Izraelnek tizenkét nemzetsége kö-
zül egyiket, t. i. Levit kiválasztá Isten a' sz. hajlék 
körüli szolgálatra; 's Levinemzetség' egyik ágát, t. i. 
Áronét pappá, a' papi ágnak egy ivadékát pedig fő-
pappá nevezé. Az ó szövetség jelképekben's árnyék-
latokban ábrázolá az isteni religio 's rendelet' ké-
sőbben történendő tökéletes kifejlését, valósulását. 
Megjelenik a' földön a' megígért üdvözítő, az uj szö-
vetseg' szerzője > az o szövetseg árnyékainak való-

f r 
sitója. 0 anyaszentegyhazat alapit, melly nem bizo-
nyos nép, idő 's ország' határai közé vala szorítandó, 
mint a' zsidó synagoga ; ő tanítását 's országát min-
den népre , minden időre világ' végzeteig, minden 
országra a' föld' határáig ki akará terjeszteni ; hogy 
pedig anyaszentegyházát az egész világra kiterjeszt-
hesse, 's ezen nagyszerű, az egész világon elterjedő 
vallási társaságban hit 's erkölcstanitása, megigazu-
lásunkra és szentelésünkre rendelt szentségei ugyan-
azon egységben, épségben világ' végzeteig válto-
zatlanul fönmaradjanak, isteni bölcsesége 's hatalma 
szerint az ó testamentomi árnyék hierarchia helyett 
anyaszentegyházában valóságos és tökéletes hierar-
chiát alapitott. Az irás szerint több hivei közül kü-
lönválaszta az ur 7 2 , vagy a' görög szerint 70 ta -
nítványt már nem egy, hanem többféle nemzetség-
ből , 's ezeket maga előtt elküldé a' népet elkészí-
teni az ő hitének 's tanításának elfogadására. (Luk. 
10, 1.) Máskor magány helyen imádságban töltvén 
az éjszakát, reggel hivei közül kiválaszta más tizen-
kettőt 's őket küldötteknek vagy apostoloknak ren-
delé. (Luk. G, 12—16. Mát. 10, ' s tb . Márk. 3, 13 — 
19.) Végre, hogy helytartója legyen itt a' földön, 
ki az egész anyaszentegyházat kormányozza, a' tizen-
két apostol közül egyet, Simon Pétert az anyaszent-
egyház' látható fejévé kiválasztá 's kinevezé. * ) 

* ) M á r az e l s ő k e r e s z t é n y s z á z a d o k b a n , m e l l y e k e t m a g o k 
a ' p r o t e s t á n s o k is a ' k e r e s z t é n y s é g ' a r a n y s z á z a d i n a k 
t a r t a n a k , v i l á g o s a n m e g k ü l ö n b ö z t e t i k a ' r é g i s z . a t y á k 
é s t ö r t é n e t í r ó k a ' r o m a i p á p á t m i n t P é t e r ' u t ó d j á t . 
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Hogy Krisztus Pétert utódival együtt az anyaszent-
egyház' látható fejévé rendelte volna a' protestánsok 

a' főnöki székben, a ' püspököket , mint az apostolok' 
utódit az egyes megyékben , a' presbytereket szo-

ros ér te lemben, mint a ' tanítványok' u tódi t , nem 
lalcus véneket, mil lyenekvannak a' protes tánsoknál ; 
hanem a' hit tanitásra, a ' szentségek' k iszolgálására , 
az áldozat' bemutatására , a ' püspök körüli szolgá-
l a t r a , segítségre és tanácsadásra fölszentelt papokat 
és a' diakónusokat. Például egy keltőt idézek. Sz. 
Ignácz antiochiai püspök , ki az i ső században é l t , 
's mintegy 107ben halt meg, ki az apostolokkal t á r -
sa lkodot t , kit maga sz. Pé te r szentelt püspökké, ő 
igy ir Ep. ad Smyrn. c. 8. „S ine Episcopo nemo 
quidquam faciat eorum, quae ad Ecclesiam spectant. 
Rata Eucharist ia habeatur i l l a , quae sub Episcopo 
fuerit, vei cu i ipseconcesser i t . Ubi comparueri t Epis-
copus, i b i e t multitudo s í t : quemadmodum ubi fuerit 
Christus J e s u s , ibi Catholica est Ecclesia ." Ep. ad 
Eph. c. 4. „Decct vos in Episcopi^ sententiam con-
c u r r e r e : quod et facitis- Nam memorabile vestrum 
Presbyterium dignum D e o , ita coaptatum est Epi -
scopo , ut chordae c i tharae ." Ep. ad Magnes, c. 2. 
„Di gnus4habitus fui videre vos per Damam Episco-
pum vestrum Deo dignum et dignos Presbyteros Bas -
sum et Apollonium, conservumque meum Sotionem 
diaconum." Ugyanott c. 13. „Studete igi tur , ut con-
firmemini in Dogmalibus Domini et Apostolorum — 
cum dignissimo Episcopo vestro el digne contexta 
spirituali corona Presbyterii veslri et secundum Deum 
agentibus diaconis." Epla ad Philadelph. c. 4. „Stu-
dele igitur una gratiarum actione uti. Unaen im caro 
Domini n. Jesu Christi et unus calix in unionem san -
guinis ipsius ; unum al tare ; et unus Episcopus cum 
Pr tsbyter io et diaconis conservis meis." E p l ad Tra l -
l ianos , c. 3. „Cuncti similiter revereantur diaconos, 
ut rnandatum Jesu Chr is t i , et Ep i scopum. ut e u m , 
qui est figura Patris ; Presbyteros autem, ut conses-
sum Dei et ut conjunctionem apostolorum. Sine his 
ecclesia non vocatur ." C- 7.!„Qui intra altare est; mun-
d u s e s t ; qui vero extra est, non est mundus ; hoc est, 
qui sine Episcopo, Presbyter io et diaconis quidpiam 
agit , is non estmundus in conscientia." Sz. ignácz, 
mit leveleinek homlokán egyik egyháznak sem i r t , 
azt kitünöleg ir ja a' romai egyházi székhez mint e l -
niikösködőhez : „Ignatius — — ecclesiae dilectaeet 
illuminatae in voluntate e j u s , qui villi omnia , quae 
sunt secundum caritatcm Jesu Christi Dei nost r i , 
quae etiam praesidet in loco regionis Romanorum." 
' s tb . Biblioth. V. Pat rum. Gallandi T- I. Alexandriai 
Kelemen , a ' 2dik századból . irja : (S t romat . f>. 283. 
lap edit. Cornel.) „Quandoquidem et h;'c ecclesiastici 
gradus : Episcoporum,Presbyterornm et Diaconorum, 
imilationes quaedam s u n t , opinor angelicae gloriae 

tagadják, mi katholikusok pedig tizennyolez század 
óta hiszszük, 's hitünknek győző okai a' sz. iráson 
's apostoli hagyományon, tehát isteni tekintélyen 
alapulnak 's a' többi közt a' következők : 

I. Krisztus urunk sz. Péter' nevét megváltoztató,. 
A' sz. írás' tanúsága szerint, ha Isten valakit kegyel-
mével, segítségével kitíinőleg meg akar ajándékozni, 

r r 1 r 1 

nevet valtoztatja. Igy cselekedett Abrammal, kit Ábra-
hámnak, igy Jákobbal, kit Izraelnek nevezett. (1. Moz. 
17, 5. 15. és 32, 28.) Zsidóországban föllép az I s -
ten-ember Jézus, mint isteni tanitó, nála mint ta -
nítványok megjelennek András és még egy ; András 
nem sokára öcscsét Simont Jézushoz vezeti : „Rá-
tekintvén pedig Jézus (Simonra) mondá : Te Simon 
a' Jóna' fia vagy, te Kefásnak fogsz hivatni, mi 
annyit teszen mint Péter (vagy kőszikla)." Ján. 1, 
42. Ezen elnevezésnek nagy jelentőségét későbben 
világitá föl az ur. 

II. Krisztus urunk sz. Pétert anyaszentegy-
háza' szikla-alapjává 's kulcsokkal ellátott fő elöl-
járóvá rendelte. Valamint a' tizenkét apostol' kivá-
lasztása előtt, ugy most magányban imádkozék J é -
zus, (Luk. 9, 18.) és imádsága után kérdezé apos-
tolit : „Kinek mondják lenni az emberek az ember' 
fiát (vagyis Jézust) ?" 'S midőn az apostolok közül 
egyik ezt , másik amazt mondaná, kérdezé tőlük az 
ur : Ti pedig kinek mondotok engem lenni l fe-
lelvén Simon Péter monda : Te vagy ama' Krisztus 
az élő Isten' fia. Felelvén pedig Jézus, mondá 
neki : Boldog vagy Simon, Jónás' fia, mert a' test és vér 
nem jelenté meg ezt neked." — Ezt te sem magad 

et illius administrationis." TertnlUanus (in libro de 
bapt.) i r j a : „Dandi quidem (a' keresztelésre ha ta l -
mat) habet jus summus sacerdos , qui est Episcopus, 
de hinc Presbyteri et Diaconi; non tamen sine Ep i -
scopi auctori tate , propter Ecclesiae honorem, quo 
sa lvo , salva pax es t . " S. Cyprian: „Intel l igimus— 
unde illic (Romában Gallus és Volusianus alatt 255ik 
év körül) repentina persecutio nuper exorta s i t , 
unde conlra ecclesiam Christi et Episcopum Corne-
lium beatum marfyrem vosque omnes secularis p o -
testas subito proruperi t ; ut ad confundendos hao -
reticos — ostenderet Dominus, quae esset ecc les ia . 
(pás Episcopus ejus unus divinu ordi/mlione delectus, 
qui cum Episcopo Presbyteri sacerdotnli honore ccvt-
juneti, quis adunatus et verus Christi populus d o -
minici gregis caritate connexus , qui e s sen t , quos 
inimicus lacesseret • qui contra, quibus diabolns ut 
suis parcere t . " Ep. 58. ad Lucium Papam Rom. 
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eszével be nem láthattad, se más embertől nem ta-
nulhattad ; — „hanem az én atyám, ki mennyekben 
vagyon," jelenté meg neked. Mivel pedig te atyám-
tól illy kitűnő ismeretre méltattattál, 's rólam illy dicső 
vallomást tettél , vedd érdemlett jutalmadat. „ En 
(ki az élő Isten' fia vagyok) mondom neked-, hogy 
te Péter (az az : kőszikla) vagy, 's e' kősziklán 
építem föl anyaszentegyházamat, ''sa' pokol' kapui 
nem fognak azon diadalmat venni. 'S neked adom 
a' mennyország' kulcsait, 's valamit megköten-
desz a földön, meg leszen kötve mennyekben is, 
és valamit föloldandasz a' földön, föloldozva le-
szen mennyekben is." (Mát. 16, 13 —19. Luk. 9, 
18—20.) 

Bizonyos, hogy itt Krisztus egyedül Péterhez 
szól; szózata erőteljes,Pétert kitüntető 'sjutalmazó; 
nem volna pedig az, ha Pétert most is ugyanazon 
hatalommal ajándékozná meg, mellyel már máskor 
őt a' többi apostolokkal együtt fölruházá; most töb-
bet mond. Pétert egyedül mondja kősziklának, mely-
lyen az ur egész anyaszentegyházát épiteni akarja : nem 
az mondatik, hogy Péter predikálása által első teendi 
le az anyaszentegyház' talpkövét ; hanem az ur Pé-
tert magát mondja kősziklának, mellyre mint alapra, 
maga Krisztus épitcndi egy sziklaalapra ugyanazon 
egyházéit, egy leend a' ház, mert a' sziklaalap is 
egy , tartós leend, mert a' sziklára épült házon mi 
sem vehet erőt. Igaz, hogy Pál szerint 1. Kor. 3 ,11 . 
„Más alapot Jsenki nem vethet azon kivül, melly vet-
tetett , 's melly a'Krisztus Jézus." De Krisztus föl-
menendő mennyekbe maga helyett látható, helyette 
mindent központosító sziklaalapot rendelhetett, 's 
rendelt ; 's Péter úgyis csak Krisztus által és Krisz-
tusban kőszikla, 's nem más , hanem maga az ur 
építi arra anyaszentegyházát. Az is igaz , hogy a' 
többi apostolok is fundamentumai az anyaszentegy-
háznak 's hitünknek. (Efez. 2, 20 . ) A' többi apostol 
is Krisztustól nyert hatalmat tanítani az evangéliu-
mot, kiszolgáltatni a' szentségeket, fölügyelni a' 
nyájra , kormányozni az egyházi megyéket, de a' 
minden apostolokat, mint alapokat egyesítő szeg-
letkő a' Krisztus, ő pedig látható helyettesévé Pétert 
nevezte ki. Péternek egyedül adta által az anyaszent-
egyház' kulcsait ; kulcs-adás a' sz. irás' szólásmódja 
(Izai. 22, 22. és 9, 6. Titk. Jel. 1, 18. és 3, 7. 8 . ) "s 
a' napkeleti szokás szerint (Abul -Feda Specimen 
Hist. Arab. Oxon. 1806. 474. lap.) mindenkor elöl-

járóságnak 's főhatalomnak jele. Urunk tehát általad-
ván Péternek az anyaszentegyház' kulcsait, ot az 
anyaszentegyházban fő kormányzó, itélő, fenyitö 
vagy fölmentő hatalommal bizá meg; 's anyaszent-
egyháza' latható fejévé tette. 

III. IIa eddig urunk sz. Pétert kitűnőbb hit-
vallásáért anyaszentegyháza' sziklaalapjává 's kul-
csokkal ellátott fő elöljáróvá rendelte ; föltámadása 
után háromszor bizonyított hősebb 's lángolóbb sze-
reteteért anyaszentegyháza' legfőbb pásztorává, 
kegyes igazgatójává,fejévérende/é.¥ö\t&m&dhs& után 

harmadszor megjelenvén apostolinak Jézus, igy szó-

litá SimonPétert ( Ján . 21, 1 5 — 1 7 . ) : „Simon Jóna' 

fia ! ezeknél inkább szeretsz-e engem ? felele neki : 

ugy uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Monda 

neki : legeltesd az én bárányimat. Újra másodszor 

kérdé : Simon Jóna' fia ! szeretsz-e engem ? monda 

neki , ugy uram , te tudod, hogy szeretlek téged. 

Monda neki : legeltesd az én juhaimat. Még har-

madszor is kérdé ő tet : Simon Jóna' fia! szeretsz-e 
engem ? Ekkor megszomorodék Péter 's felele 
neki : uram ! te mindent tudsz ; te tudod, hogy sze-
retlek téged. Monda neki Jézus : legeltesd az én 
juhaimat." A' nyáj legeltetés a' sz. Írásban szinte 
mint a' classicusoknál pásztorkodást, szelíd kormány-
zást jelent. (1. Pét. 5, 2. Ján. 10, 1.) Jézus az 5 nyá-
jának önmaga a' legjobb, a' fejedelmi pásztora 's ve -
zére mindenkor, (Mát. 2, 6. l .Pet . 5 , 4 . ) de maga he-
lyett anyaszentegyházának látható legfőbb pásztorává 
's fejévé Pétert nevezé ki. „ Jánosra, mint meghitt 
barátjára, mond Stolberg gróf sz. Chrysostomus' finom 
észrevétele szerint, bizá Jézus malaszttal teljes any-
ját , Péterre bizá anyaszentegyházát." 

IV. Péter apostol az irás'' tanúsága szerint 
jól ismeré nyert elsőségi hatalmát ; mert egyedül 
ezen főnökségének tudatából magyarázhatjuk megki -
elégitőleg: mért látjuk őt urunk' mennybe menete 
után mindenütt ugy lépni föl mint apostolok' fejét, 
mint az egész nyáj' főpásztorát? Péter szólal föl 
először az apostolok és tanítványok' gyülekezetében 
Júdás' helyébe más apostol' választása miatt. (Ap. 
Csel. 1.) Pünkösdkor betelvén az apostolok sz. Lé -
lekkel, ő kezdi először nyilványos helyen hirdetni 
Krisztust. (Ap. Csel. 2, 14. 37. 38. ) Jézus 'nevé-
ben az első csodát ő cselekszi. (Ap. Csel. 3 . ) Be-
fogattatván az apostolok Jézus hitének hirdetéséért, 
a' jerusalemi főtanács előtt Péter szólott először be-

» 
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telvén sz. Lélekkel: (Ap. Csel. 4 , 8 . ) Ananiást és 
Saphirát, mivel képmutatásukkal 's hazugságukkal 
vétettek a' sz. Lélek el len, és sértek az apostoli 
tekintélyt, Péter hirtelen halállal bünteté. (Ap. Csel. 
8 . ) 0 Samariában is mint főszemély tűnik föl. (Ap. 
Csel. 8 . ) 0 látogatja a' hivek' gyülekezetét Lyddá-
ban, Joppeben, és csodákat mivel. (Apóst. Csel. 
9 , 32 stb.) A'pogányoknak ő hirdeti először Krisz-
tus' hitét az ur' parancsára. (Ap. Csel. 10.) A' 
jerusalemi sz. gyülekezetben Péter szólalt föl elő-
ször tekintélylyel a' levitikai törvények' eltörlése 
végett. (Ap. Csel. 15, 7 's tb.) Kifoghatja Péterre, 
hogy ő a' sz. Lélek ajándékainak vétele után tola-
kodó, elsőség után vágyó, szerénytelen ember lett 
volna ? Mért találjuk tehát őt mindenütt 's minden-
ben elsőnek? Nem azért-e , mivel mint az anya-
szentegyház' feje arra magát kötelezettnek érezte ? 
Hol főnöki tekintélyre nem vala szükség, ott Péter 
teljes leereszkedéssel, alázattal 's atyafiságos szere-
tettel öleli 's kéréssel serkenti tiszttársait és hiveit. 
1. Pet. 5, 1. 'stb. 

V. Péter' apostoli elsőségél megismerték az 
apostolok, az evangelistàk 's «' ker. hivek. IIa a' 
sz. irás az apostolokról emlékezik, Pétert először, a' 
többit utána változó renddel nevezi; (Mát. 10, 2. 
Márk. 3, 16. Luk. 6, 14. Ap. Csel. 1. 13.) vagy 
Pétert megnevezi, 's a' többit mint Péterben köz-
pontosulót csak általán emliti. (Márk. 1, 36. Luk. 
8, 45. és 9, 32. Ap. Csel. 2, 14. 37.) Ez ok nél-
kül nem történt. Péter' tettei, beszédei, tömlöczöz-
tetése, csodálatos kiszabadulása pontosan följegyez-
tetnek, nem ugy Jakabé ; a' fogoly Péterért a' hivek' 
egész gyülekezete buzgón imádkozik, 's erről az 
irás tudósit minket, (Ap. Csel. 12.) más illyes tu-
dósítást nem olvasunk. Jakab, urunk' atyjafia jerusa-
lemi püspök volt, 's mégis nem őt, hanem Pétert, 
mint főnöket, megy látogatni Pál Jerusalembe. (Gal. 
1 , 18 'stb.) Ki adhatja ezeknek kielégítő okát , ha 
Péter az anyaszentegyház' feje nem vala ? Silány el-
lenvetés : Pétert az apostolok Samariába küldék ; 
(Ap. Csel. 8, 14.) 'snemküldhették-e őt akkor is , 
ha főnökük vala ? Az apostolok , hivek és Pál Pé-
terrel szembe szállottak bizonyos tények miatt; (Apóst. 
Csel. 11, 2. Gal. 2, 11.) 's valljon nem cseleked-
heték-e ők ezt Péterrel, noha főnökük vala, ha hibásnak 
vélték ? főleg az apostoli időben, midőn az alázatos-
ság és szeretet egy szivvé 's lélekké olvasztá őket ? 

VI. Ha a' mondottak szerint már a' sz. irás 
meggyőzi a' katholikusokat Péter' apostoli főnöksé-
géről, még inkább megerősíti őket ezen hitökben az 
apostoli hagyomány, az első századokban élő ke-
resztények' hite, mellyet a' régi sz. atyák' irataiban 
följegyezve találunk. Illyenek a' többi közt: Orige-
nes , Victorinus, Optatus, sz. Ambrus , sz. Hie-
ronymus, sz. Ágoston, Chrysostomus. * ) 'stb., 
mert ki győzné a' bizonyítványok' seregét mind elő-
sorolni ? 

*) Origenes ( f 2 5 4 . ) : „Quae uni Petro supra concessa 
sun t , hie (Matth. 18.) omnibus quoque videtur tri— 
buisse. At quoniam p rae i is , qui ter arguerunt 
peculiare aliquid Petro tribui oportebat — privatim 
illud Petro attribútum es t : Dabo tibi claves regni coe-
lorum,pr iusquam il lud: Quaecunqueall igaveri t is etc. 
Ac sane si1, ad evangelica scr ip ta animum diligenter 
appel lamus , ibi magnum invenimus discrimen el ex -
cellentiam eorum, quae Petro prae iis quae aliis dicta 
sunt etiam in iis r e b u s , quae Petrum inter eosque , 
qui ter f ratres objurgaverunt, cummuneesse v iden tur . " 
(Comm. in Matth. T. 13 Opp. T. 3. Paris. 1 7 4 0 . 6 1 3 . 
lap.) „-Omnes vos scandalisabimini in nocte ista. 
(Matth- 26.) E r g o scandalisati sunt universi in tan-
tum, Ut Petrus quoque Apostolorum prineeps tertio 
denegarit. (in Luc. Horn. 1 7 0 — Victorinns-. „Pos t 
t rès , inqui t , annosHierosolymam veni, deinde s u b -

jungit causam, videre Petrum. Etenim si in Pe t ro fun -

damentum ecclesiae positum est, ut in evangelio di-

ctum , cui revelala erant omnia Paulus scivit, videre 

se debere Petrum , quasi eum , cui lanta auctoritas a 

Christo data esset, non ut ab eo aliquid d iscere t . " 

( In Gal. 1. 15. fin Maj. scr ipt . Ver. 3. 9. lap.) — 

Optatus Milevitanus: „Negare non potes scire te in 

urbe Roma Pe t ro primo cathedram episcopalem esse 

collatam, in qua sederit omnium apostolorum caput 

Petrus, unde et Cephas appellalns est." (De schism-

Donat. 2, 2.) — Sz. Ambrus „Quia solus (Petrus» 

profitetur ex omnibus , omnibus anUfertur." (Luc. 

lib. 10. n. 175.1 — S. Hieronymus. „ P e t r u s , super 

quem Dominus fundavit ecclesiam. Ut ille (Plato) 

enim princeps Philosophorum i fa hie apostolorutn fuit, 

super quem ecclesia slabili mole fundata est.1 ' (Adr. 

Pelag. 1- 1.) S . Augustinus: „In quo (Petro') primutut 

apostolorum tam excellenti gratia praeemi/tet.u (De 

bapt. contr. Donat. 2 ,1 . n - 2 ) — S. chrysostomus: 

„Dicit Jesus Simoni Petro etc. (Joan. 21.) Et air 

aliis praetertnissis , de his hunc (Petrum) allo-

quitur? Eximius erat inter apostolos , os d isc ipulo-

rum el caetus illius caput. Ideo Paulus prae aliis hunc 

visurus venit Jerosolymam. Simul ostendens (Domi-

nus) ei oportere deinceps fidere, quasi abolita ne -
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Valljon Péter Krisztustól az anyaszentegyház' fe-
jévé rendeltetett-e ? e' lettdolgokróli kérdés csak 
történeti bizonyítványok által döntethetik el. llogy 
Péter urunktól valósággal apostoli főnökké nevezte-
tett k i , mi katholikusok a' sz. Írásból, a' sz. atyák' 
irataiból, a' kath. anyaszentegyház 18 százados hi-
tének gyakorlatából történeti adatokkal bizonyítjuk 
b e , ' s igy hitünk alapos ; a' protestánsok mégis 
tagadják e' tényt, 's hittudósaik, mint p. o. Heté-
nyi ur (az 1843Í P. E. és l . 1. 2 számában) bátran 
állítják : „Tudnunk kell, hogy az apostoli vagy 
eredeti egyház1 kormányformája szövetségi volt, 
melly abban állott, hoy y a' püspökök igazgatták 
megyéiket egyenlő hatalommal, eyybekötvék lé-
vén e' püspöki megyék nem más, mint a' hitvallás' 
erős kötele által. „Hol vannak a' bizonyítványok ? 
Vagy azt véli Hetényi, hogy a' katholikusok által 
fölállított alapos okerők' ellenéb en a' protestáns puszta 
állitásnak a' tudós olvasó közönség vakon hódoland ? 
a' szövetségi kormányformákban is elég-e a' közös 
törvény? nem szükséges-e, hogy legyen a' szövet-
ségi kormányokat központosító elnök ? 's illy közpon-
tosító , é lő , látható elnököt nem rendelt-e Krisztus 
is az apostoli karban ? Nem mutatta-e meg eléggé a' 
protestantismus három század' leforgása alatt, hogy 
a' betü-hitvallás nem olly hatályos tekintély, nem 
olly erős [kötél, melly a' protestánsokat ugyanazon 
hitben központosítani képes volna? —n— 

üVevelö 's tudományos intézeteink' 
története, 's azok' fejlődésére a' 

clerus' befolyása. 
Korunk az egyházat és clerust érdeklő többféle 

kérdést idézett e lő, mellyek nem annyira a ' józan 
megfontolás és igaz haladás', mint az ingerültség' 
korcs szüleményei voltak. Illyen többek közt a' papi 
jószágok' elvétele. Erre Borsod megye, leginkább a' 
népnevelést hozván föl ürügyül, fújta meg először a' 
tárogatót, 's néhány megye a' varázshangtól elka-
patva, azt utána harsogtatá. Mások, kik a' dolog' 
velejébe mélyebben tekintének, a' kérdés' törvényes 
oldalát, 's a' következményeket komolyan vizsgálva 

gatione fralrutn ei praefectnram commit tit." (In Joan, 
hóm- 88. al. 87. n. 1 ) „Pe t rus (Act . 1, i5.3 utpote 
fervens , cut y rex u Christo co/icreditus erat, alque ut 
primus in choro primus semper sermonem orditur." 
(In Act- apost. horn. 3. n 1.) 

' s fejtegetve, ahhoz nyúlni nem csak nem tanácsos-
nak, de ártalmasnak is lenni találták. Az első crisis' 
multával a' „ Világ'" egyik tudós levelezője nyiltan 
kimondá, hogy a' vitatkozások után a' papi jószágok 
olly erős lábon állanak, mint bármikor azelőtt. — 
Ezt megvitatni a' törvényhatóság' köréhez tartozott, 
mellynek őrködni kell, hogy kiki törvényes uton 
nyert tulajdonának békés birtokában maradjon. 

De mivel a' kérdésben a' kath. clerus ellen a' 
népnevelés és közművelődés' elhanyagolt állapotja 
hozatott fö l , innét, hiven ragaszkodva a' történet' 
fonalához, ezen értekezésünk' föladatául, melly a' 
tárgy' bősége miatt több külön czikkre terjedend, 
annak történeti kimutatását tüztiik ki : mit tett a' 
magyar kath. clerus a' népnevelés, tudományok, 
tudományos intézetek és közművelődés köriil a' 
magyar alkotmány' kezdetétől a' mostani időig, — 
magában értődvén, — mit a' történeti hiv előadás 
is követel — hogy a' nem egyházi férfiaknak is eb-
beli érdemeit maga helyén említeni el nem mulasz-
tandjuk; melly sorokból a' részrehajlatlan olvasó a' 
vád' alaposságát, igazságosságát és méltányosságát 
könnyen megítélheti. 

I. 
A' püspökségek' káptalanok' és kolostorok' 

alapításával az iskolák' emelkedése ; különösen az 
esztergomi, fejérvári, Csanádi, pécsi, veszprémi, 
pannonhegyi, váczi, pécsváradi, nagyváradi, 
nyitrai, bakonybéli és tapolczai iskolák. 

Őseink Asia' kebeléből e' boldog földre kiköl-
tözvén, hosszas villongások és véres csaták után las-
sanként a' keresztény hit' fölvételével az európai né-
pekhez simulni kezdének. A' szelid jellemű 's békére 
hajló Gejza kedvelője 's pártfogója lévén a' müveit 
és tanult férfiaknak több papi egyént és számos mű-
kedvelőt hitt külföldről hazánkba. Mennyire hajlan-
dók voltak őseink a' keresztény hit' fölvételére, ki-
tetszik Viligrin lorki (Lauriacum) püspöknek VII 
Benedek pápához intézett leveléből, mellyben a' felöl 
tudósítja, hogy a' főranguak közül is igen számosan 
térnek a' kath. egyház' kebelébe. 1) Szent István 

I ) Piligrin ezeket mondja leve lében: „Ab hac praefata 
Hungarorum genle multis precibus invitabar venire , 
aut missos meos in opus evangelii illuc dirigere. Ad 
quos dum transmitterem satis idom os viros ex Mo-
nachis, Canonicisque I ' raesbyteros , atque de singulis 
ecclesiasticis gradibus clericos, et vita, et omni con-
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föllépvén atyja' uralkodó székére, minden igyeke-
zetét oda forditá, hogy a' keresztény hitnek minél 
jobban leendő elterjedése által az ország' virágzását 
előmozdítsa, 's jövendő állása' biztos alapját letegye. 
Innét atyjának nyomdokit követvén, egyéb üdvös 
rendelményeken kivül, hogy a' nép a' lelki oktatá-
sokat nélkülözni ne kénytelenittessék, több püspök-
séget , apátságot és kolostort alapitott. Igy az esz-
tergomi érsekség, a' kalocsai, bácsi, pécsi, vesz-
prémi, egri, győri, váczi, nagyváradi, erdélyi és 
csanádi püspöki megyék alapittatásukat, 2 ) a' nyitrai 
pedig helyreállittatását szent Istvánnak köszöni. 3 ) 
Hogy ezen püspökségek, egyéb apátságok és kolos-
torok mellett, mellyeket szent István, vagy később 
utódai, és más egyházi és világi nagyok alapitának, 
a' kor' kivánata és szükségéhez képest az ifjúság' 
nevelése és tanítása végett iskolák jöttek létre, okunk 
van hinni ; mert ez idő tájban egész Európát tekint-
ve , a' püspökségek és kolostorok mellett létező is -
kolákon kivül mások nem is igen találtattak. Ezekre 
mutat a' III Sándor pápa alatt tartott III lateranu-
mi közönséges zsinat' ama' végzése, miszerint sür-
gettetik, hogy valahol székesegyházak, vagy kolos-
torok léteznek, az iskolák helyreállíttassanak, vagy 
megnyittassanak. 4 ) Es csakugyan a' tizenegyedik 
és következő században több nyomára akadunk ha-
zánkban a' fönálló iskoláknak, mellyek' száma a' sze-
rencsétlen tatárpusztitásig mindinkább növekedett. 
— Legrégibb nyomára akadunk az esztergomi isko-
lának. Szent István gyermeki éveit itt töltvén, a' 
grammatikát itt tanulta. 5 ) Hogy a' tudományt ked-
velő főpásztorok mint Dominik, Seráfin, Felicián, 
és Banff y esztergomi érsekek alatt az mindig erősebb 
lábra kapott, igen hihető ; mert a' sajói szerencsétlen 
ütközetnél elesett Béla (Adalberlus) esztergomi főes-
peresröl Rogerius ugy emlékezik, mint bő tudomá-

versat ione illorum sic o r d i n a l a , quemadmodum in 
gest is Anglorum didici ; tanlum divina grat ia suis 
insti tulionibus fructum statim minis t raví t , ut ex i i s -
dem nobilioribus Hungar i s ulr iusque sexus cathol ica 
fide imbutos , atque s a c r o lavacro ab lu tos , c i rc i ter 
quinque millia l uc ra ren tu r , " Inchoffer Annales Eccl . 
Hung, ad an. 9SO. — 2) Fragmenta ad Hist. Eccl. 
Hung. Posonii 1S02. p. 50. — 3 ) Episcopatus Nitr . 
e jusque Praesulum memoria. Posonii 1835. p. 91. ' s tb . 
— 4) Fleuri Hist. Eccl. Tom. 28. p . 73. Ed. Aug. 
Vind. e tOenip . 1768—91. — 5) Hartvich. Vita S. S t e -
phani C. I. 

nyu férfiúról, ki Esztergomban az egyházi törvény-
tudományra többeket tanított. 6 ) 

A' sz. István által fölállított székesfejérvári 
iskolák szent István' idejében, és utóbb is a' tanuló 
ifjúság' nagy száma miatt híresek és nevezetesek 
voltak. 7 ) 

Csanádon szent Gellért püspök alkalmas házat 
rendelvén iskolát állított, és bakonybéli magányá-
ból Walther nevü szerzetes atyát magával v i -
vén az iskolát gondja alá bízta. Számos fő nemes adta 
gyermekét Walther' keze alá oktatás végett. Kevés 
idő alatt i dea ' lengyelek, csehek, németek, sőt 
francziák is olly nagy számmal sereglének, hogy 
Walther már elégtelen volt a' tanításra, miért Gel-
lért püspök, mint életirásában olvassuk, Maurus 
frátert Székesfejérvárra olly meghagyással küldötte , 
hogy a'királynál tett tisztelgése után az iskolát meg-
látogassa, és onnét magával Csanádra segédtanítót 
hozzon. Maurus bemenvén az iskolába, Henrik vice-
magistert szólította meg , ki e' fölszólítást elfogad-
ván, könyveivel együtt Csanádra ment , hol a' püs-
pök őt nagy örömmel fogadta, és az iskolában egyik 
tanítóvá rendelte. 8 ) 

Ronipert első pécsi püspök Pécsett iskolát 
állítván, 1009 körül Hilduint Francziaországba olly 
kéréssel küldötte Fulbert carnoti püspökhöz, hogy az 
neki, az iskolai oktatásokban leendő használat v é -
gett Priscian' könyvéből példányt küldene, 9) mit Ful-
bert csakugyan küldött is. A' messze vidékről nagy 
gonddal keresett könyv szép jelére mutat a' tanítás 
körüli buzgalomnak. 

A' veszprémi püspökség mellett is az iskolának, 
mindjárt alapittatása után létre kellett jőnie; mert 
Kun Lászlónak 1276dik évben költ oklevele arról 
ugy emlékezik, mint melly már a' magyar alkotmány' 
kezdetétől fogva dicsőén virágzik. 10) 

Ezen érintettem iskolákon kivül Wallaszky 
még a' pannonhegyi, váczi, pécsváradi, nagy-
váradi, és nyitrai püspökségek és apátságok mel-

6) Roger ius . Carmen m i s e r a b l e ; seu História des t ru -
ctionis Hungáriáé p e r Tartaros fac ta Cap. 3o. — 7) 
S. Gerardi Ep. Chanad . Scripta et Acta . C. Ign. B a t t -
hányi Ep. Transyl . Albae Carolinae 1740. p. 530. — 
8) S . Gerardi Ep . Chanad. Scr ip ta et Acta p. 530 . 
— 9 ) Pray. Specimen Il ierarch. Hung. P. I. p. 155-
Koller Hist. Episc . Quinque-Eccl . T. I. p. 1 4 . — 10) 
Katona Hist. Crit. R. H. Stirpis Arpad . T. Vjl l . In Praef . 
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lettí iskolákról emlékezik, 11) mellyekhez Fessier • 
a' bakonyiéin mellékli. — Hogy Miskolcz körül 
Tapolczán a 'szent Benedek' rendén lévő szerzetesek' 
vezérlete alatti tudományos intézet — bonorum ar-
tium, literarumque domicilium — a' tatárok' beron-
tása előtt lonállott, történeti nyomára akadunk. 1 2 ) 
Hihető, hogy az érintetteken kiviil ez idő tájban még 
egyéb helyeken is léteztek közoktatás végett isko-
lák, mert szent Benedeknek már ekkor számos kolos-
toráról emlékezik a' történet. 13) — Az első is -
koláknak 's nevelő intézeteknek a' püspökök tették 
le tehát alapját, és a ' tudományok a' kolostorok mel-
lett találtak pártfogást, menedéket. 

De más tekintetből is a' püspökségek, apát-
ságok és kolostorok nagy befolyással voltak a' köz-
művelődés' előmozdítására. A' szerzetesek által a' 
mocsárok kiszáríttatván, a' földművelés hathatósan 
előmozdittatott. 14) A' püspökök és egyéb főrangú 
egyháziak Isten' tiszteletére szentegyházakat, ko-
lostorokat, a' közoktatás- és egyéb jótékony czé-
lokra más nyilvános épületeket állítván — mint szent 
Gellért Csanádon — ez által a' szép művészetet és 
mesterségeket, millyenek a' föstészet, aranyozás , 
hímzés, melly utóbbiban a' magyarok ez idő tájban 
első rangúak voltak , megkedveltetvén, és annak 
gyakorlatára alkalmat nyújtván, hathatósan előmoz-
dították. Az épületek' nagyszerű voltát pedig az itt 
ott fönmaradt düledék falak' bemohosult romjai, mint 
Hattaszéken 15 ) és egyébhol is eléggé mutatják. 
Továbbá a' szerzetesek, magányukba vonulva, a' 
hajdankor'' böcsös irományait gondos kezekkel le-
másolván, azokat a 'benne rejlő tudománynyal együtt 
az utóvilágra átszálliták. Egyedül iparuknak lehet 
köszönni, mit a' görög és romai classica literaturá-
ból bírunk, mi ta ' görög és romai régi szokásokról, 
's a' hajdankor' egyéb nevezetességeiről tudunk, 
melly irományok' használata a' későbbi nemzedék' 

11) Wallaszky. Conspectus Reip. Lit. in Hung. p. 73. -r-
12) Schmitth. Episcopi Agrienses T- I. p. 131. — 
1í) %'uxlioíler. Monasterologia. T. I. p. 250. — Pé~ 

teríFysicr i Concilia P. II. p. 273. — 14) „Die Mönche 
halfen — úgymond Fessier — dem halbrohen ungri-
schert Volke durch Beispiele gezeigt, was es in der 
Landes-Cultur Ihun sollte, und was es bey gleicher 
Arbeitsamkeit gleich ihnen geniessen könnte." Die 
Gesch. 4er Ungern II. Th. 8. 1054. — 15) Kol er. 
Ilist. Ep. Quinque-Eccl. T. II. p. 467. 

elmetehetségeit fölébresztette, és a'tudományok' f e j -
lődését előmozdította. Azon időszak alatt, melly 
Europa' újjászületését közvetlenül megelőzte, min-
den tudomány a' kolostorokba rejtexék 16). — A ' 
püspökségek, káptalanok és apátságok voltak továb-
bá a' hiteles levéltárok, mi által háborús időkben 
számos oklevelek, minthogy azokat a' szerzetes f é r -
fiak az ellenség előtt vagy elrejtek, vagy magokkal 
kivivék, a' végenyészettől megmentetének. 

Ez időből, egész az iszonyú tatárpusztitásig 
csakugyan több jeles , a' tudományokban jártas, és 
jámbor életükről nevezetes férfiakat mutathat elő ha -
zai történetünk, kikre Sirákfia' ama' szavai: 1 7 ) 
„nagy, a' ki bölcseséget talál és tudományt, de nem 
haladja meg az istenfélőt" igazán illenek. Ezek k ö -
zül említendő Ast rich a' pannonhegyi kolostor' első 
apátja utóbb kalocsai püspök, és érsek; 18) Deo-
dat gróf szent István' nevelője és oktatója; 1 9 ) 
Dominik esztergomi érsek, a' pannonhegyi apátság 
oklevelének lOOlben írója; Gellért csanádi püs -
pök; Walt her a' csanádi iskola' igazgatója 's t a -
nítója ; Bom'pert pécsi első püspök ; 20) István , 
Veszprém' első püspöke, ki tudományáról és szent 
életéről híresnek — celebernek; — továbbá maga 
Kálmán király, ki könyvesnek neveztetett; ílart-
vich szent István' életirója; 21) Seráfin esztergo-

10) Tudománytár 1S37. XII. 223.1.— 17) Sirákfia' könyve 
25, 13. — 18) Noha a' kalocsai megye mindjárt sz. 
István által lOOOdik évben történt alapillatásakor ér-
seki megye nem volt, és azzá csak összeolvadva a' 
bácsi érseki megyével leghihetöbben H3-5ben lett: 
mindazáltal Astrich, kalocsai érseki névvel diszes-
kedett. Igy említi őt sz. Istvánnak loi5-ben költ 
amaz oklevele, mellyben a' pécsváradi apátságot 
megerösiti, és adományozza. Ezt itt igazolásul meg-
jegyezni szükségesnek tartottam. — 19) Deodat volt 
a' tatai várban hajdan létező kolostor' alapitója. Sz. 
István őt annyira tisztelte és szerette, hogy közön-
ségesen Tata vagy Táti névvel nevezte- Hiti us de re-
bus Hungáriáé L. 2. 

20) „Der erste Bischof — mond Fessier — dieser Kir-
che war Botiipertus, seiner ausgezeichneten Gottse-
ligkeit, und Gelehrsamkeit wegen, nicht nur vom 
Könige Stephan , dessen Hofcapellan und Kanzler 
er war, sondern auch von dem ehrwürdigen, from-
men, und gelehrten Fulbert, Bischof von Chartres 
hochgeachtet." Die Gesch. der Ungern. I. Th. 8. 607. 

21) Hol volt tulajdonkép püspök, bizonytalan. Timon őt 
bosniai püspöknek lenui állítja. Imago novae Hung-
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mi érsek, a1 tudományok' nagy kedvelője és pártfogója; 
Alberik szerzetes Kálmán király törvényeinek deákra 
fordítója, mellyet Serálin érseknek ajánlott; 22) Béla 
király' névtelen jegyzője, 23) ki a' beköltözött 
hét magyar vezér' történetét, és a' görög har-
czok' 's trójai veszedelem' történetét irta , melly 
utóbbi azonban elveszett; Simon pécsi püspök sz. 
István görög oklevelének 1109-ben Kálmán ki-
rály' meghagytából deákra fordítója; 2 4 ) Calan pé-
csi püspök, ki Attila czimü könyvét i r t a , és még 
más egyebek. Hihető is, hogy több jeles tulajdon-
sággal ékeskedő magyar ifju mind hazánkban, mind pe-
dig azonintézetben, mellyet sz. István Romában tizen-
két kanonok' számára nem csak azért alapított, hogy 
az olaszföldön utazó magyarok ott tanyát és lakhe-
lyet találjanak, hanem hogy egyszersmind a' tudo-
mányokban és szép ismeretekben is gyarapodjanak, 
magát kiképezte. 25) Hlyen magyar származású ta-
nult hét szerzetes férfiak, — viri literati et in hungarica 
lingua interprétés expediti — lehettek Béla, Fülöp, 
Henrik, Konrád, Krató , Takló, és István, kik 
a' pannonhegyi, pécsváradi , bakonybéli, szalavári 
és zobori apátságból Csanád megyébe mentek a' né-
pet oktatni, 's magoknak Aracson lakhelyet épité-
nek. 26) Illycnek lehettek Otto,Juliéin és több, szent 
Domonkos' rendebeli, és a ' történetben jártas ama' 
buzgó magyar szerzetes atyák i s , kik őseik' egy-
kori hazáját, az akkor még Asiában fönlevő nagy 
Magyarországot {ßlagna Hungariá) két izben is az 

C. 8. — A' kéziratot ő cs kir . főherezegsége országunk' 
fönséges nádora raajnai Franfurtból, hol az az egyház' 
könyvtárában őriztetett, I S U b e n a ' nemzeti musaeum' 
számára kegyes volt megszerezni. — 2 2 ) Colomani 
Decr. L. I. Exord. — 23 ) Neve és kora felül a ' v é -
lemények különböznek: d e h o g y pap volt, á talánosaz 
egyetértés. Lásd -Schwandtnerscriptores Kerum Hung 
az élőbeszédben- — Fess ier öl erdélyi püspöknek 
lenni állítja. II. Th. S. 394. - 24) P r a y . Vita R. 
Margarelhae p. 221. 222. — 25) InchoíTer. Annales 
Eccl. Hung. T. I ad an- 1007. — 26) Vita s. Ge-
rardi Ep. Chariad. u. o Vö. Fuxhofferrel P I. p. 
230 — 27) Ezen buzgó szerzetes atyák részint szó-
beli traditióból tudták , részint pedig olvasták őseik' 
történetét • és egykori hazájok ' hollétét ; eltökélették 
tehát magokat útnak indulni . Sok viszontagsággal kel-
lett útközben ktizdeniök, 's többnyire meghaltak. 
Az egész történetet , hihetőleg a' visszaérkezett Ju-

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z I ó Ferenczj 

evangelium' hirdetése végett IV Béla király' idejében 
fölkeresték, 2 7 ) hova hogy utóbb többen nem men-
tek, a' tatárok' pusztító serege okozta, melly tornyo-
sult sötét felhő gyanánt, vészt rejtvén kebelében, 
hazánk felé vonult , 's annak fejledező szép napját 
csakhamar gyászos fátyollal be is boritá. 

Paner János. 

His eszköz' nagy eredménye. 

Egy különbféle viszontagsággal harezoló egyén 
egykor, midőn a' sors' csapása ujolag ér te , azon 
szerencsétlen gondolatra vetemedett/hogy élete' szik-
ráját önkényt eloltandja, 's igy minden bajának rö-
viden véget vet. Már eltökélé magát iszonyú szán-
dékát végrehajtani, midőn belső ösztön őt még 
utolszor a' templomba menni kényszerité. 

Itt valamelly könyvből kiszakított darabka papirost 
látottá' földön heverni; ezt fölvevéna' rajta lévő sorokat 
olvasni kezdé, mcllyekben e' szavak valának : „Uram ! 
annyi szükség és csapás miért nehezül reám ?" Mire 
az üdvözítő' vigasztaló szavai ezek valának : „Mert 
ez legbiztosb ut és mód örök üdvösségedre." 

Mint isteni sugallat hatottak e' szavak az olvasó' 
szivére. Lelke' nyugtalansága pillanat alatt lecsilla-
pult , egészen fölvidámult, és kárhozatos szándéká-
ról lemondván , annak példáját követte, ki szenve-
det t , mielőtt atyja' dicsőségébe fölment. 

Sz. Athanasius a' böjtről. 
Sz. Athanasius igy szól : „Ha valaki mondja 

neked: ne böjtölj olly sokszor, hogy el ne gyön-
gülj, ne figyelj reá. Hidd e l , jó alapja van minden-
nek , mi az evangelium' tanúbizonyságán 's Krisztus' 
mondásán nyugszik ! Tanítványai' kérdésére, mikép 
űzetnek ki a' gonosz lelkek ? az ur következő választ 
ada : a' gonosz lelkek' e' neme nem űzetik ki, csak 
imádság és böjtölés által. Ki tehát a' tisztátalan lé-
lektől zaklattatik, 's ez ellen a' böjtöt használja, 
attól az el fog távozni, a' böjt' erejétől rettegvén." 

liiií elbeszélése szerint f rá te r Ricára dominikánus 
irtaié. A 'kéz i ra t a ' romai vatikana könyvtárban őr iz-
tetik, honnét Desericzky Inczea ' kegyes iskolai rend ' 
tagja Romában tartózkodása alatt I746ban azt hiven 
lemásolta, és „De initii» uc majoribus Hungarorum" 
czimü munká ja ' # l ső részében 1748ban Rudán kiadta-

— Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 453. 
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gonoszokat, mellyek a' lutherana egyházat romlás-
sa l , végenyészettel fenyegetik; szemökre lobbantja 
az istentelen dogmákat, az egyház fölügyelőinek ha-
nyagságát, az ifjúság' kicsapongásit ; a' sajtósza-
badsággali enormis visszaélést, a' synodusok' hiá-
nyát, mellyek nem az Isten' beszéde, hanem a' világi 
hatalmasok' kénye szerint kormányoztatnak; kár-
hoztatja az egyházi javak' elragadását azokkali visz-
saélésf. 

Végtére, ha igaz az , hogy önvallomás fölér 
ezer bizonysággal (propria oris confessio aequivalet 
mille testibus), lehet-e Luthernek az anabaptistákhoz 
irt szavaiból : „megvalljuk, hogy a' pápa alatt sok, sőt 
minden keresztényi jóság megvan, és reánk attól jö t t ; 
megvalljuk, hogy a' pápaságban igazi szentírás, igaz 
keresztség, igaz oltári szentség, a' bűnök' bocsánatjára 
igaz kulcsok, az evangelium' hirdetésére igaz hiva-
tás , igaz catechismus, — többet mondok: a' pá -
paságban igaz kereszténység — sőt a' keresztény-
ségnek veleje v a n " — a1 szakadásra, legkisebb 
ürügyre okot szolgáltató alkalmat találni, 's a' kath. 
egyháztóli meghasonlást — melly ellen egy szent 
atya 's maga Kálvin is kikelt — helyeselni? 

A' nagy egyetemben — mellynek kormányzója 
maga az Isten — milly számtalan természeti gono-
szok dühöngnek? az ártatlant megöli a' gyilkos, a' 
szegénynek javát földúlja, kirabolja az ellenség, l eg-
szebb vetésünket a' jégeső letiporja, — tűzvész, 
árviz minden vagyonunkat elsepri , — 's kérdem : 
mindezekért a' természet' rendje — az örök harmó-
nia — fölbomlik, megváltozik-e? — nem hozza-e 
föl azért a' bölcs Isten az ő napját mind a' jókra , 
mind a' gonoszokra? nem ád-e esőt mind a ' jóknak 
mind a' gonoszoknak földükre ? Ju t -e valakinek 
eszébe azért — hacsak nem elfogult, avagy érzé-
k e t l e n — e ' világból kibujdosni, vagy jó teremtője 
ellen kikelvén, — tőle másokat is elszakasztani ? 

A' keresztény vallás minden polgári társaság-
nak 's civilisátiónak talpköve ; innen analógiát for -
málván, nem szinte olly következetlenség 's meg-
bocsáthatlan hiba volt-e a' XVI századi meghason-
lás , a' pápa elleni föltámadás, mint akármelly mo-
narchiának fölforgatása, csak azért , hogy benne 
visszaélések uralkodnak, törvények félremagyaráz-
tatnak, az elöljárók rossz példával mennek elő ? 

Mindezekből következik, kogy a' közönséges 
egyházban a' visszaélésekért — de még a' legmeg-

romloltabb erkölcsök miatt sem kellett volna szaka-
dást csinálni. (1. 8 6 — 9 2 ) 

III. 

A' mi a' protestantismus' azon fényes diada-
lát illeti, mellyel a' keresztény vallás eredetiségé-
nek kivívását követeli: miután magok az ujitók a ' 
kath. egyház' tisztaságáról, elveinek eredetiségéről 
megvol tak győződve, — miután elismerik, hogy 
az Krisztus' mennybemenetelétől fogva az ő idejökig 
szakadatlanul fönállott, — hogy „minden okos r e -
formátus'Ítélete szerint a' pápaságban igaz ekklézsia 
van ," — a' további vitatástól el kellene állani : mind-
azáltal, hogy részrehajlóknak ne láttassunk, vizs-
gáljuk meg : miképen lehet magoknak az ujabb pro-
testáns Íróknak adataiból a' reformatiót — azaz a' 
keresztény vallásnak az ujitók által történt eredeti k i -
vívását — következtetni? (1. 92 ) 

Ugy jártunk mi protestánsok a' reformatio' r e -
ményivel , mint a' nagy világtengeren evezők, k i -
ket csöndes lakhelyükből a' kormányos olly bizta-
tással 's Ígérettel vett be hajójába, hogy egy ten-
gerentúli tartományba — melly a' természetnek min-
den javaival bővelkedik, hol minden teherviselés 
nélkül, szabadon, kedvökre fognak élni — bevi-
szi, elhelyezi — és midőn a' nagy tenger' köze-
pén volnának, hol viznól égnél egyebet látni nem 
lehet: a' kormányrudat, iránytűt magához vévén, — 
a' hajóból egy csónakra kiszáll, 's a' nagy hajót 
szélnek eresztvén, az utasokat magokra hagyja. — 
Ezt cselekedték mivelünk az ujitók : „tévelygünk 
mint a' juhok!" Elragadták tőlünk az oszlopot, 
mcllyhez ragaszkodhatánk, a' menedékhelyet, mely-
lyet jó mesterünk — a' legfőbb kormányzó — ha -
lálunk' órájára , mint leghathatósabb gyógyszert, a' 
végre rendelt : hogy a ' vallás és egyházi szolga' föl-
kentével , földi sátorunkból a' lelkek' országába — 
mint ama' pupájából kiszabadult hitvány féregből 
pompás bogárrá változott pillangó — közvetlen e l -
juthassunk, 's igy az örökkévalóságra átszenderülve, 
örömmel mondhassuk : 

„Jer csöndes nyugalom ; mert élet nélkül is élni 
'S halni halál nélkül, vajmi nagy édes öröm !" 
Föl lehet-e tenni nagy vétek nélkül, hogy 

üdvözítőnk , ki születésünk' óráján — midőn még 
eszmélni nemtudánk — a' keresztség által felőlünk 
gondoskodott, épen azon utolsó pillanatban, melly-

0 
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nck csupa képzete még a' nagy Göthével is ezt k i -
áltatta : „édes élet ; szörnyű dolog : tőled elszakadok, 
és mint tehetetlen érez csak ugy maradok !" — min-
den biztositék nélkül — mint az emiitett kormá-
nyos — a' halál' küzdése közt magunkra hagyott 
volna ? — 

Oh szívtelen, érzéktelen újítók ! hogy fogtok 
számolni annyi temérdek — kétségbeesés közt ha l -
dokló 's utánatok eltűnt boldogtalan lelkekről ? kik 
hánykódásuk közt szomszédjaikat, ismerőseiket ösz-
szegyüjtvén, némelly kuruzsulók által magokat éleszt-
gettetik, ébresztetik : még sem találnak semtestök-
nek sem leiköknek nyugalmat, vigasztalást. * ) 
Borzasztó látvány — rémítő gondolat! — Nem volna-e 
sokkal üdvösebb, hasznosabb befolyással az agonizáló 
betegre egy fölszentelt lelkipásztor' bátorítása? — 
és ha csupán physice veszem is , nem volna-e több 
ereje, nagyobb hatása amaz isteni kenetnek, melly 
a' halál' félelme ellen rendeltetett, mint minden mag-
netismusnak, életelixirnek, avagy sokaknál szokás-
ban lévő babonás ráolvasásnak, nyakba-kötő taliz-
mánnak? — 

Meggyőződésem szerint ha más adatok nem vol-
nának a' protestantismus' authentiája ellen : már ezt 
elegendőnek vélem annak bebizonyítására, hogy a' 
reformatio nem csak vissza nem állította előbbeni 
formájára a' keresztény vallást, sőt attól egészen 
eltávozott, hogy abban semmi biztositék — semmi 
garantia — nem egyéb puszta theoriánál, önkény-
sziilte intézvénynél. 

És ha fontolóra veszem, hogy az úgynevezett 
reformátorok egy időben élvén, egy hitben növel-
tetvén, isteni vezérlet alatt ugyanazonegy czélt tűz-
ték k i , t. i. hogy a' keresztény vallást előbbeni f o r -
májára visszaállítsák—mégis egymástól égföld-mesz-
sze távoznak, — egyik azur ' vacsorájában a 'Kr isz-
tus' valóságos testét veszi, — másik azt puszta jelnek 
állítja, — egyik oltárt, képeket, orgonát összetöret, 
a' templomokból kihordat, — másik meghagyja, — 
egyik az ágostai, másik a" helvetiai gyűlésnek vég-
zésit veszi be : nem ugy kell-e okoskodnom a' lo -

*) Példákat lehetne fölhozni , hogy a' protes táns — h a l -
doklás közben — hivatván lelkipásztorát 's ez e inem 
menvén , — a' kalh papot Livánta m a g á h o z , annak 
mesgyónt — ki is öt utolsó kíméltél ellátta. Igy történt 
V. 0 . városban, igy A. megyében V — s mezővárosban. 

gika' szabályainál fogva , hogy két ellenkező véle-
mény meg nem állhatván, vagy egyik vagy másik 
állításának hamisnak kell lenni? Már most megaka-
rom tudni, micsoda értelemben voltak a' régi keresz-
tények az ur ' vacsorájáról : fölakadok ; mivel két újító 
ellenkezőleg vélekedik : következésképen nem marad 
egyéb hátra,mint a' conciliumok' végzéséhez folyamod-
ni, 's azon értelem mellett maradni, mit magok a' pro-
testáns írók a' reformatio' idejénél sok századdal mesz-
szebb tulvisznek, 's abban nyugodni meg, mita' wür-
tembergi theologusok állítanak: „Ecclesiam catholi-
cam inde ab ascensione usque ad haec tempóra nun-
quam interruptam, sed perpetua successione in te r -
ris permansisse.' ' (1. 9 4 — 9 7 ) 

Oh hagyjunk föl valahára az illyetén árnyékpél-
dákkal , üres thcoriákkal ! — van a' mi számunkra 
egy közönséges egyház fölállítva, mellyben nem szí-
nezet, hanem valóság uralkodik, mellynek alkotója 
a 'pogányi sötétséget, kétséges eszméket elűzte, — 
az észt szívvel , az érzelmet értelemmel testünk lel-
künk' üdvösségéhez akkép alkalmazta , hogy soha 
egyik a' másiktól külön ne szakadjon, hanem földi 
és égi jólétünket egyformán eszközölje. Ne legyünk 
azon álhiedelemben, hogy a' XVI. századi újítók' 
vegyes tanításai tisztábbak, üdvösebbek volnának a' 
szent zsinatok és conciliumok által megszentesitett 
hagyományoknál, — hogy a' tigurumi vagy ágostai 
gyűlés' határozati több erővel bírnának, mint a' con-
stantiai vagy tridentié; — ne áltassuk magunkat azon 
hiedelemmel, hogy az újítók a' keresztény vallást 
eredeti formájára állították vissza — ezek mind a' 
tévelygés és előítéletek közé sorozandók ; — legyünk 
meggyőződve, hogy a' képzelt visszaélések megha-
sonlásra okot semmikép nem szolgáltattak, — hogy 
egyedül a' közönséges egyház gyakorolja külső belső 
szertartásit a' szerint, mint az apostolok' idejében 
volt; — ne különözzünk, ne vitatkozzunk tovább-
tovább, békéljünk ki, egyesüljünk azokkal, kiktől — 
fájdalom! — eleink elszakadtak. Sokkal tanácsosabb, 
hasznosabb lépést teszünk, ha ezen anyag- és szel-
lemdús egyházzal kibékülünk, mint, ha a' tervezett 
evangelica uniót — mellynek állandóságában sem 
garantiát találni, sem czélt érni nem lehet — elfo-
gadjuk. 0 - 1 0 2 — 1 0 3 ) 

Sokaknak bizonyosan vissza fog tetszeni, hogy 
a' „református" nevezet — mellyről olly sok j ó t , 
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nagyot , dicsőt tartottak — kath. jellel kell fölvál-
tani. Igénytelen véleményem szerint ez hiába való 
aggodalom, logikátlan követelés; mert eddig i s , 
valamint a' protestantismusnak csak nevét viseltük, 
maga ped ig 'mi t é r t , mit je lentet t , mire használta-
to t t? nem tudtuk : ugy a' református jellemet is — 
ki kell mondani az igazat — csak bitoroltuk. Ha „ r e -
formare" annyit tesz , mint valamelly dolognak, 
szokásnak, törvénynek, melly idő, hanyagság, visz-
szaélés, régiség vagy vegyités által elfei dittctett , 
döbbeni formáját visszaadni, kérdem : mikor az u j i -
tók a' 7 sacramentumból kettőt csináltak , jelesen 
az utolsó kenete t , mellyet magok is isteni eredetű-
nek bizonyítanak, eltörlötték, — a' szent házas-
ságot , mellyről val l ják, hogy Isten szerzette , pol-
gári szerződéssé alakították, — oltárokat 's több 
régi emlékeket lerontottak, — reformáltak-e? Vé-
leményem szerint az illyen actus inkább bontásnak, 
rontásnak, mint rcformatiónak neveztethetik. — A' 
természet magát minden tavaszszal reformál ja , l e -
vetkezett színét , elvesztett virulását — mellytől a' 
tél ' szigorúsága miatt megfosztatott — újra felöl-
n i — Ha a' XVI. századi ujitók a' keresztény val -
lást X. Leo pápa alatt — föltévén meg nem engedve 

— ollyan állapotban találták volna , mellyben j e -
lenleg a' protestánsok gyakorol ják , — ha azon 
lábra állították volna , mellyen mai napig is a' ka -
tholikusoknál van , akkor méltán reformátoroknak 
neveztethettek. Nincs tehát okunk protestánsoknak 
a' „ református" nevezet mellett tovább is harczol-
n i , hanem a' mellett maradni , miről az apostoli 
hit' formájában vallást teszünk: „Hiszek egy kö-
zönséges keresztény anyaszentegyházat ," mel lynek, 
valamint minden polgári társaságnak, alkotmánynak, 
monarchiának — a' szerint , mint alapitója rendelte 
— szükség egy látható fejének lenni, ki hiveire gon-
dot v ise l jen, azokat legel tesse , őrizze, oltalmazza. 
— Ugy tartom, az illyen rendszabály senki' lelki 
szabadságával nem fog ütközésbe jőn i , illy egye-
sület tagjának lenni , ebben élni , halni — nyereség, 
boldogság. — O - 1 0 7 - 1 0 8 ) 

Keresztény szeretet 's önfeláldozás' 
példája. 

Egyikében számos utazásainak, mellyeket Paulai 
sz. Vincze egyedül azon felebaráti szeretet szülte 
szándékkal és czélból t ö n , hogy szerencsétleneket 
szabadítson, vagy legalább némi vigasztalást nyú j -

tson a' keseredet teknek, nem számolva legkisebb 
jutalomra, sem a' világ' dicséretét nem várva, — 
Marseille városát is meglátogatá a' szent férfi, ' s 
nem mulasztá el ott az irgalmasság gyakorlásának 
legtágasabb térét, a' gályákat, 's az azokban vétkeik-
ért bilincsekben szenvedő rabokat is fölkeresni. Egy 
szelid 's bánatos a r czu , mintegy huszonhat éves 
fiatal ember leginkább magára voná a' kegyes utazó' 
figyelmét. „Bará tom, te sirsz ? " igy szólitá meg 
résztvevő hangon a' nehéz lánczait csörtető i f jút 
az irgalom' embere. „Lehetek valamiben segede l -
medre? Kevés ugyan , a' mit nyúj tha tok , de e 
kevésre teljesen számolhatsz." — „ Oh jó uram ! 
válaszolá a' szerencsétlen, nem alamisna a z , mi 
után esengek. Nekem elegendőm v a n , miből nyo-
morult életemet tengessem; én táplálatomról l e g -
kevesebbet aggódom ; hisz' az olly kevesbe kerül !" 
's erre könyei még jobban megeredtek. „ De hát 
épen nem volna lehe tséges ," kérdé a' szent e m -
berbará t , „enyhítni fájdalmadat, ' s vigasztalni Ín -
ségedben ? " „ Köszönöm uram ! felele az illy ritka 
részvéten szerfölött megindult bűnhődő, köszönöm 
irántami jó voltát. Ön már e 'részvéte által is megeny-
hité búmat , és szomorú sorsomban vigasztalóm lön. 
Ön uram ! az első, kit bánatom érdekel ; Isten j u -
talmazza meg önt éret te ." — „Barátom, folytatá Vin-
cze, talán akadok valamelly módra, melly által s zo -
morúságodat megenyhíthetem." — „Azon ke resz -
tény felebaráti sze re te t , mellyet irántam m u t a t , 
felele a' bizodalomra bátorított fiatal ember , méltó 
hogy ön iránt egészen nyíltszívű legyek. Legyen 
ön szives engem meghallgatni. Mindent elmondok. 
Én egy b . . . i földbérlő' fia vagyok , apám de rék , 
böcsületes ember volt, ki nekem mindig a' legjobb 
intést és példát adta. Azonban rossz társak á l ta l , 
kiket elég botor valék barátimnak tartani, miknek 
ök magokat val lot ták, — elszédittetve, rossz útra 
tévedtem. Egyszer a' szomszéd uraság' birtokába 
mentünk vadászni, ' s mivel ezt a' földesúr' emberei 
gátolni törekvének, eröszakot használtunk el lenök, 
úgyhogy egyike közülök csaknem halálig veretett. Én 
a' törvényhatóság' kezeibe jutottam ; tömlöczbe z á r -
tak, 's a' bírói kihallgatás után hat évi gályarab-
ságra ítéltettem. Négy éve már, hogy e' gyalázatteli 
terhes büntetést szenvedem. 'S a' mi búmat leginkább 
neveli , családom nyomorúságának okául vagyok 
kénytelen ismerni magamat. Szegény atyámat a' bú 
megölte ; kevés vagyonunkat a' pör' költségei emész-
tek föl, 's mi egész a' kétségbeesésig gyötör, épen 
most tudósittatám róla, hogy nőmet 's gyermekeimet 
a' búbánat és nyomorúság véginségre juttaták, mert 

J hibáznak a' karok, mellyek számukra élelmet ke re s -
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nének. Oh inilly örömest dolgoznám számukra, ha 
közelökben, lehetnék! És most éhen kell nekik elvesz-
ni ." I t t a ' szerencsétlennek szavait elfőjtá a' zokogás. 

A' szánakozástól mélyen meghatva szóla hoz-
zá a' szent férf i : „ H i b á z t á l ; de szerencsétlensé-
ged is valóban nagy. Most nincs ideje, hogy téve-
désedért szemrehányásokat tegyek; hinni akarom, 
hogy azt szivedből megbántad. Szóljunk tehát inkább 
jelen állapotodról, melly szivemet vérzi. Nem azt 
mondád-e , hogy még két esztendő van büntetési 
idődből hátra ? " — »Ugy van uram ! még két egész 
év , két fájdalomteli század! Oh én nem fogom azok' 
végét megérni ! Szegény nőm ! szegény gyermekeim ! 
Mi lesz \ azokból !" — „Val l jon , tudakozá Vincze , 
ha valaki magát helyetted ajánlaná, ha kész volna hor-
dozni helyetted e' lánczokat, szabadságba helyezné-
nek-e akkor tégedet?" — „Tüstént, u r a m ! a ' t ö r -
vény nem tiltja a' helyettesítést; de hol az ember 
a' föld' kerekségén, ki magát ártatlanul illy nyo-
mornak és szégyennek tenné k i? A' világ' minden 
kincsei. . . 

A' sz. missionárius, mert az volt utazásaiban 
sz. Vincze, nem hagyá a'reményvesztett boldogtalant 
kibeszélni, 's a' gályarabok' őrizetével megbízott 
tiszthez s iete , ekkép szólítva meg őtet : „Engedje 
uram ! e' fiatal embert szabadon menni ; vetesse le 
lánczait : íme kezeim 's lábaim, mellyek azokat he -
lyette viselni készek ; én a' hátra lévő két évet ki 
fogom érette állani." — A' tiszt elbámult szavain, 
's nem egy ellenvetést tön, de a' nagylelkű pap fe-
leié.- „Tudok uram mindent. Az emberek' szemében 
gyalázatnak teszem ki magamat , de a' valódi böcsü-
letet csak az határozza m e g , ki az egekben lakik. 
Annak ítélete és saját szivemé mellettem szólnak. 
Ezen fiatalember szükséges otthon fe l e sége- ' s gyer-
mekeinek , 's két esztendő hamar e l fo ly ." — Az 
álmélkodás- és csodálattól elragadott tiszt megegyez 
végre a' keresztény szeretet hősének példátlan kéré-
sében. Reá tetetnek a' bilincsek, 's a' fiatal gálya-
rab szabad lön. Egészen magán kívül az örömtől 's 
megindulástól omlik ez nagylelkű szabaditójának lá -
baihoz , csókjaival tetézve azokat 's könyeivel áz-
tatva. Végre illy szavakra fakad : „Nem, uram, soha! 
bármilly nagy is a' vágy bennem, családomnak visz-
szaadatni, ez mégis illy föltétel alatt soha sem fog 
megtörténhetni." De a' szent férfi, a' nélkül hogy 
szavaira figyelmezne, leveteté lánczait, ' s örömtelve 
rakta föl magára. „Menj, úgymond a' megszaba-
ditotthoz , menj barátom ! én náladnál boldogabb 
leendek; hidd el e' lánczokat én könnyüknek fo -
gom találni." — „De mi bírhatja önt erre ?" — 
„Természet és religio. Most még egyszer mondom, 
siess , hogy nődet 's gyermekeidet minél hamarább 
megláthasd, 's megtartván éltöket, vigasztalójok 
lehess." 

Vincze, az utánozhallan keresztény emberbarát, 
az egész két év alatt a ' gályán maradt, .elrejtve 
magá t , a' mennyire lehete t t , az ő t r l á t n i óhajtó 
kíváncsiak' szemei e lő l , ' s az egész napot fáradsá-
gos foglalkozásaiban tölté. E' mellett ő az irgalmas-
s á g , önmegtagadás és jótevőség' tanítója volt; a' 
gályarabok' vigasztalása, gyámola 's atyja lön , és 
közülök sokat visszavezérlett a' megtérés és erény' 
útjára. 

A bi l incsek, mellyeket e' csodálatra méltó 
szent férfi , mint gályarab visel t , kínos daganatot 
okoztak lábain, mellynek utófájdalmit a ' szen t egész 
élte' fogytáig érezte, de mellyeket ő mintegy emlé-
keztetőkül használt arra, hogy a' gályákra itélt sze -
rencsétleneknek mind végig legnagyobb vigasztaló-
j o k , oktatójok 's jótevőjök maradjon, a' király á l-
tal minden francziaországi gályarabok' főpapjának ne-
veztetvén ki. 

Nemzeti Ima-dal« 
Te ! ki által a' királyok 
Egyedül országlanak, 
' S , mert hatalmad szállá rájok, 
Fő parancsot osztanak : 
Oh segits lüi néped' a ty ján , 
Tartsd meg őt e' hon' fejét ! 
Add : a" törvény 's béke" utján 
Hogy vezesse nemzetét. 

Leikeink' vezérletére 
Adj szelid, bölcs őröket , 
Kik tanitni szent igédre 
Égjenek híí népoket. 
Védjen a' bel- 's külhadaktól 
Nagy hatalmad, I s t enünk ; 
Sújtva légyen jobbkarodtól 
Mind, ki vészt hoz ellenünk. 

Add , ur Isten ! e' hazában 
Hi t , szív és nyelv egy legyen, 
'S áldomásid' dús javában 
Mindenegyik részt vegyen ; 
Add : a' j ó - szép- és nemesben 
Hogy haladva nemzetünk, 
Légyen i t t , és fönn az égben 
Boldog egykor életünk. 

Vallja minden és dicsérje 
Az öröklétű a tyá t , 
Ki, hogy embert vész ne é r je , 
Atadá egy szent fiát, 
Összezengő szózatokkal 
Áldjuk a' vigasztalót , 
Mint atyával és fiúval 
Oszthatatlan egy valót. 

Fojtényi F. J , 
sz. Benedek' rendebeli pap. 

Szerkeszti ' skiadja S z a n i s z l ó Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 4 5 3 . 



RELIGIO ÉS NEVELES. 
Első félév. 

PESTEN. 

1843. 
14. VASÁRNAP. 

Ü1K szam. 
ÁPRILIS' 2 * » 

TARTALOM: A' romai pápa, mint sz. Peter'törvényes utódja, a' 
a'ker. kath. anyaszentegyháznak Krisztus által rendelt lát-
ható feje. (— n—i. — Mutatványok Molnár Endre illy czimü 
könyvéből: Újszövetség. Korunk' reményihez alkalmazva. — 
Keresztény szeretet 's önföláldozás' példája. — Nemzeti ima-
dal. (Fojtcnyi J\ J~). 

A' romai pápa, mint sz. Péter' tör-
vényes iitód.ja7a'ker. kath. anyaszent-
egyháznak Krisztus által rendelt lát-

ható l'eje. 
Sz. Péter apostol, kit urunk a' sz. irás, az apos-

toli hagyomány' tanúbizonysága 's az ős anyaszent-
egyház' mindenkori hite szerint az apostoli kar' főnö-
kévé 's az egész anyaszentegyház' fejévé rendelt,végre 
mint legfőbb pásztor 's különösen, mint a' romai 
egyházmegyének főpásztora, Romában állította föl 
püspöki székét, mellyet vére' ontásával meg is erő-
sített. a ) Ezen igazságot a' Romának majd minden ol-
dalán mutatkozó régi emlékek , sz. Irenaeus és több 
régi sz. atyák és történetírók által előadott romai 
pápák' lajstroma, hol mindenütt Péter az első, ké t -
ségen tul helyezik elannyira, hogy a' romai pápák 
főnökségének legtudósb ellenségei i s , mint Cave, 
Pearson'stb. ezt nem csak megvallják, de védik is. b ) 

Ámde kik Péter' romai püspökségét 's apostoli 
fejedelemségét megismerik is a' protestánsok közül, 
főnökségének törvényes utódira, a' romai pápákra 
isteni rendeletből átszálltát tagadják. Mi katholikusok 
pedig ezt vallottuk mindenkor 's most is valljuk. 
Ezen hitünk mellett elég alapos okok, 's tizennyolez 
század folyamának mindenkori gyakorlata harczolnak. 

I. Urunk országának a' földön, üdvözítő hitének 
és anyaszentegyházának világ' végzeteig fön kell 
maradni ; tehát fön kell maradni azon intézetnek is, 
mellyet az ur ugyanazonegy hite 's anyaszentegy-

a) Tertullianus Traescript 32. és 36. — adv. Marc. 4, 
5. S. Allumas. Apol. de fuga. n. 18- Euseb. Hist. E. 
2, 14. t5. 25. és 3, 1. Lactant. Instit. divin. 4.3. — 
b) Butler Leben der Heil. 29. Juni. Baronius. Natal. 
Alexand. 'stb. 

háza' terjesztése 's föntartása végett rendelt. A' 
Krisztus alapította anyaszentegyház' természetét 's 
lényeges szerkezetét megváltoztatni senkinek szabad-
ságában nem áll. Bizonyos pedig, hogy az ur va la-
mint az apostolokat, ugy az egész anyaszentegyház 
látható fejét is a' ker. hitegységnek 's az anyaszent-
egyháznak terjesztése/s minden tévelygéstől és szaka-
dástól való föntartása végett rendelte, c ) Miként tehát 
az apostolok' hivatala 's hatalma átszállott utódaikra ; 
akként Péter püspöki 's legfőbb pásztori hatalmának 
is át kelle szállania törvényes utódaira, a' romai p á -
pákra; különben a' ker. kath. anyaszentegyház m e g -
szűnt volna Krisztus' anyaszentegyháza lenni. Ugyan 
i s , ha a' sz. Lélekkel megtelt apostolok' idejében az 
egység' föntartása végett szükséges vala az aposto-
lokat ' s hiveket központosító egy kőszikla (Mát. 16 . ) , 
's egy kulcsokkal ellátott főkormányzó, 's az egy 
nyájt legeltető főpásztor (Ján. 21. és 10.) : mennyi-
vel szükségesebb vala ez későbben, midőn az anya -
szentegyház egész világra kiterjedt, a' pásztorokban 
's hívekben a' régi buzgóság, szeretet, egyetértés 
hidegülni, az eretnekségek és szakadások sűrűbben 
föltűnni kezdének? Az anyaszentegyház' látható feje 
az egyháztestnek kiegészítő része. A' katholika e g y -
ház megszűnik katholika 's Krisztus' igaz egyháza 

c) S. Cyprian : .,Una ecclesia a Christo Domino super 
Petrum origine unitatis et ratione fiindata." Epi. 70 
ad Janu. ,,Nam Petro primum Dominus , super quem 
aedificavit ecclesiam, et unde unitatis originem in-
stituit et ostendit, potestatem istam deditetc. ' 'Epl. 
73 ad Jubaj. „Ecclesia quoque una est, quae in mul-
titudinem latius incremento foecunditatis extenditur. — 
— Unum ta men caput est, et origo una et una ma-
ter foecunditatis successibus copiosa." De unit. eccl. 
— Pacianus: ;,Ad Petrum [1 ocutus est Dominus, ad 
unum, ideo ut unitatem fundaret ex uno. Epl. 3. ad 
symb.n. 11. — S. Hieronymus : , ,Propterea inter duo-
decim unus eligitur, ut capite constiluto schismatis 
tolleretur occasio." Adv. Jovin. Libr. 1. 

14-
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lenni, mihelyt az egy főtől , az egység' középpont-
jától , a' romai pápától elszakad. 

II. Roma a' régi sz. atyáknál mindenkor Péter 
apostoli székének, 's a' romai pápa Péter utódjának 
neveztetik. Sőt az egyházi szólásmód szerint Péter 
és a' romai pápa, a' romai pápa' Ítélete 's Péter' í té-
le te , a' romai pápával vagy Péterrel hitegységben 
élni egyet tesz. a ) 

III. A' közönséges ker. anyaszentegyház min-
denkor hitte, szóval 's tettel vallotta a' romai sz. 
szék' fölsőségét, a'romai pápa'főnökségét. Sz. Ire-
naeus ( f 202.) püspök és vértanú, ki Polykarpus 
smyrnai püspöknek az apostolok tanítványának ta-
nítványa vala, előadván mikép minden keletkező té-
velygések könnyen megczáfolhatók azon apostoli tra-
ditióból, melly a' romai ecclesiában Péter apostol 
által letéve őriztetik, a' romai egyházat kitűnő föl— 
sőséggel bíró egyháznak állítja, mellyel a' hittanban 

a} Sz. Irenaeus (adv. haer. 1. 3-e. 30 igy ir: „Fundantes 
igitur et instruentes beati apostoli (Petrus et Paulus) 
ecclesiam (Romanam) Lino episcopalum administran-
dae ecclesiae tradiderunt succedit autem ei 
Anacletus ; post eum tertio loco ab apostolis epis-
copatum sortitur Clemens 'stb.1 ' — Sz. Ágoston irja : 
,,Si enim ordo episcoporum sibi succedentium con-
siderandus e s t , quanto certius et vere salubriter ab 
ipso Petro numeramus, cui totius ecclesiae figurám 
gerenti Dominus a i t : super hanc Petrám etc.  
Petro enim successif Linus, ' s tb." Ep. 53. n. 2. 'S 
ismét : „Cathedra quid tibi fecit ecclesiae Romanae, 
in qua Petrus sedit." (c . lit. Petii. 2, 31. n 148.) 
Sz. Cypridnt alább idézzük. — Milev. Optatus : „In 
qua una (Petri) Cathedra unitas ab omnibus serva-
re tur , ne ceteri apostoli singulas sibi quisque de-
fenderent , ut jam schismaticus e s s e t , qui contra 
singularem cathedram alteram collocaret. " (De 
Schism. Donat. 2, 2.) ) ; Cum quo (Siricio Rom. Pon-
tifice) nobiscum totus orbis commercio formatarum 
in una communionis societate concordat." (2, 3.vh. 
7, 3.) — S. Hieronymus (Ep. 14 ad Damas, pap. ) : 
,,Ego nullum primum nisi Christum s e q u e n s , beati-
tudine tua id est cathedra Petri communione conso-

cior, super illám Petram aedificatam ecclesiam scio," 
— S. Leo-. ;)Nec a b e s t , ut confido, ab hoc caetu 
(Romano) etiam beatissimi Ap. Petri pia dignalio — 
— de vestro et ipse gaudet afl'ectu et in consortibus 
honoris sui observantiam Dominicae institutionis am-
plect i tur , probans ordinatissimam totius Ecclesiae 
caritatem , quae in Petri sede Petrum suscipit, e t a 
tanti amore pastoris nec in persona tamimpar i s t e -
pescit tiaeredis." (Serm. I.) 

minden egyháznak a' világon 's a' híveknek meg kell 
egyezni: „Ad hanc enim Ecclesiam (Romanam) 
propter potiorem principalitatem necesse est 01n-
nem convenire ecclesiam, hoc est eos, qui sunt 
undique fideles, in qua semper ab his , qui sunt 
undique conservata est ea, quae est ab Aposto-
lis traditio(Adv. haer. 1. 3. c. 3. n. 2 . ) Irenaeus' 
szavait magok' részére elferditeni Grabe, Münscher 
' s más protest, tudósok sükeretlen fáradoztak. — Sz. 
Cyprian felől Luther' nyoma után némelly protestán-
sok állítják, hogy ő a' romai pápát nem ismeré az 
apostoli kar főnökének 's az anyaszentegyház fejének, 
de ebben nagyon csalatkoznak, ő István pápával az 
eretnekek' visszakereszteléséről folytatott vitájában 
( 7 1 levelében ad Quintum) azon panaszolkodik, hogy 
őt István a' romai primátus iránti hódolatra figyel-
mezteté, de a' romai pápa' főnökségét nem tagadá, sőt 
iratainak több helyein azt Icgdicsőbben kitünteti; igy 
5 5 levelében rosszalván, hogy Fortunatus és Felicis-
simus eretnekek a' püspökök' határozata ellen Cor-
nelius romai pápához bátorkodtak panaszra menni, 

j Péter' romai székét fejedelmi széknek nevezi. „Navi-
gare audent et ad Petri cathedram atque ad eccle-
siam prinzipalem,, unde unitas sacerdotalis exorta 
es t , a schismaticis et prophanis literas ferre , nec 
cogitare eos esse Romanos, quorum fides apostolo 
praedicante (Rom. 1.) laudataest, ad quos perfulia 
habere non possit accessum." Jubajanushoz irt 
levelében (Ep. 73 . ) a' romai ecclesiát értvén mondja ; 
„Nos, qui ecclesiae unius caput et, radie em lene-
mus." De legvilágosabban nyilatkozik az anyaszent-
egyház' egységéről irt könyvében, (üb. de unit. eccl.) 
hol igy szól: „Az igazság' rövid utján könnyű a' 
meggyőződés. Igy szól az ur Péterhez: mondom ne-
ked, hogy te Péter vagy 'stb. (Mat, 16. és Ján. 21. ) . 
Azon egyen (Péteren) épiti anyaszentegyházát 's 
annak parancsolja juhai' legeltetését (super ilium 
unum aedificat ecclesiam suam, et ill i pascendas man-
dat oves suas). És ámbár föltámadása után az apos-
tolokat egyenlő hatalommal ruházta föl mondván : mi-
képen küldött 'stb. (Ján. 20.) : mégis, hogy az egy-
séget nyilvánossá tegye, önhatalmával annak egytől 
való eredetét határozta, (ut unitatem manifestaret, 
unitatis ejusdem originem ab uno incipientem sua 
auctoritate disposuit) a' többi apostolok is ugyanaz 
voltak, mi Péter , vele a' rang 's hatalom' egyenlő 
fokára helyezvék, de a' kezdet egységből indul ki , 
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's Péternek adatik az elsőség, hogy az anyaszent-
egyház' egysége nyilvánitlassék. (Sed exordium ab 
unitate proficiscitur et Primátus Petro datur, ut una 
ecclesia et cathedra una monstretur.) Az anya-
szentegyháznak ezen egységét ki nem tartja, mikép 
vélheti, hogy a' hitet megtartotta? Ki az egyházzal 
ellenkezik 's neki ellenszegül, ki Péter' székét, mely-
lyen épült az anyaszentegyház, elhagyja, hogy hiheti 
magát az egyházban lenni? — — Ezen egységét 
szilárdul föntartani 's kivíni kötelességünkben áll 
leginkább nekünk püspököknek, kik az egyház' kor-
mányán vagyunk, hogy megmutassuk, mikép a' püs-
pöki hivatal is egy és megoszthatlan. — — Egy 
a' püspökség, mellynek részében mindenki az egé-
szet birja. Egy az anyaszentegyház, melly termé-
kenysége' nöttévcl a' sokaságban szélesen terjed el. 
Valamint a' napnak számosak sugarai, a' fának ágai, 
de annak fénye, ennek tartós gyökön alapult tör-
zsöke egy, és midőn forrásból több patak ered, szét-
oszolva látszik ugyan az a' kiömlő víztömeg' bősége 
miatt, az egység mégis föntartatik az érnél; szakítsd 
el a' sugarat a' naptesttől, a' fény' egysége meg-
oszthatlan. Törd le az ágat fájától, nem bimbózhatik 
ez többé. Rekeszd el a' patakot forrásától, kiszára-
dand az. Igy az ur' világával elöntött egyház is su-
garait egész világra löveli, egy azonban a' vilá-
gosság, melly mindenüvé kiárad, 's az anyaszentegy-
ház' egysége nem oszlik föl ; ágait dús növekedésé-
ben földünk' minden részeire bőven ömledező patak-
jait szélesen kiterjeszti : egy azonban a' fő , egy a' 
forrás, egy a' termékenységével gazdagon gyümöl-
csöző anya. Ő szül, ő táplál, ő lelkesít bennünket. 
Hitszegő nem lehet Krisztus' jegyese, szeplőtelen ő 

és szemérmes. Valaki ez egyháztól elszakadván 
hitszegőhez csatlakozik, az egyház' igéretitől elesik. 
Nincs is része Krisztus' ajándékiban, ki Krisztus' 
egyházát elhagyja. Idegen az illyen avatatlan 's az 
egyház' ellensége. Nem lehet annak az Isten atyja, 
kinek az egyház nem anyja. " (Unum tamcn caput 
est , et origo una et una mater foecunditatis succes-
sibus copiosa. Nec perveniet ad Christi prae-
mia, qui relinquit ccclesiam Christi. — — Habere 
jam non potest Deum patrem, qui ecclesiam non 
habet matrem.) Igy beszél végig a' régi sz. atya. 
(Lásd Pesti Nev. pap. m. Iskol. munkálatai' 7. köt. 
1840. 26 'stb. lap. És Oper. S. Cyprian. Baluz. edit, 
e Congr. S. Mauri. Venet. 1728. 397 'stb. lap.) — 

A'másik sz. atya, kit Luther utána' romai pápa' fő -
nöksége ellen fölhoz az ellenfél, sz. Hieronymus, 
ki Evagriushoz irt levelében mondja : „Quid enim 
facit excepta ordinatione Episcopus, quod Presbyter 
non faciat ? — — Ubicunque fuerit Episcopus sive 
Romae, sive Eugubii etc. , ejusdem est meriti e jus-
dem est sacerdotii." (Decret. P. I. Dist. 93. c. 24 . ) 
Ez mind igaz. 0 meg akará mutatni, hogy a' pre-
sbyter több mint a' diaconus, azért magasztalja azt, 
hogy a' papszentelésen kivül majd mindent tehet a' 
presbyter, mit a' püspök ; de hát a' püspöknek mégis 
nagyobb a' hatalma, 's arról nem szól, hogy a' pre-
sbyter egészen a' püspöktől nyeri jurisdictióját. Az 
is igaz, hogy a' püspök püspöki érdemére, 's hiva-
talára (Sacerdotiumára) nézve mind egyenlő, akár-
hol pásztorkodjék ; de azt Jeromos nem tagadja, mit 
más több helyen erősit, hogy az egyenlő hivatalu 
püspöknek a' romai pápa a' főnökük. Már fönebb 
idéztem sz. Jeromosnak Jovinianus ellen irt köny-
vében, 's Damasus pápához irt nyilatkozatát Péter 
's a' romai pápa' főnökségéről. Másutt is Pétert az 
apostolok fejedelmének mondja: „super quem eccle-
sia stabilt mole fundata est." (Adv. Pelag. 1.1. és 
Comment, in Matth, c. 16.) — Harmadik sz. Ágoston, 
kire azért, hogy a' Péter' főnökségéről szóló sz. irás' 
helyeit p. o. Mát. 16. néha képileg magyarázza, rá 
fogta Luther, hogy ő Pétert és utódit nem ismerte 
az anyaszentegyház fejeinek. De nem vallja-e ő azt 
több helyen főnöknek? Bonifaciushoz irt könyvé-
ben (c. 1.) állitja: hogy a' romai püspök fönebb fo-
kon áll minden püspöknél (Quamvis in eo — epi-
scopatus officio — praeemineas celsiore fastigio) ; 
Ágoston helyesli az afrikai püspökök' folyamodását 
a' romai pápához, mellyben határozatuk' megerősí-
tését kérik. (Ut slatutis nostrae mcdiocritatis etiam 
apostolicae sedis adhibeatur auctoritas. Ep. 110.) 
'S ki fejezheti ki azt ma is erőteljesebben 's határo-
zottabban, mint Ágoston 162 levelében kifejező 
mondván: „a' romai egyházban az apostoli szék' fe -
jedelemsége mindenkor fön vala." (In qua — romana 
ecclesia — semper apostolicae sedis viguitPrincipa-
tus.) Még sz. Gergelynél keresnek menedékhelyet 
a' pápai főnökség' ellenségei, de igen hibásan , ezt 
máskor fogom megmutatni. 

IV. Épen azért mivel kezdet óta az igaz kathol. 
keresztények a' romai pápát az anyaszentegyház fe-
jének, a' romai egyházat főegyháznak hitték; szük-

* 
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ségesnek tartották, hogy minden igaz kathol. ker. 
egyház a' romai egyházzal, minden katholikus a'rom. 
pápával hitegységben, vallásos kapcsolatban éljen. 
Ezen hitnek vala eredménye : hogy még a' hitszaka-
dók 's eretnekek is legalább külszinre a' r. pápával 
hitegységben maradni törekedtek, hogy tévelygésö-
ket jobban palástolhassák. Igy cselekedtek : Martion, 
Praxeas, a' novatianusok, az arianusok és donatis-
ták, a' tritheiták. a) A' r. pápa főnökségének vala 
eredménye: hogy az egész anyaszentegyházból a' ro -
mai székhez, mint legfőbb forumhoz, folyamodlak az 
ártatlanul üldözöttek, vagy hamisan eretnekségről 
vádoltattak. Igy az alexandriai Dénes püspök Dénes 
romai pápához, Chrysostomus Inczéhez, Theodoretus 
püspök, János és Basilius presbyterek Leo pápához 
folyamodtak ; b ) Sőt magok az eretnekek is ezeknél 
ügyekeztek a' tévelygés' gyanújából magokat kitisz-
títani p. o. Donatus, Caecilian és Pelagius Incze pá-
pánál c ) 'stb. 

V. A' romai pápát az első századokban is ugy 
tekinték a' katholikusok mint a" hit 's erkölcstan 's 
az egyházi fenyíték' főőrét 's fővégrehajtóját, kinek 
kötelesek a' távolegyházak is tudtára adni a' vallás 
és egyház' dolgában mi történik, 's kinek határozatát 
ki kell kérniök. A' régiek' ezen hitét olvassuk a' régi 
zsinatok' végzésiben, a' sz. atyákban és a' régi tör-
ténetírókban. d) 'S valóban ezen jogukat kezdet óta 

a) Epiphanius haer . 42. — Tcrtull. adv. P r a x . c. 1. — 
Cyprian Ep. 55. ad Cornel. — Optatus Milev. 2, 4. 
Hieronym. ad Damas, pap . Ep. 14. — b ) Äthan. 
Sentent. Dionys- n. 14. — Chrysostom. Ep. 1. ad 
I n n o c . — Theodor, Ep. ad Leonem 113 és Leo/i.epl. 
ad Theodor. 120. c. 2. — Leo Ep. 80 ad Anatol. 
C . P . — c) August., de Agon. Christ, n- 31. és Grat. 
Christ. 30. n. 32. és Pecca t . Orig. 17. n. 19. — d) 
Sardikai (347 évben) Can- 3. Quodsi in aliqua pro-
vincia aliquis episcopus judicatus fuerit in aliqua 
causa et putat se bonam causam habere , ut iterum 
concilium renovetur , sí vobis p lace t , sancti Petri 
apostoli memóriám honoremus , ut seribatur ab his , 
qui causam examinarunt Julio Rno Ep. et si jud ica-
verit renovandum esse judicium, renovetur, et d e t j u d i -
ces. Si autem probaverit talem causam esse — quae 
( lecreveri t , confirmata e runt . Synodus respondit : 
Placet. Igy. Can- 4. Alter episcopus in ejus cathedra, 
post appellationem ejus, qui videtur esse depositus; 
omnino non ordinetur , nisi causa fuerit in judicio 
episcopi Romani determinata. Carthagoi (416) Ep. 
Syn. int. Aug. Ep. 172. n. 2. 'stb. — sz. ¥,nsilius. Ep. 
ad Athanas. 69. n. t . sz. Ambrus Ep. adTheoph . 56. 
a -17 . Suzot/ie/ius Hist. E- 3 , 8 . Socrates Hist. E. 2 ,15 . 

igen jól ismerték 's gyakorlották is a' régi romai pá-

pák ugy mint a' későbbiek. Irenaeus' (adv. haer. 1. 
3. n. 3.) bizonysága szerint tudósíttatván Péter apos-
tol' harmadik utódja sz. Kelemen pápa a' korinthusi 
egyházban támadott viszálkodásokról, erőteljes le-
véllel a' korinth. egyházat rendre szólítja. Mint anya-
szentegyházi főnök bánt Vidor pápa a' quartodeci-
manusokkal. (Euseb. II. E. 5, 24. 25.) Cornelius 
Novatus- és Felicissimussal. (Euseb. H. E.4, 23 . ) 
Dénes a' samosatai Pállal, (i. h. 7, 5.) Főnöki ha-
talmával élt Sylvester és Julius pápa az arianusok, 
Damasus az apollinaristák, Caelestinus a' nestoria-
nusok, Leo az eutyehianusok ellen. Pedig uraim 
ezek mind a' kereszténységnek, tiszerintetek is, arany-
korában történtek; ezen egyszerű alázatos és szent 
életű pápák illy hatalmat magoknak nem tulajdoní-
tanak, ha azt Pétertől nem öröklik, 's az anyaszent-
egyház' püspökei 's hívei nekik, mint fejőknek soha 
nem hódolnak, ha nem hiszik, hogy Krisztustól nyer-
ték hatalmukat. 'S ki az közületek, ki az első öt 
században élő pápákat is főnöki hatalmuk' gyakor-
latáért zsarnoksággal meri vádolni ? 'S hogyan vá-
dolhatjátok a' későbbieket, midőn ugyanazon hatal-
mat gyakorlák, mellyet gyakoroltak a' régiek? 

VI. Végre anyaszentegyházi főnökségénél fogva 
már kezdet óta a' romai pápának joga volt az egy-
házi közönséges sz. gyülekezetet összehíni, vagy 
annak összehívásában megegyezni, 's vagy személye-
sen , vagy küldöttei által a' köz. zsinatokban elnö-
kölni ; 's a' köz. egyházi zsinatok' végzései csak ak-
kor váltak a' csalhatatlan anyaszentegyház' határoza-
tivá 's kötelezőkké mindenütt, ha azok a' romai pá-
pa' hozzájárultával 's jóváhagyásával történtek. Erre 
elég bizonyítványt nyújt a' négy első köz. szent zsi-
n a t , az 1. nicaeai, az I. konstantinéipolyi, az 
ephezusi és chalcedoi, melly zsinatok végzésinek 
a' reformátorok is követőikkel együtt hódoltak. (Calv. 
Inst. 1.4. c. 9. n. 1. 8. 9. — Lib. Concord, art. 21.) — 
Az 1 nicaeai köz. sz. zsinatot Sylvester pápa' meg-
egyezésével gyüjté össze 325ik évben nagy Con-
stantin császár (Rufin. 1. I . e . l.Sozomen. 1. I .e . 16 és 
Anastas. in vita Sylvest.) 318 püspök vala je len; 
a' pápa' személyében Hosius cordubai püspök elnö-
költ, 's ő a' másik két pápai küldöttel, Vitus és Vin-
centius presbyterekkel, irta magát alá minden más 
püspökök előtt mint a' romai pápa' helyettese. 
(Gelas. Cyzic. de Nie. Cone, és Socrat. H. E. 1 ,18. 
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és Ilarduin. Act. Concil. T. 1. Paris. 1716. — 527 lap.) 
Nagy Constantin jelen vol t , de nem csak nem el-
nökölt, még leülni sem akart „in medio constitit, 
nec prius sedere voluit, quam, episcopi innuissent." 
(Socrat. 1. I . e . 1.) — Az I. konstantinápolyi 381 
évb. Damasus pápa' jóváhagyásával gyűlt össze; 
150 napkeleti püspök voltjelen. Ugyanakkor a' nap-
nyugoti püspökökkel Romában is zsinatot tartott Da-
masus , és miután a' konstantinápolyi zsinat' határo-
zatit Damasus a' romai zsinattal együtt megerősité : 
ugy lettek végzései köz. sz. zsinat' határozativá. Da-
masus által történt összehivatásukat vallják levelök-
ben a' konstantinápolyi atyák, (ilarduin Act. Cone. 
T. 1. 822 lap.) — Az epliezusi köz. sz. zsinat 431 
évb. 1 Caeleslinus romai pápa' meghagyásából gyűlt 
össze, (Harduin. Act. Cone.T. 1 .1422. lap.) mikép 
maga a' sz. zsinat hozott végzésében vallja. A' pápa 
Cyrillust az alexandr. püsp. nevezé ki maga helyett 
elnöknek. Ifjabb Theodosius császár oda küldé ugyan 
rendtartás végett Candidianust, de levelében kiköti 
„sed ea conditione, ut cum quaestionibus et con-
trover süs, quae circa/idei dogmata incidunt, nihil 
qutdquam commune habeat, nef as enim , qui ss. 
episcoporum catalogo adscriptus non est, ilium 
ecclesiasticis negotiis sese immiscere." (I. h. 
1346. lap.) Megérkezvén utóbb a' pápai követek Ar-
cadius és Projectus püspökök 's Fülöp presbyter, 
azt kívánták : olvastassanak föl a' sz. zsinat' végzései, 
hogy a' pápa' nevében azokat megerősíthessék. Föl-
olvastattak, 's a' követek által helyben hagyattak. 
Ezen alkalommal mondá Fülöp a' romai követ : Nulli 
dubium, imo seculis omnibus nolumest, quod S. 
— Petrus apostolorum prineeps et caput, fidei-
que columna et ecclesiae cath. fundamentum a 
D. N. J . Christo — claves regni accepit — — 
qui ad hoc usque tempus et semper in suis suc-
cessoribus vivit et judicium exercet. (Hard. id. h. 
Conc. Eph. actio. 3. 1478. lap.) Ezen állítás ellen az 
atyáknali semmi kivételük nem voll, kik 200nál 
többen valának jelen. — A' chalcedoi köz. sz. 
zsinat 451 év. Marcian császár' sürgetésére I. Leo 
pápa által hivatott össze, 630 püspök jelent meg; 
Leo pápa Paschasinus és Lucentius püspökök és Bo-
nifatius és Basilius presbyterek mint küldött he-
lyettesei által elnökölt, mikép maga Leo pápa a' zsi-
nathoz intézett levelében mondja : In his fratribus 
— — qui ab apostolica sede directi sunt, me sy-

nodo fraternitas veslra existimet praesidere. ( H a r -
duin Act. Conc. T. 2. p. 50.) Marcianus császár ön -
nyilatkozata szerint csak mint védnök vala jelen „non 
ad fidem confirmandam, non ad potentiam ali-
quant exercendam ( id. h. act. 6ta 466 lap.Pascha-
sinus követ fölszólalván mondá : Apostoliéi viri P a -
pae urbis Bomae, qui est caput omnium ecclesia-
rum praecepía habemus prae manibus 'stb. Laicenr 
tius követ mondá : Dioscorus praesumsit et syno-
dum ausus est facere sine auctoritate sedis apóst, 
quod nunquam factum est, nec fieri licuit. 'S 
mindezen állitások ellen nem csak nem szólaltak föl, 
sőt Leo levelének fölolvasásakor az atyák mind föl-
kiáltottak: Ilaec Patrum fides, haec apostolorum fi-
des , omnes ita credimus, anathema ei, qui ita non 
credit, Petrus per Leonem ita loquutus est. (Act io 
2a 306 lap.) Hasonló értelemben volt kimondva a' 
sententia is (Actio 4 ta) ; 's Paschasinus első irván 
magát a lá , igy fejezé ki magát: Paschasinus Eppus 
Vicarius Dom. mei B. atque Apostoliéi universalis 
ecclesiae Papae urbis Romae Leonis Synodo praesi-
dens. (Id. h. 466 lap.) 

Mindezen föltűnő történeti adatok elegendőké-
pen meggyőzhetik az elfogultban történeti búvárt arról, 
hogy Krisztus anyaszentegyházában a' romai pápát 
kezdet óta Péter apostol törvényes utódjának 's az 
anyaszentegyház látható fejének hitték a' keresz-
tények. —n— 

Mutatványok jflolnár Emire' illy cai-
mu könyvéből : ITjszövetség. láorunk' 

reményihez alkalmazva. 

ígéretünk szerint (1. Egyh. Tudós. 87dik lap) pro-
testáns atyánkfiának fönczimzett könyvéből a' követ-

kezőket közöljük : 
I. 

A' ki az erkölcsi világban az észnek, okosság-
nak más irányt ád, mint az örök igazság kiszabta, — 
ki a' fölfedezett isteni rendeleteket, az annyi szá-
zadok' hosszú sorain megszentesitett keresztényi in-
tézvényeket fölforgatni, uj i tani , módositani törek-
szik , hasonló azon ábrándozó csillagászhoz, ki ál-

*) Nyomatott Pesten Landerer-Heckenastnál 1843 nasty 
8-ad rét, velin papiroson, X és 182 lap. Ára fűzve 
1 for. 3o kr. ezüstben- Kapható Pesten Molnár Sán-
dor ügyvédnél (belváros, Leopold-utcza, 189 számú 
Rottenbillerház, földszint-) 
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okoskodásával a' természet rendét megakadályozni, 
a' fényes napnak más i r ány t , állást tulajdonítani kí-
ván , mint a' bölcs teremtő elvégezte ; mert ha igaz 
az, hogy az anyagi és szellemi világ közt szoros ösz-
szeköttetés van, 's alaptörvényei változhatlanok : 
ugy az azok fölötti vitatást nem lehet egyébnek, 
mint természet- és Istenelleni rugódozásnak tekin-
teni, melly mindig az emberi nemet sú j t j a , az örök 
igazságon pedig semmit nem változtat, (lap. 17) 

Fölötte tévelyegnek, kik a' korszellem' vezér-
lete alatt minden isteni és erkölcsi eszmét az egyed-
nek , vagyis az emberi nem szellemi szerezményé-
nek tulajdonítván, az örök igazság' elveit az idő' 
lelkéhez, vagy — a' mint nevezni szokták — a' 
korszellemhez, közvéleményhez alkalmazzák, mivel 
ez nem az időre, hanem az örökkévalóságra van 
bízva, 's bár egy darabig elnyomva látszassák is , 
utoljára győzödelmeskedik. (lap. 18) 

Magok az újítók félelemmel és borzadással nyúl-
tak az örök igazság elvei' feszegetéséhez. 

A' híres újító Luther, lelkismeretében meggyő-
ződve, társának Zwinglinek e' nagy titokról igy ír : 
,,A' Krisztusra és lelki üdvösségedre kérlek, vala-
hogy azon hibába ne essél, hogy a' sacramcntumban 
puszta kenyeret és bort, nem pedig a' Krisztus 'va-
lóságos testét és vérét hiszed." Litterae D. Mart. 
Luther. Wittenberg, (lap. 18. 19) 

A' protestáns irók megvallják, hogy a' keresz-
tényekre veszedelmesebb csapás, nagyobb követke-
zetlenség az úgynevezett reformatiónál nem történ-
hetett. „Mihelyestugy mondának — kezdett az ek-
klezsia megtisztíttatni (szerintök „reformari"), mind-
járt ollyan emberek is támadtak, kik a' Krisztus'is-
tenségéről vétkesen értettek/' Lásd : Az Isten' vi-
tézkedő anyaszentegyháza' históriáját" Basiliában 
1760. 1. 425. 

Mennyivel fényesebben, fölségesebben állanának 
a' tizenhatodik századi ujitók a' jelen- és utókor 
előtt , ha ecsetöket nem keresztény vérbe, hanem föl-
szentelt olajüvegbe mártván a' legeltetésök alatti hi-
vek' akkori sebeit megkenvén, 's gyógyító balzsam-
mal bekötvén, önmagok széllyel nem szélesztették 
volna ? ! — 

Mennyivel nagyobb áldás, bővebb jutalom vá-
rakoznék rájok mind földön mind mennyben, ha a' 
megromlott erkölcsök miatt — mellyek szerintök a' 
kath. egyházba becsúsztak — nem az erős kőszik-

lán épült közönséges egyházat, 's annak látható fe-
jét tagadták volna meg; hanem a' visszaélések'el-
törlésére kitűzött zsinatra — mellyre ünnepélyesen 
biztositék mellett hivattak — megjelenvén, minden 
szenvedély, indulatoskodás nélkül, a ' j ó rend, javí-
tás fölött szolgatársaikkal egyetértőleg értelmesen, 
következetesen tanácskoztak 's végeztek volna? ! 
(lap. 19. 20 . ) 

Ha a' fölvilágosodás' terjesztését, mellyre hi-
vatkoznak, nem az örök elrendelésről (praedestina-
tio) szóló, a' pogányi sötétségből előidézett faUb-
lismusban, nem a' jó cselekedetek ócsárlásában, * ) 
hanem az erkölcsi tudomány, h i t , szeretet, béke-
ség' hirdetésében keresték volna, előttök tartván az 
apostoli mondást : „Hogyha egymást marjátok és el-
nyelitek, meglássátok, hogy viszontag egymástól 
meg ne emésztessetek. Galat. 5, 15. (1. 2 0 ) 

A' protestantismus' szellemétől kevés év előtt 
meglepett könnyelmű poroszhoni katholikusok, szinte 
szakadást formálván, gunynyal 's alacsony lenézés-
sel fogadták lelkitanitójok' intését, megvetették hit-
vallásuk iránti buzgóságra serkentő rendeletét 's már 
már magokat protestánsoknak nyilvániták. (1. 2 7 ) 

De a' midőn véletlenül főpásztoruknak a' kor-
mány' parancsára történt fegyveres erőveli elfoga-
tása , fogságra vitele értésökre esett, — látván, 
hogy a' közönséges egyház — harang, orgona, 
isteni szolgálat' megszüntetésével — gyászünnepet 
rendel: mély fájdalom járta átszivöket, könyörgés-
sel járultak a' menny és föld' urához, leborulva ese-
deztek fejedelmök előtt vallásuk' szabad gyakorlatá-
ért, óhajtva várták agg érseköknek visszabocsáttatá-
sát. 'S mint hajdan a' babiloni fogságra vitetett 
száműzött zsidók a' szent Sionról megemlékezvén, he-
gedűjüket fűzfákra függesztették : ugy ezek a ' tévely-
gés' mély tengerében csaknem elsülyedt szabadelmű 
katholikusok i s , minden vigalomról 's mulatságról 
lemondván, a' végromláshoz közelgető Ninive város 
lakosi' példájára szinte zsákba öltöztek, 's örömüket 

A' protestáns a lsó iskola' számára kiadott „Kis Ká té" 
czimü könyvben a ' jó cselekedetekről illyen oktatást kap 
a ' növendék : 
K. Érdemlünk-e mi valamit jó cselekedele inkér t? 
F. Semmit sem. 
K. Miért ? 
F . Mert mi a ' mivel t a r tozunk , azt c se leked tük , és 
a ' mi legjobb cselekedetink is bün nélkül nincsenek-



2 C 9 2 7 0 

csak akkor mutatták, midőn kedvelt buzgó pásztoruk 
visszatérvén a' fogságból, tiszteletére nemzeti ünne-
pet tarthattak. (1. 27. 28 . ) 

Ha ezen véletlen esemény, melly nem lázitásnak, 
nem meghasonlásnak, hanem a' hitegységhezi szoros 
ragaszkodásnak eredménye, illy szivet rázkódtató köz-
aggodalmat szült: valljon micsoda bánat ' s keserűség 
foglalhatta el a' XVIik századi keresztény katholi-
kusokat, minő szorongattatásban lehetett a' közönsé-
ges egyház' fe je , midőn látta, hogy szeretett hivei, 
kiket mint nyájait legeltetett, ápolt és vezetett, tőle 
elszakadtak; midőn ellene tulajdon tanitványi, kiket 
az anyaszentegyház önkebelében melengetett, táp-
lált 's fölnevelt, pártot ütnek, oltárokat lerontanak, 
's az uj szövetség'zálogát, mellyet esküjükkel pöcsé-
töltek, hittek, vallottak, elferdítik , megszentségte-
lenítik ? ! — Valljon nem méltán fakadhatott-e szinte 
olly keserves panaszra eme' jó atya, mint hajdana' 
Jeruzsálem' végpusztulásán siránkozó Dávid király 
bánatában, midőn eleiről rászállott és szentül őrzött 
hagyományokat utódjainak sértetlenül át nem adhatta? 
Q." 2 8 ) 

Vessünk egy rövid pillanatot a' háromszáz évek 
óta lefolyt, egymás ellen elkövetett üldözés, gyű-
lölség és viszálkodás' okaira : nem ugy találjuk-e, 
hogy minden eddigi küzdésünk a' vallás' formája fö-
lötti czivódásból, vetélkedésből kerekedett előítéle-
tekből , ezek pedig nagyobb részint a' XVIdik szá-
zadi meghasonlásból eredtek? (1. 8 3 ) 

A' „protestantismus" nevezet, mint valamelly 
magnetismus, avagy talizmán, varázserővel lepte 
meg a' különben könnyenhivő néptömeget ; elhitet-
ték vele az új í tók, hogy minden miveltség, tudo-
mány , fölvilágosodás egyedül a' reformatióból „ceu 
ex fonte perenni" — áradtak: innen elbizottság, 
dicsekedés, a' kath. hit ellen kigondolt koholmányok, 
rágalmak , hamis vádak, szőrszálhasogatásokkal tel-
j es , halomra rakott gunyiratok, mellyek nélkül az 
elcsábított ingatag népet egy szokatlan, uj vallásra 
bírni — annál inkább annak élvezetében megtar-
tani — lehetlen vala. 0 . 83) 

A' fölvilágosodás mint más felekezetüeket kizáró 
protestantismusi kiváltság ugy tekintetvén: annak 
ürügye alatt minden régi institutiók, mivel meg nem 
semmisittethettek, — fölforgattattak, elferdittettek : 
a' mártyrok és szentek' emlékét dicsőítő monumen-
tumok , képszobrok az egyházakból kihordattak ; a' 

keresztény hitnek jele, mellytől nálunk a' keresztség 
vette nevezetét, megváltónk halálának symboluma, 
oltárokkal, orgonákkal és zengő muzsikákkal 's több 
régi emlékekkel együtt, mint megannyi vakság és b i -
gottság' emblemái, összetörettek, profanáitattak ; — 
a' lelki szabadság' jogánál fogva tetszett az újítók-
nak a' sacramentumok' egy részét nem csekély mó-
dosítással nyilván megtartani, — a' többit lappangva, 
más alakba öntve vallani — hirdetni. Q. 85 ) 

Az egyház' fejétöli elszakadás' következtében, 
a' szent zsinatok és conciliumok' elmellőzésével, a' hit' 
ágazatiban többé nem a' r. kath. egyház' elvei, ha-
nem a' szabadelmüek' véleményén épült — ágostai 
ós helvetiai gyűlésekben kidolgozott confessiók — 
symbolicus könyvek használtattak sinórmértékül. — 
Igy a' Jézus' közönséges egyházában észbirodalom 
állíttatván föl, a' t iszta, nyilvános, tettetés nélküli 
vallás — hogy egy protestáns író'szavaival éljek — 
a' legundokabb véleményekkel, istentelen dogmák-
kal (impiis dogmatibus) nem megtisztíttatott, hanem 
bemocskoltatott, elferdittetett. 0 . 8 5 ) 

Igy állottak a' keresztényi viszonyok szinte há -
romszáz évekig, melly idő alatt vallásháború, kül- és 
belső ellenség, szakadatlan pártoskodás, a' kath. 
egyházat a' protestantismus' megtámadásai ellen véd-
állapotban (defensiv) tartván, gyakran ez amazt 
végenyészettel fenyegette ; az ujabb forradalom' sza-
kában a' józanészvallás hasonló kísérletekkel szorí-
totta ; míg végre az ohajtott, két évtized óta tartó 
európai áldott béke alatt, a' szenvedélyek lecsilla-
podván, a' dicsekedés' forrása annyira kiapadt, hogy 
többé nem az egyházak' elsősége, nem a' dogma fö-
lötti czivódás, hanem a' felekezetek' egymáselleni 
képzelt és igaz vádjainak megvizsgálása lön a' j e -
lenkor' legnagyobb föladata ; — 's az a' kérdés : 
valljon az okok, mellyek az újítókat arra indították, 
hogy azon eredeti egyháztól, melly az urnák világá-
tól meghatva, sugárit az egész föld' kerekségére lö-
veli, elszakadjanak, — helyesek voltak-e, vagy 
nem? (1. 8 6 ) 

II. 
Közönségesen tudva van, hogy a' protestánsok 

a' r. kath. egyháztóli elszakadásnak okát az akkor 
divatozó visszaéléseknek tulajdonítják, mellyeknek 
kiirtására különös isteni vezérlet alatt, olly emberek 
támadtak, kiknek elég erejök 's hatalmuk volt a' 
keresztény vallást azon lábra, formára visszaállítani, 
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a' mint az első századi keresztények az apostoloktól 
átvették. 

Lássuk tehát: miképen állja ki ezen föllengős 
igény a' történeti 's logikai bírálatot? 

Hogy a' visszaélések az újítók' minden befo-
lyá sa ' s közbejárulta nélkül megszűntek volna's va -
lósággal meg is szűntek, bizonyítja a' kath. hit' sza-
kadatlan gyakorlata, virágzása, világszerte lett e l -
terjedése, melly — minden viharok' daczára, a' nél-
kü l , hogy elveit idegen forrásból merítette, vagy 
institutióin legkisebb csorbát ejtetni engedett volna — 
mint a' Libanuson magasra nőtt czedrus a' tövisek 
közt, büszkén áll; elannyira, hogy midőn más f e -
lekezet az unió' szellemétől meglepve, bizonytalan 
remény alatt még a' háromszáz év óta vallott elveit 
is kész föláldozni, — akkor a' kath. egyház fan-
jának folytonos gyakorlata mellett, hi tben, szere-
tetben, tudományban, észrevehetlenül önmagától ter-
jed , növekszik és gyarapodik, — megtartván vál-
tozhatlanul az irányt, melly az egység' központja 
körül olly renddel forog, hogy az idő és századok' 
soraihoz képest, mint a' fényes nap sugárit az egye-
temre lövelje, — napról napra több több értelmi-
séget , tudományt, bölcseséget kifejtendő. És ebben 
áll az ő eredetisége, előhaladásának nagy titka, 
azon sokak előtt megfoghatlan igazság, hogy ,,a' 
keresztény vallás, míg emberek léteznek, minden 
idő' eseményit képes kiállani, — hogy azon a' po-
kolnak kapui soha diadalmat nem vesznek." 

Fölötte csalatkoznak, kik a1 kath. h i t ' v i r á g -
zását 's eddigi fönállását egyedül a' papok' anyagi 
jólététől függesztik föl; kik annak végenyészetét jósol-
j á k , mihelyt a' clerus papi jószágától megfosztatik; 
kik terveket készítenek annak megdöntésére. 

Az örök igazság, mellyen a' közönséges egy-
ház alapul, nem időre, nem földi országra, nem 
az emberek' véleményére 's kormányozására, hanem 
az örökkévalóságra lévén bizva, — az illyenek nem 
tudják , hogy a' közönséges egyház ollyan, mint a' 
fényes nap az egyetemben, melly semmi más plané-
tától nem kölcsönöz, hanem minden égi testek tőle 
világosittatnak; — hasonlók az illyvélemónyück a' 
tévelygő babonás tudatlan köznéphez, melly a' föld' á r -
nyékától 's föllegektől elborított napkörüli sötétségből 
annak elfogytát, vagy végképeni enyészetét jósolja. 
Hányszor kisértetett a' kath. egyház, nem üldöztet-
tek , nem hurczoltattak-e halálra buzgó pártolói, — 

nem koboztattak, nem osztattak-e föl világiak közt 
a' XVI században nagy részint a' papi jószágok ? — 
az ujabb időben nem fenyegetés közt vitetett-e VII 
Pius pápa, — a' poseni érsek, fegyveres kísérők közt 
várfogságra ? mindezek nem azt mutatják-e , hogy e' 
martyrok koránsem világi dicsőségért, nem mulandó 
jószágért, hanem a' keresztény hit' egységeért áldoz-
ták föl éltüket, mellynél drágább nem lehet ? ! — 
Hát az elnyomott irlandiak, a' sanyarú élettel küzdő 
missionáriusok — a' vagyon utáni vágyból buzgók 
elannyira hitök mellet t?! — Nem találunk-e a' l eg-
újabb időben jelenleg is példát a' j avak , jószágok 
iránti részvétlenségre a' papi rendeknél, — nincs-e 
hazánkban is vallása mellett olly buzgó nagyérdemű 
méltóság, ki püspöki terjedelmes jövedelmét kész egy 
kolostori élettel fölcserélni? — 

Egyébiránt föltévén meg nem engedve, hogy 
a' protestáns íróktól olly borzasztólag kikürtölt visz-
szaclések még számosabbak 's veszélyesebbek voltak, 
mint előadatnak : lehetnek-e csak árnyéki is a' XVI 
századi meghasonlásból eredett szünet nélküli viszál-
kodásnak, gyűlöletnek, véres háborúknak ? — nyuj-
tottak-e annyi alkalmat az erkölcsök' megvesztege-
tésére, — Europa, sőt az egész világ anyagi és 
szellemi műveltségének meggyilkolására, mint az em-
iitett catastrophe : a' kath. egyháztóli elszakadás ? 

Szabad legyen e' részben magoknak a' protes-
táns Íróknak nyilatkozatára hivatkozni, kik mindjárt 
a' meghasonlás' szakában észrevették, panaszkodtak 
és megvallották, hogy a' hitszakadás különböző vé-
leményeket, ezek pedig iszonyú következéseket szül-
tek. — Dr Luther látván az uj vallást fenyegető ve -
szélyt, illy szavakra fakadt : „annyi közöttünk a' 
vallás, a' hányan az emberek" — és „ha a' világ 
még tovább is fönáll, — a' szentírás' sokféle magya-
rázata miatt ismét szükséges a' hit egységének meg-
tartása végett a' zsinatok' végzéseit bevenni 's azok-
hoz folyamodni. ( „Tot sunt inter nos religiones, 
quot homines. " Lutherus Tom. II. Germ. Jenensi 101. 
Epistola ad Antverp. — „Si diutius steterit mundus, 
iterum erit necessarium propter diversas scripturae 
interpretationes, quae nunc sunt , ad conservandam 
fidei unitatem, ut Conciliorum décréta recipiamus, et 
adea confugiamus." Luther Tom. VII Germ. fol. 5G2.) 

Siralmas szilinél festi le továbbá Luther' halála 
után egy másik protestáns iró az ekklézsiák, tanodák 
's tanitók' akkori helyzetét; előszámlálja mindazon 
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Szomlmthelyi levelek. 
lGik levél. 

Számvevői észrevételek. 
Emlékezel, nem kétlem, hogy 12ik levelem-

ben Haubner ur' megnyugtatására, ki minket romai 
katholikusokat arról vádol, hogy protestáns atyánk-
fiai ellen guny és gyanusitgatásokkal élünk, azt 
mondám: hogy nagy oktalanság volna a' katholiku-
sok' részéről gunynyal 's gyanusitgatásokkal élni 
protestáns atyánkfiai ellen most, midőn naponként ők 
magok magok ellen elég erős vallási fegyvert nyúj-
tanak kezünkbe ; 's azért mi magunk azon katholikus 
poleinicust, ki még most is gunynyal 's gyanúsítással 
élne, mint legügyetlenebb harczost a' táborból el-
rezzentenők ; mert szú-ette póznával piszkálná az 
ellenség' bástyáit akkor is, mikor már maga az ellen-
ség a' várkapuit, ő tudja minő tacticából, kinyitotta, 
's elég vigyáztalanul maiglan nyitva hagyta. — Ezen 
őszinte nyilatkozatom azt szülte, hogy t. Török Pál 
ur a' Prot, lap'egyik szerkesztője az 1843ki P. L. 9ik 
számában nekem „számot advánengem ez által 
kegyesen számvevői tisztre méltatott. Szavai imezek: 
„Ez úttal számot adok némelly levelező által kár-
hoztatott — — tactic ár ól, miszerint ez ( a ' s z e r -
kesztőség) fölléirá a' magyarhoni protestantismus 
várának kapuit, melly nyíláson a' hiányok 's 
romlások láthatók. Megmondok a' programmhan, 
mikép a' magyarhoni protestantismus, itt, vég-
czélja felé nem haladhatott olly örvendetes si-
kerrel > mint ott , hol életbe átment törvények 
védelmezek, hol sem kül, sem bel ellenséges ele-
mekkel nem kellett küzdenie 's békés fejlődésé-
ben gátoltatnia. Tudjuk, mikép kezdetben ennek 

csak gyönge fészkét is máglyatüzek lobogták kö-
rül 's a' sacramentariusokat száműzés rettegleté; 
ezen egyhéiz szinte 300 évig nem jóléte, hanem 
csak léteért küzdött; voltak szomorú idők, mi-
dőn pásztorai szétüzettek , kormányzóik nem 
igazgathattak, nem gyülekezhettek tanácsba ösz-
sze : és általlátjuk, hogy itt az egyház alkot-
mányának 's szerkezetének lehetetlen vala helye-
sen elkészíttetni ; az igazgatási rendszernek nem 
lehet tökéletesittetni olt, hol kormányzás 's igaz-
gatás nem is vala eszközölhető, nem vala sza-
bados. Alléitjuk, á várnak, midőn külről szün-
telen ostromoltatik, 's a' lakók' figyelmét, kül el-
lenség elfoglalja : benső részeiben 's szerkezeté-
ben csak szapora munkával, csak hamar 's kön-
nyen kapható anyagokból lehel épitlelnie. Most 
már, hála érte az égnek ! hála a' kegyelmesen 
uralkodó — fölséges háznak ! béke hinti reánk 
malasztait kitártuk teliéit a' protestantismus 
vára' kapuit, hogy a' nyíláson kilalicskázzuk, 
a' béke' idején, az idő és ostrom által a' falak-
ról lemállott vakolat-hulladékokat; az ad interim 
épített belbástyákat leszaggassuk , a' réseket be-
tölt sük 'stb. Tessék tehát azoknak, kik minket 
vádolnak 's kárhoztatnak, örülniök annak lát-
tára, mint akadályozók meg a' vár' teljes és 
czélszerü felépíttetését ! csak tessék diadaléneket 
harsogni a' romokon, mellyek pusztító kezeiktől 
omlottak ! Mi pedig hordjuk ki a' majdan 
alkalmasan 's czélszerüleg építendő várból, tárt 
kapun a' szemetet 's szórjuk a' szélbe 's a' vár 
körül zúgva rohanó folyamba" 'stb. 

Ezen igen őszinte, noha itt ott kelletinél csipősb 
nyilatkozat *s respective számadásra én mint afTélc 
exactor ad honores némelly igénytelen számvevői 
észrevételeket tenni jónak és szükségesnek látom. 

Mindenek előtt bizonyossá teszem Török urat, 
hogy a' szerkesztőség' tacticáját, miszerint ez föltárá 

15 
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a' magyarhoni protestantismus várának kapuit, korán-
sem „kárhoztatomsőt annak szivemből örven-
dek, nem ugyan alacsony kárörömből; hanem azon 
egyszerű okból, mert ekkép, mivel Török ur' val -
lomása szerint is most béke hinti reánk malasztait, 
az ellenséges csapatok egymással közelebbi érintke-
zésbe juthatván, talán az ohajtott 's hazánkra nézve 
jelenleg legszükségesb keresztény egyesség is Isten' 
kegyelmével könnyebben létre hozathatik napjaink-
ban , mint eddigelé ; — ha ezen jó szándékomat 
Török ur nem hiszi, azt kell felőlem föltennie, hogy 
igen gyáva 's tudatlan harezos vagyok, ki kárhozta-
tom az t , minek ellenséges indulatnál fogva főkép 
kellene örülnöm, t. i. hogy fölnyittatvák a' vár' kapui, 
„mellyeken az ellenség' hiányai 's romlásai látha-
tók ;" hiszen mint ellenség ennél többet és jobbat 
nem is óhajthatnék ! Azonban igen hibás vélemény-
ben van Török ur, ha azt gondolja, hogy mi romai 
katholikusok a' protestantismus' hiányait 's romlásait 
csak azóta látjuk, mióta a' protestantismus várának 
kapui fölnyittatvák, hiszen a' vár' dicső alapitói kö-
zülünk mentek ki; 's épitésök- és rombolásaiknak 
három század óta szemtanúi valánk. 

A' Prot, lap' programmjában ugyan megmondá 
a' szerkesztőség, „mikép a' magyarhoni protestan-
tismus itt végczélja felé nem haladhatott olly örven-
detes sikerrel, mint ott, hol életbe átment törvények 
védelmezék, hol sem kül sem bel ellenséges ele-
mekkel nem kellett küzdenie 's békés fejlődésében 
gáloltatnia:" de ha szemeinket készakarva behunyni 
nem akarjuk, láthatjuk, hogy épen ott, hol a' pro-
testantismust életbe régen átment törvények 's feje-
delmek védelmezék, ott a' vallási 's egyház' alkot-
mányi hiányok 's romlások borzasztó culminaliójokat 
é r ték , mellyekre vonatkozólag egy német tudós 
imigy nyilatkozik: Der Protestantismus hat nach einer 
eigenthiimlichen Form herumgesucht, aber bisher noch 
keine ausgefunden ; nachdem er den ganzen Kreis 
des Unschönen durchwandert, scheint er jetzt heim 
allen Pantheon wieder angelangt. De jelentőbbek és 
megfontolásra méltóbbak e' tárgyban Menzel prot.tud. 
szavai: Fährt man fort demMuthwillennachzugeben; 
wagt man von der einen Seite keinerlei Widerstand 
mehr gegen die sichtbar hereinbrechende Corruption, 
und jauchzt man auf der andern in blinder TJiorheit 
dem Muth des Lasters zu, als ob es Tugend wäre , 
so muss zuletzt eine Aullösung eintreten, bei der 

Niemand gewinnen kann, als die Kirche, die ihrer-
seits ruhig und fest gestanden, nämlich die katho-
lische. Vollende nur die Hegeische Philosophie das 
grosse Experiment der Vivisection an dein gemar-
terten Leihe unsrer Kirche, und löse alle Nerven 
Adern und Sehnen von dem Arm ab, den in dieser 
Zeit, mehr als in jener andern, lutherische Kraft er-
heben sollte, blase alles, was Bube heisst auf deut-
schen Strassen, in den Feuerherd, über dem Strauss 
die Bibel destillirt und in Dunst aufgehen lässt; malt 
das Schreckbild des Pietismus auf alle Wände: wenn 
ein Minister der kirchlichen Angelegenheiten im 
ersten lutherischen Staate noch ein Christ zu 
seyn wagt; beschwert euch über den unerträglichen 
Mysticismus, wenn man euch an die zehn Gebote 
erinnert ; berausche sich das gemeine Volk immer 
wilder in Brantwein und die gebildete Welt in der 
destruetiven Literatur; jubelt immer, einstimmiger 
den allesnegirendenDichtern zu; seht nirgends mehr 
Geist und Schönheit, ausser in dem, was Glauben 
und Sitten verhöhnt; dann lasst von Frankreich her-
über die Socialisten herein, und ihr tverdet in nicht 
gar langer Frist in eine Lage gekommen seyn, 
in der ihr der gebenedeiten Mutter Gottes auf den 
Knien danken werdet, dass es noch eine katho-
lische Kirche gab, die euch armen Sündern Ab-
solution gewähren konnte, und diese holt euch 
dann in Köln. (L . Historisch Polit. Bl. l i t e r B. 
187.1.) íme hová jutott a' németországi protestan-
tismus, hol azt életbe átment törvények védelmezék! 
Jó volna illyeseket nekünk magyaroknak megjegyezni, 
de mi haszna? mi csak szeretünk mindennemű harmi-
czadon keresztül menni , 's tulajdon kárunkkal ta-
nulni ! 's bár csak azután okulnánk! 

A' programm a' protestantismus nemhaladásának 
okát a' kül 's bel ellenséges elemekkeli küzdésben 
keresi's vélif föltalálni; de a' német protestantiz-
musra, hol, mikép látók, nagy bonyolultságban 
van minden, ez nem alkalmazható ; mert Németor-
szágban a' hatalmat használni tudó fölös számú pro-
testánsoktól a' romai katholikusok Ça' kül ellenség) 
majdnem földönfutókká tptettek már , 's mégis ott 
naponként rosszabbra fejlődik a' protestantismus. 
Azonkívül eléggé ismeretes, milly fönnyen dicse-
kesznek értelmi tehetségökkel, szellemi 's észbeli 
felsőbbségökkcl is a' protestánsok. Mióta regélni 
kezdték, hogy a' gyűlölt Babylon' födelét Luther, 
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falait Calvin, alapjait Socin szerte dúlta, milliomszor 
mondogaták, hogy a' katholikusok buták, szabadság 
nélküli nyomorultak, tespedők: illyen emberek pedig 
mikép szeghetnék a' dicső protestantismus' szárnyait? 
hisz' tudva van és elismérve, hogy ész és szabadság 
mindenkor fölolvasztja, assimilálja a' legnagyobb 
szolgacsoportot. Ennyit röviden a' kül ellenségről. 
— A' protestantismus' bel ellenséges elemeiről álta-
lán most nem szólok, azoknak bővebb fejtegetését 
magamnak máskorra föntartván, 's egyenesen ha-
zánkra térek. 

A' magyarhoni prof estant ismust; illetőleg, ki 
nem tudja, hogy épen azóta vajúdik leginkább egy-
házi alkotmány- és szerkezetével, kormányzás- és 
igazgatásával sőt bel életével leginkább, mióta ha-
zánkban az 1791 ki országgyűlésen alkotott tör-
vény' védelme alatt áll , mióta egyházi könyveit 
maga birálja, iskoláit függetlenül rendezheti , az or-
szággyűléseken naponként ujabb 's ujabb pártolást nyer 
'stef. Lám a' budai zsinat azóta tartatott , 's vége 
hossza nincs e'protestáns zsinat fölötti jeremiádoknak; 
lám azóta ötven év folyt le, 's ma is Péterfi Albert 
ur — kétségen tul hazánkban az elsőbb protestáns 
capacitások' egyike — megvallja, hogy a' protestánsok 
az egyházi jogtanban merőben járatlanok, 's azt sem 
tudnák igazán : miről kellene a' netán tartandó zsi-
naton tanácskozniok; sőt maga a' Prot, lap' pro-
grammája ezt mondja: ,,a' protestáns egyház' jele-
nében sokoldalú nemes, de nem mindenben hö 
eetkezetes mozgalom mutatkozik" 's „a' múltnak 
homálya 's a' jelennek bonyolodottsága miatt a' 
magyar protestantismus sok részben aggodalmas 
jövendő felé halad." íme ! Erdélyben a' négy vallás' 
egyenlősége már régtől fogva biztosítva van, 's kér-
dem: mi történt ott a 'protestáns alkotmány- és szer-
kezettel, kormányzás- és igazgatással ? eddig egyet-
lenegy tudósítás közöltetett Erdélyből a' Prot, lap' 
1843ki 6ik számában Háromszékről, 's az is ekkép 
szól : ,,E' gyűlés' vége hasonló a' kezdethez, — 
heves vitatkozások ; — németlyek Pegasus' hátán 
Ugszirteken ugrándozni, mások istenek közt az 
ülymjmson tartózkodni tör ekedének ; itt olt az 
evangelium' szelid fegyvere' csattogása hallható 
vala, most mintha pünkösti erő lebegne a ta-
nitó tanítványokon ; majd mintha az ördög' véres 
barázdákba vetett konkolyát, Cyrce tulcsapongó 
tármázókká bíivölte volna — egyik : „in te est 
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perdiUo Israel," a' másik : ,jelt kérek, megsér-
tettem," lüabálá. És igy az indulat oW 
nyelvén beszélők,vég ezetre egymást 
meg nem érthetvén: az elkezdett Bá-
bel, egyházi kerületünk' nagy kárára, 
födetlen maradt, és a' különböző 
nyelvek eloszlanak." 

Ugy de azt mondja Török ur : mi egy félszázad 
az egyházi alkotmány' kifejtésére, várjunk az időtől, 
eddig azt tenni nem lehetett, mert „tudjuk mikép 
a' protestantismus' gyönge fészkét is kezdetben 
máglyatüzek lobogták körül ; — — ezen egyház 
szinte 300 évig nem jóléte, hanem csak léteért 
küzdött; voltak szomorú idők, midőn pásztorai 
szétüzettek" 'stb. ; ezek gondolom a' magyarországi 
protestantismusról vannak mondva. De bizton fölszó-
lítjuk Török urat: mutassa meg a' históriából, de 
nem ribiniféle be nem bizonyított adatokkal ám, mi-
kor gyújtatott csak egy szalmaszál hazánkban a 'pro-
testantismus ellen? és ő mégis máglyatüzek' lobo-
gásáról ábrándozik, ha csak a' haereticusok' meg-
égetéséről hozott, de hála Istennek soha életbe nem 
ment törvényt nem érti ; ha pedig külföldről szól , 
akkor — no akkor, nem feledve Servetnek Calvin ál-
tali megégettetését, tekintsen Anglia' históriájába, 
's olvassa meg Dania, Svetzia is Norvégia' katho-
likusokat kiirtó törvényeit. — 'S mivel a' históriá-
ból mint tanult embernek azt is kell tudnia, hogy 
pacificatiók által a' protestantismus' léte bizonyo-
san biztositva vol t , mikép mondhatja : hogy a' pro-
testantismus 300 évig nem jóléte, hanem csak lé-
teért küzdött ? — De tudnia kell azt i s , mint tanult 
embernek, hogy a' koronás fejedelem' kábatja gomb-
jának rángatásáért, prágai röptetésekért, jam gallus 
pennas mittit-féle correspondcntiákért nem lehetett 
mindig pax tecummal válaszolni evangélikus atyánk-
fiainak ; mert ha a' protestánsoknak nem csak létök-
ért hanem jólétökért is szabad volt küzdeni, senki 
rossz néven nem veheti , ha a' katholikus is ama' 
sanyarú időkben ősi birtokáért és léteért küzdött. 
Illynemüeket nem örömöst említek; de mivel protes-
táns atyánkfiai a' máglyatüzeket magok lobogtatják 
irataikban : ne nehezteljenek, ha ezeknek világánál mi 
is visszatekintünk a' leggyászosabb idők' króniká-
jába. — Azonban föltéve de meg nem engedve, lia 
szóról szóra igaz volna is Török ur' állítása, lehet-e 
akár a' protestantismust általán, akár a' magyaror-
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szágit különösen egyházi alkotmánya és szerkezeté-
nek zavarai miatt azon okból védelmezni, mivel a' 
protestantismus hosszabb időig elnyomatott? hiszen 
annyit c saknem szenvedtek, annyira elnyomatva 
nem voltak, mint egykor az első keresztény anya-
szentegyház, 's ez mégis tudta elnyomatása alatt is, 
mi tartozik az egyházi alkotmány- és szerkezethez; 
és midőn a' béke' ideje bekövetkezett, nem kapkodott 
ide oda a' teendőkért, hanem miként a' hant alatti 
ép mag megőrzi csiráját, 's a' hant' elhengeritése 
után tüstént sarjadozásnak indul, ugy ő is tudván és 
épen megőrizvén Krisztus' rendeletét az anyaszent-
egyház felől, az üldözések' vérnapjai után tüstént 
minden tétova nélkül nagyszerűen megkezdé hatását, 
's maiglan változatlanul folytatja azt, noha ezen stabi-
lismusáért már sokszor elleneseinél guny' tárgyává 
változott: de ez neki szégyenére nem válik, ellenben 
Török ur kénytelenittetik megvallani, hogy „a' vár 
benső részeiben 's szerkezetében csak szapora mun-
kával, csak hamar ' s könny en kapható anyagokból 
építtethetett," 's azért most a' béke' idején „kikeli 
talicskázni abból az idő és ostrom általa' falakról 
lemállott, vakolat-hulladékokat" sőt „az, adinterim 
épített belbásty(lkat leszaggatni 's a' réseket betöl-
teni." Ezen épitési sürgésforgás' emlegetésénél azon-
ban a' biztosan álló stabilis katholikus előtt föltűnő 
az , mikép a' reformátorok azt vitaták, 's az egész 
reformatio azt állitá : hogy Krisztusnak azon igaz 
anyaszentegyháza, melly a' papismus alatt elveszett, 
vagy legalább elrejtetett, a' reformatio által ismét 
helyreállíttatott; 's imc most magok bevallják a' pro-
testáns urak, hogy azon munka csak szapora munka 
volt , quoil cito fit male fit, 's azért nem csak a' 
falakról lemállott vakolat-hulladékokat ki kell talics-
kázni , hanem még az ad interim épített belbástyá-
kat is most le kell szaggatni, 's a' réseket betölteni. 
Ez uraim ! lelkemre mondom szomorú dolog! mellyen 
mi sem nem örülünk, sem diadaléneket nem harso-
gunk, hanem csak arra kérjük az urakat: hogy a' 
solidus építést minél előbb kezdjék el , 's ha, mint 
Istentől hiszszük, bábeli munkájokat tökélyre emelni 
képesek nem leendőnek , legalább kételkedni bátor-
k o d j o n ^ munkájok' czélszerüségén. Addig is pedig 
imezeket javaslanám : hogy a' talicskázás szaporán 
és vigan menjen, daloltassanak drága jó uraim! né-
melly mindent tagadó ( I Menzel!) protestáns költész 
által a' munkásoknak dalt, 's készíttessenek ncmclly 

protestáns philosophus által a' talicska' philosophiá-
járól értekezést. Azután csak lássanak íziben a' sze-
métdomb' tisztítása- 's kihordásához ; egyúttal azon-
ban, kérjük szépen, ne terheltessenek a'romai katholi-
kusok elleni megrögzött előítéleteiket is kitakarítani ; 
de azt , véleményem szerint, nem helyesen tennék , 
ha a' kihordandó szemetet Török' terve szerint a' 
szélbe szórnák's a' vár körül zúgva rohanó folyam-
ba ; mert a' szél ismét sokat visszahordhatna az 
építendő várba, sőt a' szegény talicskázók' szemeit 
és ruháit károsan érdeklendhetné ; a' zúgva rohanó 
folyam pedig ugy járhatna, mint a' Duna, melly né-
hány év előtt némellyek szerint azért tett olly nagy 
rombolást, mivel a' szemét Pesten alól a' Dunába 
hordatott ; 's ha az áradás a' várnak nem ártana is , 
a' vár körüli majorokat, mellyek hasonlókép a' vár-
hoz tartoznak, elpusztithatná. Ezeken kívül még azt 
is bátor volnék ajánlani, hogy a' demagógia' kalo-
dáját, melly kétségkívül a' várban tartatik, 's melly 
alatt a' protestáns lelkészek, vallásnokok, vagy lelki 
lovagok (1. Prot. L. 1843 Gik szám) sinlődni kény-
telenittetnek, elégessék, 's hogy a' fa hiába ne égjen, 
vessék reá azon számtalan dibdáb röpiratkákat 
(Tractätlein) mellyek ujabb időben némelly hév-
buzgó protestáns írók által Angliában, Németország-
ban 's másutt összeférczeltettek, 's minden vallású 
keresztények között lelki alamisna gyanánt a' val-
lásos érzelmek' nem kis kárával 's megvesztegetésé-
vel szétterjesztettek. Többnyire vigyázzanak, hogy a' 
kitisztított várba a'meghasonlás' ördöge nyolezad ma-
gával vissza ne térhessen ; mert akkor az utóbbi ba-
jok az előbbieknél nagyobbak leendenek. 

'S ezzel bevégzem számvevői észrevételeimet, 

's azon kimondhatatlanul örülök, hogy Török ur 

elvégre megismerj, hogy hazánkban „béke hinti a' 
protestantismusra malasztait" 's ennél fogva, re-

ménylem, nem fogják protestáns atyánkfiai ezután ugy 

mint eddig a' katholikusokat üldözésről vádolni. 

Adja Is ten, hogy a'béke'malasztjait e' hazának min-

denpolgára nagy 'mértékben élvezhesse. 

— czy. 
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]%Tevelö 's tudományos Intézeteink' 
története 9 's azok' fejlődésére a' 

elerus' befolyása. 
II. 

A talárpusztitással az iskolák' elenyészte ; utóbb 
ismét emelkedése, a' veszprémi iskola' virágzása, 

és néhány észrevétel. 
Mint hatalmas földrengéskor a' századokon át 

iparkodó kezekkel épiilt városok pillanat alatt össze-
omlanak, 's fölöttök uj korszak támad : ugy hazánk-
ban is a' Sajó melletti szerencsétlen ütközet a' szel-
lemnek szépen fejleni indult reményvirágait elher-
vasztva, a' tudományos haladásban csökkentő idő-
szakot képez. Ugyanis több országnagyjainkon kivül 
a' csatatéren maradván Mátyás esztergomi, Uyolin 
kalocsai érsek, György győri, Reynald erdélyi és 
nyi t ra i püspök, Heréül bácsi főesperes, Miklós sze-
beni prépost .a'király' alcancellariusaés egyebek, I ) 
garázdálkodva barangolták át egész hazánkat 124-2ben 
az ádáz mongolok. Városok, helységek, templomok 
és kolostorok elpusztíttatván, a' levéltárok' nagy 
része tüzmartalékká lett. Egyedül mit a' szerzetesek 
és egyháziak magokkal vihetének, vagy biztos helyre 
rejthetének, lön megmentve a' végső enyészettől. 2 ) 
Ezeket a' külföld gondosan megtakargatván, utóbb 
mindig több visszakerült belőlök. 3 ) 

Hazánk tehát ezen szomorú eset által szoros ér-
telemben elpusztíttatott ; mert azon három vármegyén 
kivül, mellyeket IV Béla király személye' szabad-
ságaért kénytelen volt Fridiiknek átengedni, csak 
Fejérvár, Szent Márton, és az esztergomi erös-

1) tlogerius Carmen miserabile C. 30. 
2) Igy maradt fön ezen gyászos időből, közönséges nagy 

pusztulásból , mint száldeszka a' ha jó törésből , ama' 
két magyar halottas beszéd is, mellyek tek. tudós Hor-
vát István ur szerint 1182 vagy 1 lS3dik évből valók, 
(Tudom. Gyűjt. 1835.1. Köt. 115.1.)mel lyeket I813ban 
a' misekönyvvel együtt hova irva vannak, a' főtiszt, po-
soni káptalan ajándékozott a ' Széchenyi országos 
könyvtárnak, hol jelenleg őriztetnek. Itt ezt csak azért 
is kívántam emliteni, mivel ezen két régi nyelvemlék 
kedves anyai nyelvünkre nézve megböcsülhetlen kincs, 
legdrágább cimelion. 

3) Hlyen, időszakonként külföldre került gyűjtemény le -
hetett az i s , melly ezer hatszáz hatvanhat érdekes 
oklevélből á l lván , a ' I8dik század' hanyatlásával 
Onoldin német püspök által If. József császárnak 
ajándékoztatott. Nagy. Hist. Prag. R. Hung. T. I. p. 246. 

ség menekült meg a' tatárok' dühétől. 4 ) A' szinte 
két évig tartott csapás iszonyú sebet ejtett a' nem-
zet' testén, és az ínség, mint szemtanú iró' bizonyit-
ványiból olvassuk, legmagasb fokát érte. Isten kü-
lönös gondviselésének köszönhetni , hogy hazánk 
ezen rémítő ostortól minden fegyver nélkül megsza-
badult , és nálunk állandó sátorát a' tatár föl nem 
ütötte. 

Hogy ezen szomorú csapás' következtében a' 
püspökségek, apátságok és kolostorok mellett az l ső 
§ban előszámlált iskolák, tanitó intézetek megszűn-
tek, és egy időre elnémultak, nem is kell monda-
nom. Minden lepusztittatván , mindent élőről kellett 
kezdeni, mindent újra ültetni. Béla király semmit 
el nem mulasztott, hogy a' nagy sebet orvosolja, a' 
levert országot fölemelje; miért is méltán a' haza 
második alapitójának neveztethetik. — Az egyház 
sem kerülé el a' gondos király' figyelmét, a' káro-
kat itt is pótolni, a' megüresiilt helyeket betölteni 
igyekezett; és csakugyan egy évvel utóbb a' tatárok' 
kiköltözése után 1243ban költ amaz oklevelében, 
mellyet a' keresztes vitézeknek a d o t t , már aláirva 
előjőnek: Vancha István esztergomi, Benedek ka -
locsai érsek a' király' cancellariusa, Bertalan pécsi, 
István zágrábi, Zelantl veszprémi, Vincze nagy-
váradi , Ilaym váczi, Gallus erdélyi, és Lambert 
egri püspökök. 5 ) Ezen főpásztorok 's utódaik' szár-
nya és jótékony pártfogása alatt az előbbi szerzetes 
rendek ismét föléledének, 's közülök ez időtájban 
különösen szent Domonkos és szent Ferencz' fiai 
a' népoktatás körül magoknak gazdag érdemeket 
szerzének. 

Fölvett tárgyunkat illető történeti adatok' hiánya 
miatt, minthogy ez időből kevés iromány szállott le 
reánk , itt ugyan eggenként ki nem mutathatjuk a' 
gyászos napok utáni évtizedekben mint emelkedtek 
föl ismét hazánkban az iskolák : de hogy azok a' 
püspökségek, apátságok és kolostorok mellett ismét 
lé t re jöt tek, és pedig bennek a' tudományok' több-
féle ágai is tanittatának, következtethetni az 1279-
ben tartott budai zsinat' ama' canonjából, misze-
rint a' szerzetes férfiaknak egyházi elöljáróik' tudta 
és engedelme nélkül az iskolák' látogatása, és azok-
ban a' grammatikán, theologián cs logikán kivüli tu-

4 ) Bonfi/i Re rum Hung. Dec. H. L. 8. p. 301. l lano v. 1606. 
5) Schmillh. Archi Episcopi Strigon. P . I. p. 121. 
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dományok' tanulása tilalmaztatik ; 6 ) azoktól pedig, 
kik magokat papi hivatalra szentelvén főesperesi 
méltóságra emeltetének, az egyházi törvényekben 
leendő nagyobb jártasság és ügyesség végett megkí-
vánja , hogye ' tudományokat három évig tanulják. 7) 
Amott a' szerzetes férfiakra nézve az iskolák' enge-
delem nélküli látogatása körüli tilalom, itt pedig a' 
parancsolat arra mutatnak, hogy hazánkban ekkor 
több tudományos intézetnek kellett léteznie. Ezek 
köziil|legnagyobb hirben állott,a' veszprémi püspök-
ség melletti iskola, melly mind a' tanitók mind a' 
tanulókra nézve a' párisi iskolával Francziaországban 
hasonló alakban állott. 8 ) 

Hazai iróink közül ez idő tájból kettőt említ-
hetünk, és mind a' kettő egyházi férfiú. Az egyik 
Rogerius nagyváradi kanonok , ki a' tatárok' fog-
ságába esvén onnét Isten' gondviselése által a' jövő 
kornak egyszersmind nagy hasznára kiszabadult, és 
mint nagyrészint szemtanú az egész dolog' menetét 
„Carmen miserablle" czimü könyvében hiv tollal 
leírta, és a' történet' emlékét a' késő maradékra át-
szállitotta. A' másik Kéza Simon magyar szárma-
zású egyházi férfiú, ki László király' idejében a' 
régibb hazai irományokat gondosan összegyűjtvén, 
azok' használata mellett Illdik (kun) László király-
nak ajánlott két történeti könyvét az egész 1282dik 
évi eseményig irta, mellyet belső kincseért, úgymint 
talpkövét és forrását minden utóbbi chronikonoknak, 
csak a' tizennyolezadik század' hanyatlásával kezdet-
tek hazánk' tudósai igazán méltányolni. 9 ) Említésre 

6) l'élerffy. Sacra Concilia P . I. p. 123. Ezen canonból 
következtethetni ez időben a ' világi tudományok iránt 
viseltető nagy részvétet , sőt mit IV Incze pápa 
1254ben meg is rótt, a' hi t tudomány' elmulasztásával 
azok iránti túlzó buzgóságot. Minden időben pedig 
igen üdvös rendelete volt az az egyháznak , misze-
rint tagjait mindenekelőtt a ' hittudomány' tanulására 
vezetni k ivánla , mert ez azon tudomány, melly le -
győzte a* világot, mellyet átalában minden embernek 
megszerezni lelki érdekében feküdnék , az egyházi-
nál pedig, hogy hivatalában szentül el járhasson, annak 
első és legfőbb helyet kell foglalnia,ugyhogy a' többiek 
mellékeseknek tekintendők. Innét magyarázhatni a' 
canon' czélzását. 

7) Péter f f y ugyanott p. 114. 

8 ) Katona Hist. Grit. Tom. VIII in Praef. 
9 ) Használta ezen chronicont a ' I4dik században Kikeltő, 

a' 15ben Thuróczi 's egyebek. — Egy kéziratot Kosa 

méltó itt még sz. Margit negyedik Béla király leá-
nyának magyar életirása, mellyről az a' vélemény, 
hogy írója apácza volt, és pedig nem sokára a' 
szent szűznek halála után, melly 1271ben történt. 
1 0 ) 

Mielőtt tovább haladnánk, némelly észrevétele-
ket kívánunk leírni, mellyek a' tizenharmadik és az 
ezt megelőző és követő kétszázad tudományos álla-
pota' nehézségét, és annak tetemes akadályait elő-
tüntetendik, melly észrevételek talán nem lesznek 
fölöslegesek azokra nézve, kik a' lefolyt századokat 
jelen szempontból tekintvén, azokat kíméletlenül, 
de egyszersmind igazságtalanul is megróni szeretik. 

IIa valamelly kor fölött ítéletünket kimondani 
akarjuk, hogy az egyoldalú ne legyen, szükség azon 
idő, hely és körülmények' viszonyaiba, mellyekben 
az akkor élők voltak, magunkat átgondolnunk, azok-
nak helyzetébe mintegy átvarázsolnunk, a' kort 's 
annak szükségeit igazán fölfognunk. 

Szükség meggondolnunk, hogy ezen századok-
ban hazánk, sőt egész Europa örökös forrongás-és 
háborúba lévén bonyolulva, minden tudomány a' 
fegyverforgatásban állott, minden figyelem és ipar 
ide volt irányozva. Illy körülmények közt pedig a' 
musák elvonulva mélyen hallgatni szoktak. Szükség 
meggondolnunk, hogy e' századokban a' könyvsajtó 
még föl nem találtatván, a' tudományos közlekedés 
végnélküli bajjal volt összekapcsolva ; a' tudományra 
vezető módok és eszközök hiányzottak, roppant 
könyvtárak közhasználatul nyitva nem állottak , de 
illy gyűjtemények, kivált hazánkban, még akkor nem 
is igen létezhettek, a' mik pedig voltak, azokat is 
az egymást követő sanyarú idők fölemészték. Igy az 
1243tól fogva az uj erővel fölépített városokat,helysé-
geket, kolostorokat, egyházakat és levéltárokat 1285 
ben a' még nagyobb számmal hazánkba rontott tatárok' 

Ödön sz. Ferencz ' rendebeli provinciális atya a ' könyv-
tár' szegletében porral ellepve ta lá l t , ' s Hordnyi Elek 
a ' kegyes iskolai rend' egyik munkás tagja azt tőle 
kapván 1782ben kétszer kiadta, Bécsben , és Budán. 
Közelebb pedig főméit, herczeg Kopácsit József o r -
szágunk' p r ímása a' tudományok' buzgó pártfogója ' 
költségén, tek. Podhradczky József ur 1833ban B u -
dán azt u jo lag kiadta. 

10) Tud. Gyűjt. 1833. II. Köt. 84.1. — Kiadta ez életirást 
Pray I770ben Nagyszombatban ; utóbb pedig Vajda 
Sámuel t ihanyi apát neve' elhallgatásával Budán 
1782. 
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dühe egész Pestig ismét elpusztitá, porrá égeté. 1 1) 
Szükség meggondolnunk, hogy a' hajdankorból fön-
maradt egyes nagyobb munkának csak lemásolása 
is több évet , sőt emberéletet kivánt, a' péblány 
azonban mégis csak egy volt, és ez vajmi kevésnek 
juthatott kezébe ! Örökös hálával tartozik az emberi 
nem mindazon szorgalmas férfiak iránt, kik, minden-
napi buzgó imádságaikon kivül, ha egyebet nem 
tettek volna i s , egy böcsös munkát lemásoltak, 
és azt az utókorra átszállították. Ezek pedig a' ko-
lostorok' csöndes falai közé szent magányba zár-
kozolt szerzetes férfiak voltak, kiknek ebbeli mun-
kássága nélkül utóbb a' typographia sem lett volna 

ff 
képes a' tudományokra szebb napot deríteni. Ok tartak 
fön,ők szolgáltaták a' tudományok temploma' építéséhez 
tartozó anyagot az utókor' kezébe. Továbbá föl kell 
vennünk a' papirosnak e' korban még felötlő hiányát, 
mi a' tudományok' bővebb kifejtésére 's tudományos 
közlekedésre nézve nem kevés akadályul szolgált. 12) 
Ezen 's egyéb okoknál fogva a' tudományokra vezető 
eszközök a' könyvek átalánosan ritkák és nagy böcsüek 
voltak; nálunk pedig a' könyvek' számát az egymástérő 
háborúk, a" tatárpusztitás még gyérebbé tehette, an-
nyira, hogy van példánk, mikép a' szalai szent Ador-
jánról nevezett kolostornak egy bibliapéldányáért, 
mellyet egy főnemes magánál tartogatván a' zsidónak 
hatvan mark aranyért elzálogosított, végre pedig a' 
könyv elveszett, a' nemes ur 1263ban Mura vize 
mellett egy falut, és Somogy megyében egy másik 
falunak részét adta kárpótlás' fejében. 13) Ezen észre-
vételeket egyenként és összevéve vizsgálva, szerintök 
a' tudományok általában ekkor még kellő virágzásra 
a' lehető legnagyobb ipar és szorgalom mellett sem 
vergődhettek volna. De mások is voltak e' kornak 
körülményei, mások szükségei: az első és legfőbb 
gond pedig a' haza' föntartására volt irányozva, mi-
ért az ősökben méltán csodálható és magasztalható 
amaz éberség, és lelki nagyság, melly annyi vihar közt 

11) T/wrúczi Ghron. Hung. C. 79. — Bakschay Chrono-
logia Regum Ung. n- 22. 

12) Papirosmalom 1613ban jött először létre hazánkban. 
Vagner Car. Analecla Scepus- P. III. p. 22. 

i 3) Spiest Aufklärungen in der Geschichte und Diploma-
tik S. 261. Beyreuth 1791. Igy volt ez külföldön is, 
az irott könyvek fölöttébb drágák voltak. Még a' 
saj tó föltalálása előtti években is a' párisi adásvevé-
sen egy bibliapéldány 800-1000 frton kelt el. 

e' hazát épen föntartá és a' végenyészeltől megoltalma-
zá, mellyben hogy a' clerus, mint első status, mindig ki-
tiinőlegsőt kettős szorgalommalfáradott's munkálódott, 
a' történet eléggé tanúsítja. Tekintve pedig hazánk' 
százféle szomorú viszontagságit és gyászos csapásit, 
épen nem volna csoda — hogy mélyen tisztelt egykori 
tanitóm' tek. tudós Horvát István ur' szavaival él-
jek — épen nem volna csoda, ha ez időkből min-
den irományaink is elvesztek volna. 14) 

Pauer János. 

Krisztus aluszik a' hajóban. 
(Sz. Máté 8 , 24. ) 

Mélyen aluszik vala Krisztus a' hajóban, mi-
dőn az hatalmas szelektől hányatnék, és a' habok-
tól elboríttatnék. — — De az a' vigasztalása le-
hete a' tanítványoknak, hogy jóllehet aludt az u r , 
ugyanazon hajóban aludt mégis, ugyanazon hajóban, 
melly az anyaszentegyházat példázta, megmaradóit, 
's attól el nem távozott, 's mindenkor az anyaszent-
egyházban megmaradóit, mellyhez mintegy maga ígé-
retével vagyon kötve, mellyhez maga magát tulaj-
don szavaival kötötte, midőn mondá.' „én veletek 
vagyok viliig' végezeteig" Sz. Máté 28. Péternek 
is ezen hajó főkormányosának azt ígérte „könyörög-
tem éretted Péter, hogy el ne fogyjon a' te hi-
ted" sz. Luk. 22. És „te vagy Péter, és e kő-
szálon fogom épiteni az én anyaszentegyházamat, 
és a' pokol' kapui erőt, nem vesznek rajta" sz. 
Máté 16. IIa azért egy ideig aluszik is az ur, vég-
tére mégis fölébred, hogy szavát teljesítse ; Jer. 1. 
úgyhogy méltán azt lehet mondani : „íme nemszun-
nyadoz, se nem alszik, ki Israeli őrzi." 120. 
Zsolt. Az igaz ember, ki hitből é l , az ur' ígéreté-
ben és a' hitnek bizonyos voltában bizván, bátorsá-
gosan aluszik az úrral, meg nem szűnvén kérni őt, 
hogy megigazittassék az ő beszédiben, hogy a' mit 
ígér t , beteljesítse. Csak az botránkozik meg pedig 
a' nagy báboruság' látásakor, ki a' hitben meg-
fogyatkozván , szemeit egyedül a' habokra függeszti, 
mellyeklől a' hajó hányatik, de a' benne lévő Krisz-
tusról teljességgel megfeledkezik, vagy is azt benne 
lenni nem gondolja, azt az istentelen gondolatot 

14) Hogy csakugyan több régi irományink elvesztek, kö-
vetkeztethetni Kéza Simonnak történeti könyvéből 
i s , mellynek írásában ö hazai kútfőket haszná l t , 
mellyekböl azonban reánk kevés szállott. 
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forgatván eszében, hogy „tudja az Isten , és va-
gy on-e tudomány a' magasságban72. Zsolt. 
Mint az istentelen újítók az evangeliumi hittől, mely-
lyet szájokkal vallanak, üresek lévén : 's midőn Pé-
ter' hajócskáját illyen haboktól hányatni lát ják, is-
tentelen káromlásokkal azt kiabálják, hogy nincsen 
már abban Krisztus, hogy az elmerülhet, sőt el is 
merült már, Krisztus' ígérete ellen; vakok lévén, 
vakoknak vezéri, midőn Krisztust a 'hajóban alunni 
nem látják, 's a' nagy csodából Istennek jelenlétét 
észre nem veszik. De mellyik az a' nagy csoda ? azt 
kérded : szemlátomást való csoda az , hogy midőn 
a' hajócska a' haboktól annyira elboríttatnék, a' 
sok vétkek' terhétől annyira elnyomatnék, mégis ím ! 
nem merült el. Miért nem merült e l? a' tenger' 
mélységébe miért nem siilyedett el ? Mivel Krisztus 
mindenkor benne találtatott, különben minden bi-
zonynyal el kellett volna vesznie, ha csak emberi 
gondviseléstől kormányoztatnék. De mivel minden-
kor benne volt Krisztus, és a' romai anyaszentegy-
ház mindenkor Krisztusban volt, azért mind ez ideig 
épen fönmaradott. El nem merült tehát, 's a' reája 
csapkodó haboktól el nem sülyesztetett a' hajó, mi-
vel abban, ha aludt i s , de ugyan csak jelen volt 
mindenkor Krisztus." (Baronius.) 

Philemon . vagy : légy jásnbor , szor-
galmas és vidám. 

Az ifjú Philemon szegény napszámos' guny-
hójában növekedvén föl , minden cselekedetiben az 
igazság és hivség', az engedelmesség és szorgalom', 
az épség és vidámság' valódi képe volt, — szép 
és szeretetre méltó, mint a' májusi rózsa, és ártat-
lan, mint Isten' angyala. Örvendett, ki őt látta, és 
ki cselekedetit vizsgálta, iránta figyelemmel viselte-
tett. Inkább éhezett , mint máséhoz nyúlt volna , 
inkább akármit szenvedett, mint hogy hazug szót 
ejtett volna. Kész vala minden gyönyörűségtől ma-
gát elvonni, csak hogy anyja akaratjának engedel-
meskedjék. Ha pedig Istenről szólani hallott, egész 
figyelmét a' beszédre forditá. Philemon — születése' 
napján veszté el atyját, 's innét őt egészen anyja 
nevelte, 's egész oktatása ebből állott: „Édes fiam ! 
atyád régen meghalt, ő Istennél vagyon. Isten a' 
mi jó atyánk, ő táplál mindnyájunkat. 0 lát, ő szeret, 
oltalmaz, tanit és vezérel bennünket, végre pedig 
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az égbe magához is veend minket. A' mi rendelte-
tésünk a' földön, hogy Istent, a' mi atyánkat^, és 
minden ember' közönséges atyját szeressük és imád-
juk ; akaratjának engedelmeskedjünk ; előtte jámbo-
rok és feddhetetlenek legyünk, örömmel munkál-
kodjunk; 's ha mivel meglátogatott, azt örömmel 
szenvedjük ; ő benne éljünk és haljunk ; 's igy él-
vén őtet egykor szinről szinre lássuk. Isten' egy-
szülött fia Jézus emberré lévén minket minderre ta-
nított; mikép ezeket édes Philemonomidővel a' 
mi buzgó lelkipásztorunk' oktatásából mindig jobban 
megtanulhatod. Most pedig ezeket tartsd meg: imád-
kozzál, engedelmes légy, munkálkodjál, mint a' 
gyermek Jézus. Minden hazugságot, fiam! minden 
hivtelenséget, minden vétket szorgalmatosan eltávoz-
tass , inkább kész légy meghalni, mint más' tulaj-
donából egy fillért elvenni, vagy hazug szót szádon 
kiejteni." Ezeket mondogatá az anya fiának szünte-
len , és jó példával serkenté őtet. Olvasni nem tu-
dott, azért anyja' életpéldája a' gyermek Philemvn-
nak tanitó könyvül szolgált. A' jó szomszéd később 
megtanitá ugyan őt olvasni, irni, számolni, a ' f ö l -
det és hazáját ismerni; de mégis a' mit anyjától 
hallott, azt leghivebben szivébe rejté. 

Történt, hogy az almafa, mellyet az atya kevéssel 
halála előtt ültetett az első három almát termette; 
szép és pirosak voltak azok,'s reájok szomszédja által az 
anya ezeket iratá: az elsőre: légy jámbor ; a' má-
sikra : légy szorgalmas ; a' harmadikra : légy vidám. 
Ezen három almát az anya Ph'demonmk ajándékozta 
születése' napján : ezek legyenek könyveid , monda 
neki, — 's ezen szavak lebegjenek mindenkor sze-
meid előtt , 's ezen almák szolgáljanak neked taní-
tókul. — Ezeket, 's az anya' minden intésit Phile-
mon híven szivébe jegyzette. Midőn az almák elér-
tek , mondá az anya fiának : most immár a' három 
almát megeheted, mert azok már szivedbe vannak 
irva. De a' gyermek nagyobb figyelemmel viselte-
tett a' három alma iránt , mert azok tanítói voltak, 's 
innét a' szomszéd leányának , ki két évvel nála i f -
jabb vol t , ajándékozta azokat. Az özvegy anya a' 
három almán kivül még két más tanítót is adott 
gyermekének : az egyszerűséget és megelégedést. 
Kenyér, gyümölcs és egyéb zöldség volt, mit az 
anya munka után étekül gyermekének adott; 's a' 
gyermek egészséges volt mint az élet , olly vi-
dám mint az szeretet, és olly szorgalmatos mint 
anyja; mert az anyai hűség képezte ő t , 's az anyai 
szeretet őrködött az ő szive és érzékei fölött. 

Nyomtatja Trattner-Iíárolyi uri utcza 453 . 
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Gottlieb és "Vilmos, 
vagy: Luthert követő két férfiúnak türelmes 

beszélgetései a' kalholika vallás felől. 
VIII. * ) 

A' katholikusok sem a' boldogságos szüzet, sem 
a' többi szenteket nem imádják; csak tisztelik 
őket és segitségül híják ; mikép ezt, liogy tegyük, 

maga Luther tanította. 
Miután Vilmos és Gottlieb néhány perczig be-

szélgettek volna egymással, az előbbi napon tett ki-
fogásra vonatkozólag azt kérdé 

Gottlieb. Mi rosszalásra méltót találtál te teg-
nap a' katholikusok' imádásában ? 

Vilm. Azt mondtam: bár csak aztán már magá-
nál Krisztusnál maradnának , 's ne imádnák egy-
szersmind Máriát és más megholt szenteket is. 

Gottl. N o , ez megint beszéd tőled ! 
Vilm. Talán nem elég udvariasan szólottam ? 
Gottl. Bizonyosan nem, és ezt magadnak is 

el kell ismerned. Ha te , vagy én azt mondanók 
valamellyiknek prédikátoraink közül, hogy: néhány 
szót kívánnánk Kantinkájával, vagy Saloméjával vagy 
Philippinéjével szólani, valljon mi udvariasság volna 
ez tőlünk ? 's nem okozna c' legnagyobb boszusá-
got a' tiszteletes umak, ha kedves életpárját illy szá-
razon neveznők ? 

Vilm. Ez , az igaz, való ; mindig meg kell a' 
ozimet adni neki , melly őt illeti, 's ekkép szólni : 
kívánnék néhány szót a' tiszteletes asszonynyal szó-
lani. 

*) Folytatás ; a' Viliket lásd Religio és Nevelés' Sdik sz. 
148 lap. 

Gottl. 'S valljon nem durvaság-e tehát, ha az 
ég és föld legfölségesebb urának anyját egyszerűen 
csak Máriának nevezem ? 

Vilm. Ilm! Meg kell vallanom, igazad van; 
's való, hogy a' katholikusok róla sokkal illendőb-

rr 

ben szólanak. Ok nevéhez mindenkor hozzá szokták 
tenni: „az Istennek szent anyjavagy: „boldog-
ságos szűz," vagy egyéb effélét. 

Gottl. Biz, ugy tartom, hogy nekünk sem ár -
tana, ha mi i s , kik olly igen akarunk mindenben 
udvariasak lenni, e' pontban is nagyobb tiszteletet 
bizonyítanánk. De van énnekem egy más, ennél még 
fontosabb észrevételem is. Mikor mi lutheránusok a' 
katholikusokat a' szentek' segitségül hívása miatt 
gunyoljuk, rendszerint mindig az Isten' anyján 
kezdjük, és csak ritkán más szenteken. Én p. o. so -
ha sem hallottam még, hogy valamellyik lutheránus 
mondta volna : „Mit segíthet rajtunk szent Péter 
avagy Pá l ? " hanem azt már ugyancsak sokszor kel-
lett hallanom : „Ugyan mit tudna segíteni rajtunk 
Mária ? csak olly asszony ő is, mint más" 'stb. Nem 
vetted még ezt soha észre ? 

Vilm. Mások elégszer vehették már észre 
— rajtam is. 

Gottl. De tudod-e az okát is ennek, hogy 
miért kezdjük mi rendszerint az Isten' anyjánál, 
midőn a' szentek' segitségül hívásából gúnyt akarunk 
űzni ? 

Vilm. Más okát alig tudnám, mint azt, hogy 
ez már ugy szokás nálunk. 

Gottl. Hogy pedig miért szokás ez nálunk, 
azt én már rég óta nyomoztam, 's mindazon okok 
közül, mellyeket gondolhaték, egyedül egy látszik 
igazinak lenni. Azt tudod Vilmos, hogy a' kigyó ; 

melly ősszüléinket a' paradicsomban megcsalta, a' 
pokolbeli ellenség vol t , ki a' kigyó által szólott. 

Vilm. A' szentírásban erre igy taníttatunk. 
Gottl. Tudod azt i s , hogy mikor Isten a' k i -

16 
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gyóra átkot monda, a' többi közt e' szavakat ej té: 
„Ellenségeskedést fogok teközötted és az asszony 
között, a' te magod és az ő magva közt tenni, és 
o (miként ez bibliáinkban mondatik) fogja szétzúzni 
fejedet." Moz. 1. K. 3 , 15. 

Vilm. Mindezt több izben olvastam. 

Gottl. Mondd meg most énnekem : ki az asszony-
nak azon magva, ki a' kigyó' fejét szétzúzandó vala? 

Vilm. Ez a' mi urunk Krisztus. 
Gottl. És ki azon asszony, kiről itt szó van ? 
Vilm. Mária. 
Gottl. E j , ej , Vilmos ! ugyan szoktasd már el 

magadat e' durva modortól, az Istennek szent anyja 
felől illy szárazan beszélni; 's légy róla meggyő-
ződve, hogy azon titkos ellenszenv és belső ellen-
ségeskedés , mellyből az efféle durva kitételek szár-
maznak, a' pokolbeli kígyótól veszi eredetét; mert 
maga az Isten tön ellenségeskedést Mária 's a' kigyó 
között; 's valahányszor efféle beszédeket ejtünk, 
mindannyiszor a' kigyó izgatja magát bennünk, 's 
ő szól szánk által. Valóban nem tagadhatod e l , hogy 
ebben igazam van. 

Vilm. Isten mentsen ! hisz' te mindent olly szo-
rosan számba veszesz! Hogy sem azt mondhassák 
rólam, hogy a' pokolbeli kigyó szól ki belőlem, 
inkább minden kitelhető igyekezettel azon leszek, 
hogy Krisztus' anyjáról ezentúl egész tisztelettel 
szóljak. 

Gottl. Minél jobban elgondolom, hogy a ' po -
kolbeli kigyó és a' Megváltó' anyja közt ellenséges-
kedés létezik, annál inkább ösztönöztetve érzem 
magamat, hogy az áldottat az asszonyok közt tisz-
telni törekedjem. Ha e' malaszttal teljes szüzet 
mennyei angyal is üdvözlé, ugy bizonyosan nem 
leend kereszténynek is oka reá , hogy őt üdvöz-
leni magát szégyenelje. En azt hiszem, hogy a' 
pokolbeli kígyónak bizonyosan minden , mit az 
ember (a ' boldogságos szűznek) tiszteletére cse-
lekszik, ellenére van ; de mi protestánsok ugyancsak 
szégyenkeveset mutathatunk f ö l , mit e' szűz anya' 
tiszteletére cselekszünk, holott pedig ama' fölséges 
hálaénekében, (Luk. 1 , 48 . ) világos szavakkal 
mondá Mária : „íme, mostantól foyva boldognak 
fognak engem nevezni minden nemzetségek." Ez 
olly helye a' szentírásnak, melly fölött protestáns szó-
székből még nem sok beszéd tartatott. 

Vilm. Te itt olly észrevételre emlékeztetsz en-
gem, mellyel néhány év előtt egy katholikus férfi-
utói hallottam : „Ugy látszik," mondá ez, „hogy a' 
protestánsok nem tartoznak azon nemzetségek' 
számába, mellyek által Jézus' anyja boldognak 
neveztetik... De hogy visszajöjjünk ismét tu-
lajdonképen fölvett kérdésünkhez, azt csak nem fo-
god tagadni, hogy a' pápisták Krisztussal együtt a' 
szenteket is imádják. 

Gottl. J ó , hogy katholikus gyermek nincs 
velünk, Vilmos , mert egész lutheranismusoddal 
szégyenbe hagyna azon egyszerű feleletével, mikép. 
„mi katholikusok akkép taníttatunk, hogy Istenen kí-
vül nem szabad senkit imádni." Tehát azt hiszed, 
hogy ők Krisztus és a' szentek között semmi kü-
lönbséget sem tudnak tenni ? 

Vilm. De hiszen magam is olvastam már litániáik-
ban, hogy az Isten'anyját 's a' többi szenteket mind-
járt utána teszik a' Szentháromságnak. 

Gottl. Milly nevetséges ! ugyan hát hová te-
gyék máshová?. . . De tehát olvastad-e már figye-
lemmel e' litániákat? 

Vihn. Amúgy meglehetősen. 
Gottl. És nem vettél semmi különbséget az 

isteni személyek 's a' kedves szentek között észre ? 
Vilm. Én illyenről mit sem tudok. 
Gottl. Nemde minékünk is vannak régi imádsá-

gos könyveinkben litániáink ? 
Vilm. Ugy van, és ? 
Gottl. És ha valaki ekkép akarna imádkozni : 

Mennybeli Atyaisten, könyörögj érettünk ! Meg-
váltó Fiuisten, könyörögj érettünk ! Szent Lélek 
ur Isten, könyörögj érettünk ! Helyesen volna-e 
ez mondva? 

Vilm. Már ez ugyancsak szép kis imádság lenne ! 
Ugyan kinél könyörögnének érettünk a'három isteni 
személyek ? hisz' az Isten fölött nincs semmi. 

Gottl. Valljon Istennek tartanád-e öt akkor, 
ha arra kérnéd, hogy éretted könyörögjön? 

Vilm. Bizonyosan nem ; mert hiszen ugy ma-
gánál még nagyobbat kellene ismernie, kinél éret-
tem könyörögnie kellene. 

Gottl. 'S mikép imádkoznak a' katholikusok ; 
miután a' Szentháromság' segítségül hívása utánel-
mondák: Uram irgalmazz nékünk? — Nemez 
áll-e litániáikban : Szentséges szűz Mária ! könyö-
rögj érettünk ! Szent Péter ! könyörögj érettünk ! . . . 
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Vilm. Mégis, mégis; most már emlékezem reá. 
Gottl. No lásd, együgyü sógor t e , mikép ál-

lithatod annakokáért igazsággal , hogy a' katholiku-
sok az Isten' anyját 's más szenteket istenekül tart-
ják , 's azokat imádják? Én napról napra jobban kez-
dem szégyenleni, hogy lutheránus vagyok ; miután 
részünkről a' katholikusok ellen olly temérdek sok 
hazugság költetik, 's azok' vallása felől egészen ha-
mis fogalmakat igyekeznek belénk verni. 1) E ' r é s z _ 

ben én a' katholikus papokat sokkal őszintébbeknek 
találom a' mieinknél. Mintegy két hónapja sokáig 
hallgatója valék egyik első áldozásra készitő tanítá-
suknak, minthogy abban épen az oltári szentségről 
volt szó. Többi közt egy'gyermeket kérdezett a' plé-
bános, ha tudja-e: mit hisznek e' tárgyra nézve a' 
protestánsok, 's ha valljon imádják-e ők az oltári 
szentséget? A' fiu egész nyiltszivüséggel válaszolá*. 
„Plébános ur, én ezt valójában nem tudom ; de ugy 
hiszem mégis, hogy az oltári szentséget a' protes-
tánsok is imádják." — „Nem, gyermekem, feleié 
a' plébános, ők azt nem imádják ; mert a' protes-

1) Mit ha legnagyobb részben haj landók volnánk is a ' 
kath. hit 's egyház nem-ismerésének tula jdoní tani , 
mégis az efféle vádaknak uton utféleni megújí tását 
's utánmondását alig ha egészen kimenthetni. Mert 
valljon nem tartozó kötelességök v o l n a - e az egye-
temes és vallási fölvilágosodás' érdemével olly fönnen 
dicsekvönek, legalább pontos ismeretet szerezni előbb 
a r r ó l , mit kárhoztatni 's gyanúsítani mernek ? De az 
illy vakmerőn i té lök- 's elitélőkre illik, mit az a p o s -
tol mondot t : „Hí autem , quaecunque quidem i g n o -
r a n t , b lasphémant ." Jud. 10. Pét . 2. lev. 2 , 12. 
Hogy egyébiránt Gottlieb'ítélete e' , legalább részben, 
szándékos tuda t lanságró l , nem kelleténél szigorúbb, 
azt tudja minden , ki előtt a' német prot. po lémi-
ától használt fegyverek csak némileg is ismeretesek , 
ki például az „Allgem. Kirchenzeitung ' - b a n illy v á -
dakat 's rágalmakat olvasott : „ D i e Papisten fa l len 
vor dem lloszen fírode nieder, und beten es a n , und 
begehen daher eine Abgötterei ; l< 's hogy : „cum missa 
Babylon s ta tque, caditque s u a , " 'stb. (1841. Nro 
185. S. 1528.) Pedig e' lapot nem a' felekezet' t u -
dat lanabbai , hanem egy dr Zimmermann, 's e g y d r 
tíretschneider í r j ák 's adják ki ! — Valóban a' milly 
r é g i , szintolly mél tányos , és még mindig korszerű 
a ' prot . Plank' 's utána Fessier' ama' kivánata : , , dasz 
von dieser Ckath.) Kirche eine wahrere Kenntnisz 
a l lgemeiner , oder eine allgemeiner wahre Kenntnisz 

i verbreitet werde ; denn bis jetzt — ist vsgewisz die-
jenige, die man ( a ' protestánsok közt) . . . unter 
allen am venigsten kennt." S. 

tansok' egy része, tudnillik a' lutheránusok, Jézust 
csupán abban a' pillanatban hiszik a' kenyér alatt 
jelenlévőnek, mellyben a' kenyeret veszik. " Erre 
pontosan és határozottan megmagyarázta a' Luthert 
és Calvint követők' hitét az oltári szentségre nézve ; 
's én gondolám magamban : ha gyermekeink közül 
valamellyik a' confirmatioi tanításban azt adná vála-
szul , hogy a' katholikusok « ' szenteket imádják, 
valljon megtanitanák-e azt prédikátoraink is olly pon-
tosan az ellenkezőre, mint e' katholikus pap csele-
kedett? 2 ) Mit gondolsz Vilmos, hány protestáns 
papnak volna elég szive arra, hogy egy nyilvános 
oktatásban határozottan kimondja, hogy a' katholi-
kusok a' szenteket nem imádják ? 

Vilm. Hja ! Hm ! husz közül biz' azt egy is 
alig tenné. 3J 

2) Pedig a' két eset közt még iszonyú nagy is a' különb-
ség ! A ' kath. pap ugyanis csak olly tévedésből ve -
szi ki tanítványát a' protestánsok' tanítására nézve 
melly azokat a' katholikusok előtt épen nem telte 
volna gyűlöletesekké ; míg a' katholikusban mind-
annyi , pedig „vastag" bálványozot hibásán vélő 
protestánsra nézve a ' dolog egészen ellenkezőleg 
v a n : u g y hogy itt a ' tévedésből kivevés minden 
emberre nézve legszentebb tartozássá vál ik , a' prot . 
val lástanitóra nézve ped ig , főleg ha az még általános 
és vallási fölvilágosodással is akar dicsekedni . ( m i -
kép a ' Prot . lap. 1842. 1. sz.) kü lönösen , és l e g -
nagyobb mér tékben; mellyet ő csupán az igazság ' 
elárulásával hagyhat teljesítetlenül. 8 . 

3) Itt ismét jusson eszünkbe, hogy Vilmos Németország-
ba« ' s ország™'/ b e s z é l , hol még a ' néptanítókat 
is a r ra tanítják a' számukra készült könyvekben , 
Rrandt ' s több evang. paptársa i : „dasz — das P a p s t -
thurn zu Rom vom Teufel gestiftet sey ; " 's hol a ' 
tudós ( ! ? ) exegelák az apocalypsisben még mindig 
a' „ f u r c h t b a r e , aus dem Papstthum in dessen l e tz -
ter Zeit hervorgehende Widerchris t"-re találnak. 
(Evangelische Schullehrer-Bibel. Sulzbach. 1831.) 
Mi akar juk hinni — minden egyes ellenkezőt b izo-
nyitni látszó adatok' ellenére i s , — hogy ha a ' két 
beszélgető nálunk szerezte volna tapasztalásai t , a ' 
husz és egy közötti nem legszebb arányra nézve egé -
szen máskép] itélt volna . . . azaz : ítélne m a ; mivel 
a' kissé távolabb eső multat i l letőleg, kivált ha a" 
Mártirok' Chronikájá"-bóI 's több efféle rágalommal 
tel jes könyvekből, sőt ha Schwartner' vallomásaiból 
is ítélni 's következtetést vonni szabad , épen nem 
mernénk jót állani róla , hogy a' föntebbi proportio 

nem lenne-e még valamivel — gonoszabb is ! S. 
* 
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Gottl. 'S igy busz közül alig volna egy, ki a' 
katholika hit felől helyes ismerettel birna, vagy pedig, 
ki elég őszinte lenne . . . ! 

Vilm. Azt én nem akarom állítani ; én csak 
arról akarok szólni, a' mit tudok. 

Gottl. 'S mit tudsz tehát ? 
Vilm. Annyi t t u d o k b i z o n y o s a n , h o g y a ' k a -

tho l ikusok a ' szen teke t segítségül híják. 
Gottl. Sőt még másokat is segítségül hínak 

a' szenteken kivül. 
Vilm. Valljon kiket még? 
Gottl. Ok a' szenteken kivül még segítségül 

híják az angyalokat is. 
Vilm. Ugyan mondd meg már most nekem, 

mindennek mi haszna van ? Hisz' a' szentek mit sem 
tudnak rólunk ; mint az Írásban áll : „Ábrahám mit 
sem tud rólunk, 's Israel nem ismer minket." Isai. 
6 3 , 16. 

Gottl. Idézeted ellen én majd egy másikat fo -
gok az uj testamentomból fölhozni. Az üdvözítő azt 
mondja Luk. 15. részb., hogy mennyben egy meg-
térő bűnösön nagyobb öröm lesz, hogysem a' ki-
lenczvenkilencz igazak fölött, kik poenitentiatartás 
nélkül nem szűkölködnek. Igy tehát mennyben kell 
mégis valamit tudni felőlünk; mert ezen öröm, melly-
ről az üdvözítő szól, mint az idézett rész' 10. ver-
sében mondatik, az angyaloknál leend. Ha tehát 
az angyalok mennyben tudnak valamit felőlünk, ha 
örömet éreznek az egy bűnös fölött, a' ki megtér, 
ugy csakugyan kell nekik gondjoknak lenni az em-
berekre. De ugyan miért is nem akarnának többé 
földön lévő testvéreikre az Istennek szentei gondolni? 
miért akarják őket némellyek olly keményszivüekké 
tenni mennyben, 's föltenni rólok, hogy az embe-
rekre nincs többé semmi gondjok ? 4 ) A' hely, mely-
lyet idéztél, épen olly keveset bizonyít a' szentek' 
segítségül hívása ellen, mint nem bizonyít a' ke-
resztség' szentsége ellen ; 's maga Calvin is nyíltan 

4) *S miért akar ják őket kevesebb felebaráti szeretettel 
bíróknak fö l tenni , mint mennyivel még amaz e lkár-
hozott 's pokolban eltemetett dúsgazdag is birt , 
CLuk. 1 6 , 27—8.) ki boldogtalan sorsában sem fe -
ledkezett meg egészen övéiről ? Vagy azon szeretet 
's részvél' szikrája , mellyet még a' gehenna ' kinjai 
sem olthattak ki egészen e' szeretetlen kebelből , 
épen és egyedül azokban fog kialudhatni, kik Is ten-
ben és igy magában a 'vége t l en szeretetben élnek? S. 

megvallá, hogy e' hely a' szentek' segítségül hívása 
ellen épen nem használható. Ama' szavak : „Ábrahám 
mit sem tud rólunk , 's Israel nem ismer minket," 
mellyeket a' nép' nevében mond a' próféta, nem 
egyebet jelentenek, mint, hogy: „Miután mi Ábra-
hám 's Israel' erényeitől annyira eltávozánk, e' két 
patriarcha minket nem fog többé gyermekeinek te -
kinteni's elismerhetni,'s ugyanazért ők rajtunk segí-
teni sem akarandnak." 5 ) Lásd, Vilmos, e' magya-

5) Egyébiránt bármilly értelmet tulajdonítsanak is e ' s z a -
vaknak a' p ro tes tánsok, miután a' kath. egyház' hite 
nem egyedül e' sz. írási helyen, hanem több más k i fe-
jezésen és az egész ó és u j testamentomi közhiteit 
a lapsz ik , az emiitett igéknek ellenkező magyarázatot 
adva a ' protestánsok nem csak számos szentírási 
kifejezésekkel, hanem az egész ős-egyház ' meggyő-
ződésével jönnek összeütközésbe. Mert nem említve , 
mikép már Izrael' népe is Ábrahám, Izsák' és Jákob ' 
érdemeire hivatkozva, Dávid' szelídségére emlékez-
teié Istent zsoltáriban (131. Zso l t . ) ; bizva, hogy 
Istennek ezen választottai kedvességük által nekik is 
segítségökre leendenek; (mivel „az Isten (nem a' m e g -
holtak, hanem az élők' Istene," Luk. 20, 38. , pedig 
Á b r a h á m ' é s Izsák' nevei mindenkor segítségül hiva-
tának;)való marad,hogy ha a 'protestansok a' Machab. 2. 
könyvének(15, 1 2 — 1 4 ) Jeremiás prof. felől mondott 
ama' szavait : „Ez az, ki sokat imádkozik «' népért, ' s 
az egész szent v á r o s é r t , Jeremiás , az Isten' p ró fé -
t á j a , " — Isten Igéinek tartani vonakodnak is, k é n y -
telenek mégis azokat teljes hitelű történeti bizonysá-
gul elfogadni, 's megengedni, mikép a' megholt szen-
tek 'közbenjárása felőli h i t , ' s az azok' könyörgése i - ' s 
érdemeibe vetett bizodalom a ' nép' kebelében honos 
volt. Az pedig, hogy milly átalános volt legyen a ' 
zsidó népben az angyalok' létezése, 's azoknak az 
emberek ' segedelniérei rendeltetése felöli h i t , alig 
szükség mondani (1. Zsolt. 33 , 8. 90, 11. 'stb. Ap. 
Csel. 1 2 , 15. Zsid. 1 , 14 Mát. 13, 39. 21, 30. 
2 4 , 36. Luk. 12 , 8 — 9 ' s t b . ) . 'S valljon mit je lente-
nek az ur Jézusnak ama' szavai (Mát. 18 , 10.) : 
„Meglássátok, hogy meg ne utáljatok egyet is e' k isde-
dek közül: mert mondom nektek , hogy ezeknek an-
gyali mindenkor látják az atyám' orczáját ki meny-
nyekben vagyon : " mit amaz igék : „mondom nektek, 
szerezzetek magatoknak barátokat a' hamisság 'mam-
moná jábó l , hogy mikor megfogyatkozandatok, be-
fogadjunak titeket az örök hajlékokba" Luk . 16, 9. — 
Már pedig mi az angyalokról föntebb mondatik, hogy 
látják az Isten' orczáját, azaz : a' gondviselésökre 
bízottak fölött örködvejáruinak Istenhez érettek, — 
ugyanaz méltán állitatik a' szentekről is ; mert h i -
szen ők is „ollyanok lesznek, mint Istennek angya-
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lázat Krisztus urunk' fölebb idézett szavaival jobban 
megegyeztethető lesz, mint azon ál l i tás, hogy a' 
szentek mennyben mit sem tudnak felölünk. 

Vilm. De Luther azért mégis bizonyosan a' 
szentek' segitségül hivása ellen beszélett. 

Gottl. Majd meg lássuk, mit tanitott ö erről 
1519ben, a' halálra készülés felöl mondott egyik 
beszédében. Keresd föl e' beszédet az első kötetben, 
182. a. lapon, 's hogy csupán azt olvassad el, mi 
a' közöttünk lévő kérdésre tartozik, kezdd itt mind-
járt középen. 

Vilm. „Tizennyolczadszor : egy keresztény em-
ber se kételkedjék halála' óráján a' fölött, hogy: 
kimúlásakor nincs magára hagyatva ; hanem legyen 
felőle bizonyos, miszerint a' szentségnek fölmutatása 
után reája fölöttébb sok szem néz. Először ugyan 
magának az Istennek 's Krisztusnak szeme , mivel-
hogy hisz az ö igéjének, és az általa rendelt szent-
séghez ragaszkodik. Azután pedig a' kedves angya-
loké, szenteké, 's minden keresztényeké; mert a' 
felől semmi kétség sincs, mint ezt az oltári szentség 
mutatja, hogy ők mindnyájan, mint az egész test 
a' maga tagjához, hozzája sietnek, segitni őt, meg-
győzni a' bünt, halált és poklot, 's hogy mindnyá-
jan együtt viselik vele a' terhet. Itt megy csak a' 
szeretet' és szentek egyességének munkája valóban 
's egész erejében teljesedésbe." 

Gottl. Folytasd csak itt alább. 
Vilm. ,,A' mint pedig Isten reád néz, ugy rád 

néznek utána minden angyalok, valamennyi szentek, 
minden teremtmények ; 's ha hitedben állhatatos ma-
radsz, mindnyájan alája tartják kezeiket, 's a' mint 

lai m e n n y b e n ; " Mat. 22. 3o. , sőt jóakaratra és s e -
gíteni készségre , bizonyosan tehetségre i s , (mer t 
hiszen e' készség különben boldogtalanságuk' kútfeje 
lenne) ollyanok ők már most is- 'S ez volt a' k e r e s z -
ténység' hite mindig ; azóta , mióta csak vér tanúi 
voltak az egyháznak : mert ezek ' emlékét t isztelni , 
's az Isten előtti esedezéseikből az élőkre nézve h a s z -
not, lelki segélyt várni kezdettől fogva szokásban volt ; 
mint ezt sz- Ignáez, Irenaeus, Origenes , sz. Cypr ián 
's többek' írásaiból tanuljuk ; 's mikép azt a' kath. 
egyháztól régen elszakadt keleti keresztények, j a c o -
bi ták , nestorianusok' 'stb. l i t u rg i á i , 's átalában az 
angyali üdvözlel és litaniák imádkozásának ős régi 
volta, a' ma r ty rok ' s i r j a fölött, koránsem éretlek t a r -
tott istenszolgálatok , aJ reliquiák iránti tisztelet 's tb. 
kétségtelenül bizonyítják. S. 

lelkedet kibocsátod, azonnal ott teremnek 's átve-
szik azt; nem veszhetsz el semmikép." 

Gottl. Olvasd most, mi a' 183.a. lap' közepén van. 
Vilm. „ 0 (az Isten) parancsol a' maga angya-

linak , minden szenleinek , valamennyi teremtmé-
nyeinek, hogy vele együtt reád fiiggeszszék szemei-
ket, 's vigyázzanak lelkedre és azt átvegyék." 

Gottl. No's hogy állunk, Vilmos? 
Vilm. Hó! hogy állunk? hát csak ugy , mint 

az előbbi pontokkal. 
Gottl. Igy tehát hitte Luther, hogy a' szentek 

tudnak felőlünk valamit, miután reánk tekintenek? 
Vilm. Mit használ, ha tudnak is felőlünk va-

lamit; ha segíteni csakugyan nem birnak rajtunk? 
Gottl. Azt csak te gondolod ! De a' mi drága 

reformatorunk ellenkezőt tanit. 
Vilm. Mit? hogyan? ellenkezőt tanit? Barát 

csuklyájában igen, akkor taníthatta, de . . . . 
Gottl. Nem ; ő ezt mint egészen szabad refor-

mátor cselekedte 1519bcn; mint ezt épen azon be-
szédében olvashatod, mellyet a' halálra való készü-
lésről tartott. Keresd meg a' 181. b. lapot; nézd, — 
kezdd itt alant. 

Vilm. „Igy az oltári szentség felől is mondd : 
a' pap nekem Krisztus' szent testét adta , mellyjele 
és záloga Krisztus és minden angyalok és szentek 
egyességének, hogy azok engem szeressenek, ró-
lam gondoskodjanak, ereifern esedezzenek, és velem 
szenvedjenek, hogy erősítsenek elviselni bűneimet 
's a' poklot legyőzni !" 

Gottl. Keresd most föl a' 165. a. lapot, 's ol-
vasd el, mit 1519ben némelly rossz akarói ellen in-
tézett tanításában irt. 

Vilm. Ezer lánczos ! hisz' itt egészen nagy be-
tűkkel van kinyomva : „A kedves szentek' köz-
benjáró esedezéséről." 

Gottl. Jól van ! olvasd csak tovább. 
Vilm. „Azt mondom én, és állhatatosan vallom 

az egész kereszténységgel, hogy « ' kedves szente-
ket tisztelnünk kell és segitségül kínunk ; ki fogja 
ugyanis tagadhatni, hogy Isten a' kedves szentek' 
testeinél és sírjainál, az ő szenteinek nevében még 
ma is láthatólag csodákat mivel?" 6) 

6) Az eredetiben itt jegyzet á l l , közlő az „Allgem. An-
zeiger der Deu t schen , " 1841. aug. 5kénkiadott 210 
sz. után, Ortmann J. C• steinbachi prot. pap ' eladási 
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„Az azonban igaz, és azt állítottam is , hogy 
nem keresztény dolog, miszerint a' kedves szentek-
nél az emberek nem inkább és nagyobb szorgalom-
mal keresik a' lelki hogysem a' testi szükséges j a -
vakat. " 

,,E' fölött némellyek olly esztelenek, hogy azt 
vélik, mintha a' szenteknek hatalmuk 's tehetségök 
volna effélét magoktól tenni, holott ők egyedül 
közbenjárók, és minden csak az Isten által törté-
nik. Miért is akkép kell őket segítségül kínunk 's 
tisztelnünk, hogy általuk Isten hivassék segítségül 
's tiszteltessék; mint a' 142ik (? ) zsoltárban: „Me-
mentó Domine, David : Emlékezzél uram Dávidra, 
's minden ő szelídségére." Igy hozza föl Isten előtt 

r 

Mózes is Ábrahámot, Izsákot es Jákobot, 's a' k e -
resztény egyház ezt igen jól tanítja a' magakönyör-
géseiben." 

Gottl. Mit mondasz már most mindezekre Vil-
mos ? Ha a' keresztény egyház illyesmit tanit , ugy 
ez nem lehet más , mint a' katholika; mert a' k a t o -
likusoknál minden gyermeket arra tanítanak, hogy : 
a' szentek miérettünk szerelmes Istenünknél esedez-
nek. 'S igy a' katholikusok egyedül magok bírnak 
azon vigasztalással, mellyről Luther a' 3dik kötet' 
160. a. lapján beszél, ekképen írván: „Nem nagy, 
nem kibeszélhetetlen kegyelem-e az, hogy a' magas-
ságbeli fölség érettem közben lép, 's magát velem 
is közli ; azután, hogy minden szentek közbenjárnak 
érettem, pártomat fogják, 's felőlem gondoskodnak, 
nekem szolgálnak és segítnek ? Valljon mikép imád-
kozhatjuk mi lutheránusok : Hiszek — szenteknek 
egyességét ? Hisz' mi megtagadjuk ezen egyességet, 
midőn azt tanítjuk, hogy a' szentek mit sem tudnak 
felőlünk. Miképen lehetek én egyességben egy ollyan-
na l , ki felőlem nem tud semmit ? 

hirdetését az ismeretes „szent fa'1' (, .heiligen B a u -
m e s " ) 3 ' / 4 ölnyi reliquiái fe löl ; Luther ' bükkjét , 
„die allbekannte he-dig gehaltene Luthersbuche" é r t -
vén e ' nevezet alat t , melly, mint a ' hirdetésben áll, 
„heilig aufbewahrt icird." Egyébiránt e' jelentést , melly 
az Egyh. Tudósít. I841ki 2 félév' I l d ik , és I842ki ü 
félév' 22dik számaiban is olvasható, mi mellözhe-
tőnek véljük ; ' s a' szerző is csak azért említi bizo-
n y o s a n , hogy megmutassa , mikép Németországban 
is van még a' protestánsok elölt va lami , mit ők 
*2<?Mf-nek és szentülmegórizenduneh ítélnek, ha mind-
járt fából is. S . 

Vilm. De már hogyan volna lehetséges, hogy 
a' szentek mennyben tudjanak valamit felőlünk? 

Gottl. Tehát nem az Isten' kebelében vannak-e 
a' szentek ? 's nem tud-e Isten mindent? Nem t u -
dathatja-e annakokáért a' szentekkel, midőn mi azok-
hoz folyamodunk? Azonban a' mi dr Lutherünkkel 
magam is örömest megvallom, miszerint sokkal tu -
datlanabb vagyok , hogysem illy fönséges és nagy 
fontosságú dolgokról szólhatnék. 7 ) Egyedül azt 
kérdem : valljon folyamodhatnak-e Istenhez érettünk 
a' földön élő emberek ? 

Vilm. Miért nem ? Hisz' sz. Pál maga is ta -
nítja, hogy egymásért imádkozni tartozunk. 

Gottl. Ugy-e? 'S mi a' mennyei szentektől 
fogjuk azt megtagadni, mit a' még földön élő bűnös 
emberekre nézve is olly örömest megengedünk ? 

Vilm. Hja! mikor az ki van az írásban mondva, 
hogy mi emberek imádkozzunk egymásért; de az 
nincs benne, hogy a' szenteket segítségül kell hínunk. 

Gottl. Azt a' katholikusok nem is vallják, hogy 
a' szentírásban parancsolva van a' szentek' segítsé-
gül hívása ; ők egyedül azt mondják 's tanítják, hogy 
ezt tenni hasznos. 

Vilm. De miután eziránt semmi parancsolat 
nem találtatik az Írásban, bátorságosabb volna min-
denesetre azt egészen elhagyni. 

Gottl. Te tehát azt gondolod, hogy egyedül 
azt kellene megtennünk és semmi m á s t , mi a' sz. 
Írásban parancsoltatik ? Már pedig mi lutheránusok 
sok olly dolgot tartunk, mi abban nem parancsolta-
tik sehol. Megszenteljük a' vasárnapot, mellyről még 
is szó sehol sincs az írásban ; melly csupán sabbat 
felől emlékezik, melly a' mi szombatunknak felel 
meg. E' szerint tehát templomba sem kellene jár -
nunk; mert jóllehet az imádkozás parancsoltatik, ol-
vassuk mégis sz. Máténál a' 6ik fejezetben: „Ha 

7) Luther az első kötet' 3. a . lapján azzal menti magát 
az általa tanitott egymással ellenkező tanok miat t , 
hogy megvallja, miszerint ő : „aller Dinge ungeschickt 
und viel zu ungelehrt gewesen solche hohe, wichtige 
Sachen zu behandeln." ( A ' j ó z a n ész ugyan erre azt 
feleli, hogy: minek kapott ollyasmibe, mihez nem ér-
te t t ; a 'keresz tény bölcs pedig még egyebet is mond — 
de mi haszna beszélni azoknak, kik azt tartják (Lu -
therrel , ) hogy : „in theologia nullám rectum rntionem 
habemus" . • • 's hogy az a' „ratio — atrocissimus 
Dei hos t i s . " ) S. 
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mikor imádkozni akarandasz, menj a' te kamarácskádba, 
és zárd magadra az ajtót." Akkor temetésre sem kell 
mennünk, mivel Jézus azt mondja Mát. 9 , 22. 
„Hadd a' holtakat halottaikat eltemetni." . . . En 
neked több illyest is hozhatnék még föl ; azonban még 
egyszer vissza akarok a' szentek' segítségül hívására 
térni, 's valamit fölolvasni előtted , mit Luther ha-
lála előtt két évvel, 1544-ben tanított: Szavai a' 
„Kirchen-Postill" második részében 18. a. lapon áll-
nak, egy, keresztelő sz. János' ünnepén tartott egy-
házbeszédben ; 's ekkép j hangzanak : „Mondhatnád 
erre : De mit csináljunk tehát a'szentekkel? Tedd azt 
velők, mit felebarátoddal tenni szoktál. Valamint fe-
lebarátodhoz igy szólsz : Kérdd az Istent én éret-
tem : ugy mondhatod hasonlóképen : Kedves sz. Pé-
ter ! imádkozzál érettem. Ha ekkép hívod őt segít-
ségül, nem vétkezel." 

Vilm. Most már jóformán eleget hallottam, 
hogy beláthassam, mikép mi Luther' tanításától el-
tértünk. 

Gottl. Luther tehát épen azt tanította kevéssel 
holta előtt, mit a' katholikusok ma is hisznek még a' 
szentek1 segítségül hívására nézve. Ez iránt még va-
lamit akarok neked mutatni, tudnillik mit irt Luther 
152Iben az Isten' anyja hálaénekének, vagy is a' 
Magnificatnak magyarázatában. Keresd föl az első 
kötetben, melly előtted fekszik, a' 477. a. lapot. 
Ö e' magyarázatot János Fridrik berezegnek, a' szász 
fejedelemnek ajánlá. Kezdd itt. 

Vilm. „Nem is helytelen azon szokás, misze-
rint ezen ének minden más énekek fölött , saját, 
illő módon, vecsernyekor minden egyházakban napon-
ként énekeltetik. Ugyanazon gyöngéd anyja az Istennek 
szerezze meg számomra azon lelket, melly képes le-
gyen emez ő énekét hasznosan és alaposan herczeg-
séged és mindnyájunk'javára megmagyarázni, hogy 
abból üdvös tanulságot és dicséretes életmódot me-
ríthessünk 's ez által az örökkévaló életben dicsér-
hessük 's énekelhessük emez örök Magnificat-ot ; 
mire bennünket segítsen Isten. Amen. " 

Gottl. Fordíts most a ' 4 8 9 . a. lapra, 's kezdd 
a' második sor' végénél olvasni. 

Vilm. „Azért mondám : hogy Mária nem akar 
f rr 

bálványoztatni. 0 maga mit sem tesz ; Isten visz 
mindeneket végbe. Segítségül kell őt hínunk, hogy 
adja 's tegye meg Isten az ő kedveért (akaratja által 
— durch ihren Willen — ) azt , mit kérünk; igy 

kell a' többi szenteket is segítségül hínunk, hogy 
az Isten' cselekvősége egészen magában maradjon." 

Gottl. Olvasd még el e' magyarázat' végso-
rait is a' 499. b. lapon. 

Vilm. „'S most maradjunk e' mellett, és kér-
jük Istent e' Magnificat' helyes értelmeért, hogy-
ne csak világoskodjék és beszéljen, hanem lángoljon 
egyszersmind és éljen testünkben 's lelkünkben; mit 
engedjen nekünk a' Krisztus az ő szerelmes anyjának 
Máriának esedezése és akaratja által ;" (azaz : kedve-
ért) „Amen." — Ur Isten ! hisz' ez mind merő ka-
tholikus tanítás ! 

Gottl. Ur Isten bizony ! és mi mindenben, de 
mindenben eltávozánk tőle. . . S. 

Nevelő 's tudományos intézeteink' 
története. 's azok' fejlődésére a' 

e 1er us' befolyása. 
III. 

A' XIVdili században tudományos intézeteink' 
szaporodása : az esztergomi és nagyváradi iskola; 

a' pécsi és budai academia. 
A' tizennegyedik század' elején első Károly és 

nagy Lajos uralkodása' ideje alatt hazánkban a' tudo-
mányok'szeretete mindig jobban kezdett éledni, 's reá 
egy szebb jövendő 'hajnala derülni. Ezen század' ele-
jén hazánkban már számosabb nevelő 's tudományos 
intézetnek kellett léteznie; mit abból következtetünk, 
mert e' század' derekán ( 1 3 3 2 — 3 5 ) , egyéb me-
gyéket nem érintve, a' nagyváradi püspöki megyé-
ben kétszáz, a' pécsiben négyszáz, a' nagy kiter-
jedésű veszprémiben pedig négyszáz kilenczvenkét 
plébániánál több létezett. 1 ) Honnét lehetett volna 

i ) Pray specimen Hierarch. Hung. P. I. p. 263. P. II. p. 
139. Koller Hist. Ep. Quinque-Eccl. T. II. p. 356— 
461. Keresztury Hist. Ep. M. Varad. I». 1. p. 57.— Az 
ezen korbeli plébániák közül a' későbbi gyászos idők 
igen sokat letörlöttek, ugy hogy nevök sincs fön többé; 
másokat pedig fiókegyházakká olvaszfottak-Iey például 
a' veszprémi megyében Fornu (most Fejérben) igy a' 
nagyváradi megyében nagyobb kiterjedésű és népes 
plébániák voltak (most fiókegyházak) Almás, Gáborján 
l'oklostelek , Szépluk , liikács , Vadasz, Szent Egyed 
'stb., melly három utolsó jelenleg alig számlál né-
hány lakost Ez időben a' legjelesebb plébánia Hihar 
is utóbb 1566ban megszűnvén , csak í826ban állítta-
tott vissza népiskolástul Varum József nagyváradi 
püspök' 30,000 ftnyi alapítványával L. Franc. Sza-
niszló Can. M- Varad. Memoria Josephi Vurum 1838 
Pestini. 
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pedig hazai intézetek' fön nem léte nélkül olly szá-
mos alkalmas egyéneket ta lá lni , kikre a' lelki ok-
tatás és hivek' igazgatása bízathatott volna, kiktől 
pedig a' lelkipásztorkodáshoz kívántató tulajdonokat 
a' közönséges és hazai egyházi zsinatok ismételve 
megkivánták, kik között hogy jeles és tanult férfiak 
voltak, egyes történeti adatok, mellékesen őket em-
lí tve, bizonyítják. A' szerzetes rendek közül pedig 
ez idő tájban különösen kitűntek szent Ferencz' 
fiai, kik a' szónoki tehetség' egész erejét birván, 
a' népoktatásban jelesen fáradoztak, 's e' körül ma-
goknak gazdag érdemeket gyűjtöttek. Ezek teljesi-
ték nagy Lajos királynak a' kunok' megtérítése körüli 
forró kívánságát, 2 ) kik közül szent Jakab szer-
zetes atya' oktatása és fáradozása által mondatik , 
hogy ötven ezer tévelygő téríttetett az egyház' ke-
belébe. 3 ) 

Hazai tudományos intézeteink közül a' II. §ban 
említetten kivül az esztergomi és nagyváradi isko-
lának akadunk világos történeti nyomára. Eszter-
gomban 1325ben jeles tudományos intézetnek kel-
lett léteznie, mellyben a' bölcsészeti, törvényi és 
orvosi tudományok is tanittatának ; mert ez évről 
Tamils nyitrai főesperes a' törvények' (decretoruin), 
János honti főesperes az orvosi (artium in medi-
cinis) , és András a' szép tudományok' (artium li-
bera lem) tanitói említtetnek. 4 ) E' században az ér-
seki széket I. Tamás, Csanádi Telegd, Monosz-
ló, II. Tamás, Dömötör és Kanizsa érsekek, 
a' hazai történetben mindannyi nevezetes férfiak éke-
siték. 

Nagyváradon 1347ben Nethke Dömötör püs-
pök alatt az iskola fönállott, 's jeles tanítókat szám-
lált. 5 ) Nagyvárad ekkor egyik volt hazánk' első 
fényű városai közül, hová királyaink sz. László' ko-
porsóját látogatandók koronáztatásuk után utazni 
szoktak, 's a' várost szép szabadalmakkal fölruház-
ták. Ugyanitt guthkeledi Báthory András püspök 
Nethke Dömötör' elődje a' szent Kláráról nevezett 

2) Kikullew Chronicon C. 46-
3) Breviárium pp . Franc Prov. Marianae 18 Nov. L. V. 
4) l'é/erffy Sacra Cone. P-1- p. 178. — Az érseki megye 

régi intézvényit félezred éven tul is hiven megőrizte : 
a' nyitrai és honti főesperesi méltósággal a' kir- k e -
gyelem a' ns káptalan' egyes tagjait mai nap is föl 
szokta díszíteni. 

5) Pray Specimen, Hierarch. Hung. P. II. p. 175. 

apáczákat 1342ben olly szent czélból alapította, hogy 
azok , mint nagy Lajos királynak ezen alapítványt 
megerősítő kir. oklevelében olvashatni, a' nőszemé-
lyeket jelesen nevelni — generöse educare — tar-
tozzanak. 6) Báthory' ezen nemes czélu alapítványát 
adakozásaikkal utóbb az egyházi rendből többen is 
gyarapították. Igy Bene Péter kanonok 1364ben, 
Báthory István kanonok pedig 1366ban az örök-
ségkép reájok szállott ingatlan vagyonukat ezen in 
tézetnek adták. 7 ) 

Hazánkban azonban mindeddig a' tudományos 
intézetek kellő folytonos virágzásra nem juthattak, 
mit részint a' bel viszonyok, részint a' részvétlen-
ségből magyarázhatni, minthogy ekkor a' tudomá-
nyok' tanulására a' nemzeti nagy testhez mérve csak 
azon kevés adta magát, ki egyházi hivatalt választott. 

A' tudományok' általános fölélcdésére hatalmas 
rugóul szolgált már e' század' elején 131 Iben V K e -
lemen pápa alatt Vienneben (Francziaországban) 
tartott közönséges zsinat' ama' határozata, miszerint 
a' tudományos intézeteknél jeles és a' nyelvekben is 
alaposan jártas férfiak' alkalmazása komolyan sürget-
tetik. 8 ) Páris és Bologna volt ez időben ama' 
hely , hová Europa' több tartományiból, 's igy ha-
zánkból is a' fölsőbb tudományok és szélesebb ta-
pasztalás után sóvárgó ifjúság vonult, kivált midőn 
ezen iskolákat V Orbiín pápa, a' tudományok' hő 
keblű pártfogója nagyobb virágzásra emelte. 9 ) A' 
magyar ifjak itt szép jogok 's kiváltságok' élveze-
tében részesültek. Többen tehát a' szegényebb sor-
suak, segittetve a 'buzgó 's tudományt pártoló püs-
pökök által, itt nyertek a' tudományokhoz kedvet 
'sazokbanbővebbutmutatást; honnét megismérkedve 
Okúm, Baldus, Suso, Petrarcha és Olaszország 
már ekkor több jeles Íróinak is munkájával, tértek 
vissza hazájukba. 

Illykép Olaszországból lassanként a' tudomá-
nyok' szeretete átszállongott a' szomszéd tartomá-
nyokba ; mert, mikép étkét a' szorgalmas méh, ugy 
magokkal hazájokba vivék tudományukat a' tanít-
ványok, mellyet a'fejedelmek's hatalmasok is hova-
tovább mindinkább megkedvelének, 's pártolás alá ve-

6) Keresztury Hist. Ep M. Varad. P. I. p 67. és 168. 
7) Keresztury Ugyanott p. 187. 189. 
8) Fleuri Hist Eccl. T- 22. p. 729. 
9) Kulb Series Rom Pont p. 273-
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vének. Igy jött létre Rudolf k Itala' bécsi főiskola — 
universitas, — mellynek fölállítása ;végett a' kor' 
kivánata szerint V Orbán pápát kérte meg, ki ezen 
szándékát nem csak helyeslette, hanem 1365ben 
bullája által az egyetemet szép szabadalmakkal föl is 
ékesítette. Igy jött létre a' bécsit tizenhét évvel meg-
előzőleg a' prágai egyetem is. 10) Ezeket érinteni 
csak] azon okból akartam, hogy hasonlítás által min-
magunk' állását jobban ismerhessük. 

Első Lajos a' dicső és hatalmas magyar feje-
delem nem akart ebben hátrább maradni, hanem 
a' bécsi főiskola' létrejötte után két évvel 1367ben 
szinte azon módon hazánkban fő tanitó intézetet á l -
lított, melynek helyéül Pécs városát tűzte ki. V 
Orbán pápa , és utódai is ez intézet iránt különös 
gonddal viseltettek, 's azt szép szabadalmakkal föl-
ruházták. 11) Olly lábon állott a' pécsi főiskola, 
mint bármellyik Európában. A' lanárkoszorut a' 
püspök, vagy távollétében helyettese adta, és ki 
azt elnyerte, olly jogok' élvezetében részesült, mint 
Europa' bármellyik főiskolájának növendéke. 

Az academia' keïetkeztével annak emelkedése 

és fénye nagyobbitásához szép áldozattal járult Pécs 

megyének ekkor buzgó főpásztora, a' tudós férfiak' 
nagy kedvelője és hőkeblü barátja Vilmos püspök, 
ki Bethini Gálván törvénytanítónak a' városban lak-
helyül tulajdon házát, jövedelméből évenként hat-
száz arany forintot, ezen kivül pedig a' káptalan' 
egyeztével Yruch (Iregh) nevű helységet adta. 12) 
A' pécsi főiskola olly virágzásra emelkedett, hogy 
tanuló növendékei' száma a' négy ezeret is megha-
ladta. 13) 

Még e' században jött létre a' budai, vagy az 
úgynevezett Sundi academia, mellyet Zsigmond 
király 1388ban a' budai káptalanban alapított, 's 
IX Bonifácz pápa szép szabadalmakkal fölruházott. 
Elnöke ezen tudományos intézetnek cancellariusi rang-
gal a' szent Péter és Pálról nevezett ó budai prépost 
volt. A' constanczi zsinaton 1414ben Lambert ó -
budai prépost a' törvénytudomány, Henrik budai 
prépost a' hittudomány, és Simon az orvostudo-

10) Klein Geschichte des Christenthums in Österreich und 
Steiermark. III-Bd- p. 17. 

11) Koller Hist. Ep. Quinque-Eccl. T. III- p. 78 'stb. 
12) Koller ugyanott p. 82. 129. 
13) Szerdahelyi Chorographia Hung. p. 269. 

mány' doclorai, mint az academia' küldöttjei jelen 
voltak. 

Ez időszak alatt a' koronás főkön kívül a' tu-
dományok' kedvelői 's előmozdítói voltak különösen : 
Csanádi Telegd esztergomi érsek , ki Károly k i -
rály fölött Fejérvárott jeles beszédet ,tartott, 14 ) 
's tulajdon jószágán Telegden kolostort alapítván, 
azt számos válogatott könyvvel ellátta. Továbbá Ta-
más esztergomi érsek, ki az oklevelekben decreto-
rum Doctornak neveztetik ; Vilmos pécsi püspök ; 
László kalocsai érsek és Ágoston zágrábi püspök, 
kiknek bő tudományát hirdeti XXII János pápához 
adott válaszuk. 15) Vay László nagyváradi püs-
pök, ki széles tudományú férfiú lévén nagy Lajos 
királynak meghittje, minden ügyben tanácsnoka és 
orvosa is volt. 16) Kikullew (Kikcllő) János er -
délyi főesperes, és itt a' lelkiekben az esztergomi 
érsek' helyettese, ki nagy Lajos király' idejében 
1342dik éven kezdve chronikáját i r ta , melly Thu-
róczi chronikájának harmadik részét teszi ; továbbá 
Mátyás esztergomi olvasó kanonok, és Domonkos az 
esztergomi várban szent István egyházának prépostja, 
és egyebek. Említésre méltó itt különösen az, hegy 
ez idő tájban Mária királyné, nagy Lajos leánya' 
uralkodása alatt 1382 vagy 1383dik évben szent 
Ferencz' rendebeli némelly szerzetes atyák, kiknek 
buzgalmáról már föntebb említést tevénk , a' szent 
irást magyar nyelvre lefordították. 17) 

IV. 

Mátyás király és kora' főpapjai ; hazánkban tu-
dományos élénkség ; academiák , könyvtárak, 

Budán első sajtó, tudós társaságok. 

Wallaszky hazánknak a' tizenötödik században 
tudományos állásáról irvánazt mondja, hogy e ' s zá -
zad átalános elismerés szerint Europa' egyéb nem-
zetei közt hazánkra nézve legkedvezőbb volt ; mert 
a' mi külföldön a' tudományos fejlődésre nézve ér-
dekes és böcsös találtatott, hazánkba folyt, nálunk 
öszpontosult. Ide sereglettek a' tudós férfiak, itt a' 

14) Thuróczi Ján. Chronica Hung. C. 99. 
15) Péterffy Sacra Cone. P. I. p. 270 'stb. 
16) Katona Hist. Crit. R. Hung. T. X. p. 373. 
17) Horvát István- Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás védel-

meztetések a' nemzeti nyelv' ügyében 18.1. és Tud. 
Gyűjt. 1835. II. Köt. 116.1. 'stb. 
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legritkább kéziratok találtattak, 's az ujon nyoma-
tottkönyvek elsők voltak. Hazánk'különbféle részei-
ben alsóbb és fölsőbb iskolák jöttek létre, valamint 
tudós társaságok is. Olly élénkség uralkodott — foly-
tatja tovább — e' században nálunk, hogy hazánk 
fölött már a' tizenötödik században a' tudományok' 
szép napja földerült. Hogy pedig a' későbbi nemze-
dék is hálás részvéttel viseltessék azon jeles férfiak 
iránt, kik a' közművelődést hatalmas pártfogásukkal 
ennyire előmozdították, a' két koronás főn Zsig-
mond és Mátyás királyon kiviil azok' neveit is rö-
viden illykép sorolja elő : „Vitéz János esztergomi 
érsek, másik Vitéz János, vagy más névvel Janus 
Pannonius, Dóczy Orbán, Báthory Miklós, Szé-
csy Dénes, Országh Mihály, Szilágyi Mihály, 
Gereb László, Erdődy Tamás, Erdődy Ferencz, 
Várady Péter, Fodor István, harmadik Vitéz J á -
nos , és egyebek." 1) Valljon kik voltak ezen elő-
számlált jeles férfiak, kik e' korban a' tudományok' 
szép napját földerítették? Kik voltak, állásukat te -
kintve , hazánk' történetében ezen nevezetes férfiak, 
kik a' nagy királylyal közremunkálva a' tudomány 
és művelődés' tekintetéből hazánkat illy szép fényre 
emelték? — Az előszámláltakból ket tőn, Országh 
Mihály nádor, és Szilágyi Mihály kormányzón kívül 
mind érsekek és püspökök voltak. Vitéz János esz-
tergomi érsek ; másik Vitéz János, más névvel Ja-
nus Pannonius vagy Cesinge János pécsi püspök ; 
Dóczy Orbán győri, utóbb egri püspök; Báthory 
Miklós váczi püspök ; Szécsy Dénes esztergomi ér-
sek; 'Gereb László budai prépost, utóbb erdélyi 
püspök, 's végre kalocsai érsek; Erdődy Tamás, 
és Erdődy Ferencz győri püspökök ; Várady Péter 
kalocsai érsek ; 2 ) Fodor István, és harmadik Vi-
téz János szerémi (ez utóbbi később veszprémi) püs-
pökök , kikhez e' kor' számos jelesbjei közül még 
Hunyadi János Mátyás király' nagy nevű atyját; 
Gábor kalocsai érseket; Rozgon Péter és Simon, 
lledervéiry László, Rangon Gábor egri , és János 
nagyváradi püspököket mellékelhetni, kikről a' tör-
ténet , mint a'" tudományok' pártfogói- 's előmoz-
dítóiról emlékezik. — Ezek voltak tehát ama' jeles 

1) Wallaszky Consp. Reip. Lit. in Hung. p. 96. 
2) Némelly írók öt wárdai családból származtatván IVdr-

'/"ynak. Várad//nák nevezik; mások Adorjánnak, 
Árváinak ; és ismét mások családi nevét is Érseknek 
lenni vélik. 

férfiak, kik a' közművelődést 's hazánk' tudományos 
állását közremunkálásuk által a' mondott fényre 
emelték, ezek voltak a'király' tanácsnoki, ezek kö-
zül volt a' széles tudományu Vitéz esztergomi ér-
sek Mátyás' nevelője, vezére, gyermekségének ba -
r á t j a ^ ) ki ugy tudta a'tudomány szeretete' magvát 
növendéke' szivébe hinteni, hogy az utóbb egész 
hazánkra fényt árasztott, 's bőséges gyümölcsöt 
termett. 

Mátyás, Vitéz' oldala mellett növekedvén fö l , 
megkedvelé a' tudományt és tudós férfiakat; innét 
uralkodása' ideje alatt ezekre temérdek sokat köl-
tött; a' budai királyi könyvtár pazar fényben úszott, 
's vele Europa' legjelesb könyvtárai ez időben nem 
mérközhetének. Ötvenöt ezer kötetnél többet foglalt 
ez kebelében, 's mindünnen összegyűjtött pompás 
kézirat és legújabban nyomatott könyvekből állott, 
's benne temérdek kincs feküdt. 4 ) A' Zsigmond 

3) Bo/tfin egykorú történetíró, ki Mátyás király' meg-
hagytából kezdé munkáját irni, a' koronázási körül-
ményekről emlékezvén, magasztalólag jegyzi fö l , 
(Dec- IV. L. I. p. 537.) mikép nyilatkozott ekkor Má-
tyás kir. Vitéz érseknek országos érdemei felöl: „Illud 
nequaquam omiserim — úgymond, — quod in refe-
renda gratia monumentum inter coronandum fecit 
Mathias. Joannem Varadinensem episcopum de patre 
deque se juxta bene meritum amplissimo illo, di-
tissimoque comitatu perpetuo donavit, ut ipse, posle-
rique Pontifices legitime fruerentur : qua quidem do-
natione Basilica Varadinensis D. Genitrici a D. La-
dislao rege dicata, plurimum aueta et ditata est. Pri-
vilegium Mathias alto solio praesidens, sacra corona, 
sceptro pomoque conspicuus , proprio ore protulit, 
id tale fuit: Cum Joannes Viíézius, cui pater mo-
riens nos unice commendavit, nobiscum utramque 
fortunam subire non recusarit, pari quoque discri-
mine nobiscum in captivitatem incident, liberarit 
bohemico carcere: domi forisquenobis consilio, la-
bore, opera semper alTuit: dissensiones et bella re-
pressers : in Bohemica, Turcica, et Bosnensi expe-
ditione , vel sua praesentia, vel copiarum auxiliis 
nunquam nostra castra deseruerit, et salutari demum 
legationis officio gravissima quaeque negotia feli— 
citer egerit, coronamque nunc sacram longo post-
liminio retulerit, placet Nobis 'stb. 'stb. Igy nyi-
latkozott Mátyás király nevelőjének érdemei felöl. A' 
kir. oklevelet, mellyről Bonfin emlékezik, honnét 
idéztem szavait merítette is, egész terjedelmében ol-
vashatni Kereszturi/níl Hist. Ep. M. Varad. P. I- p. 224-

4) M. T. Társ- Tudom. 1337. XII- 226-1. 
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állította budai főiskolát nagyobb fényre emelte, melly-
ben bő tudományu Niger Péter dominicanus' igaz-
gatása, 's ugyanazon rendbeli szerzetes atyák' ve-
zérlete alatt az összes tudományokból előadások tör-
téntek. 5) Ezen főiskolában, 's ezen nevelők' okta-
tása alatt nyerték sokan tudományos kiképcztetésö-
ket , itt nyerte Verboczy a' nagy törvénytudós is 
tudománya' első alapját. 6 ) Szándéka volt a' nagy 
fejedelemnek Budán olly országos nevelő intézetet 
állítani, melly némelly irók szerint negyven ezer 
egyént magába fogadandott; de a' végzés e' ter-
vet kivinni nem engedte. 

A' fön előszámlált buzgó és tudományt kedvelő 
főpásztorok a' tudományok' előmozdítása és virágoz-
tatása' tekintetéből Szinte teljes erővel törekvének. 
Ebbeli érdemeiket Bonfin, Galeot, Ranzan és egye-
bek magasztalólag följegyzették. Az ő fáradhatlan 
munkásságok által hazánk' különbféle részein iskolák 
jöttek létre, vagy hol már voltak, azok nagyobb 
virágzásra emeltetének. Igy a' Vitéz érsek , és a' má-
sik Vitéz pécsi püspök' munkálódásával jött létre 
Mátyás által az istropolisi, vagy posoni academia, 
mellynek elnöke Somberg posoni prépost volt, kit 
II. Pál pápa szokott szabadalmakkal 1465ben fölruhá-
zott. 7 ) A' posoni iskola ekkor a' külföld' híres is-
koláival hasonló lábon állott. Vitéz János érsek, 
még mint nagyváradi püspök a' legjeleseb mun-
kákat gondosan összegyüjtögetvén , Nagyváradon 
könyvtárt állított, mellyet utódja szinte János püs-
pök több könyvvel gazdagított ; mind a' ketten 
pedig a' tudományok' előmozdítása végett sokat 
áldozának, 8 ) Esztergomban pedig az iskolákat 

5) Ferrarin* de Reb.Ung. Prov. 0 . Praed. P. I I I .L . 3. p. 452. 
6) Nemzeti Plutárkus I- K. 115. 1. 
7) Peterjf)/ sacra Gone. P . II. p- 16. Olly nagy volt az é r -

seknek ezen academia' alapításába b e f o l y á s a , hogy 
Turdczi Lász ló , Schier, SchmiUh és többen egye-
nesen azt neki tulajdonítják. 

8 ) Vitézről Bonfin emliti , hogy Nagyváradon számos t a -
nulót gondosan nevel tetet t , — diligenter educaverit. 
Dec. IV. L. 5. Utódáról pedig Ranzan ezeket i r ja : 
„Praesidet ei Ecclesiae (M- Varadinensi) Joannes , 
vir acuto ingenio, bonarumque disciplinarum s tu-
diosus , ac multarum rerum experientia summus. 
Ideoque divo Mathiae percharus, cu jus jussu functus 
est compluribus honeslissimis legat ionibus, quarum 
gratia magnum fuit honorem et gratiam consecutus. 
Struebat Varadini arcem inexpugnabilem, cujus i n -
gens munis , turresque, et idoneae tanto operi mansio-
nes satis plane ostendunt magnitudinem animi con -
diloris. Sacram, cujus est antistes, aedem ditavit p r e -
tiosis tum sacerdolum vestibus tum argenteis vas is , 
libris praeterea magnis . . . omni ex parte exornatis, ut 

a' lehető fényre emelte, melly intézet mellé a' 
tudományukról leghiresb férfiakat híta és alkalmazta; 
ugyanitt olly jeles és nagyszerű könyvtárt állított, 
melly Mátyás király' budai könyvtárával vetélkedett. 
9 ) Ó volt első, ki hazánkban gazdag készülettel 
ellátott csillagász-tornyot is állított, 10) ő h o z z á , 
az ő szárnya és pártfogása alá sereglettek mindün-
ncn a' tudós férfiak. Halljuk, mit mond Galeot, Mátyás 
király' könyvtárnoka az érsekről : „Tempestate nostra 
musas ex toto orbe fugatas ad se revocavit, Hun-
gariamque novum musarum domicilium constituit ; 
unde factum est , ut qui dispersi fuerant docti, ad 
ipsum tamquam ad literarum parentem turmatim con-
íluxerint. — Non rcforam quantis impensis constru-
xerit illám, omnibus fere mortalibus celebrem biblio-
thecain, in quam omnium disciplinarum monumenta 
congessit, et cum maxime calculo laboraret, libro-
rum curam, disciplinarum delectationem, doctorum 
hominum favorem, reipublicac gubernacula (nam in 
eo multorum regnorum onus recumbebat) nunquam 
dimisit, nequc postposuit, quod me videnle factum." 
11) Ezeket a' királyi udvarban lakó Galeot mondá 
az esztergomi érsekről. (Folyt, köv.) Pauer János. 

A' hamis eskü»' rettenetes következ-
ményei. 

Heokenastnál Pesten 184Iben megjelent „An-
sichten über die Erziehung, Ausbildung und Ver-
sorgung der Blinden" czimü munkámban lélektanilag 
erkölcsi tekintetben fölötte nevezetes esetet hozok 
föl a' pesti vakok' intézetebeli egyik volt növendéké-
nek szemén véghez vitt műtéteiről, mi valami saját-
szerű viszonynyal van kapcsolatban. 

E' növendék G. K. helységében egy sze-
gény földmivelő' fia születésétől fogva vak volt. 
I838ban , mielőtt az intézetből kilépett, egy pesti 
ügyes szemorvos' bizonyossá tétele szerint jó sikerű 
műtétei alá jöhetett volna. Az ifjú azonban erre nem 
akart reá állani, de ellenszegülésének okát nem 
mondá meg. Igy el is hagyá az intézetet, a' nélkül, 
hogy a' műtétei rajta véghezvitetett volna. Utóbb 
többször fölszólitám szegény szüleit : küldenék a' fiút 

magni ac ditissimi alicuius regis dicata Deo dona 
possint non immerito jud icar i . " Epitome Berum Hung. 
Ind. I. 

9 ) Schmüth Archi Ep. Strigon- P . I. p. 371. 
tO) Bonfm Dec. IV. L- 3. p. 569-
11) Galeolris Marlius Narniens isde Homine L. II. p. 87. 
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alkalom adtán Pestre, hogy szem világa'megszerzése 
végett műtétei alábocsáttassék; azonban ez ellen ők is 
kifogásokat tevének. De mivel a' szemorvos előttem 
erősité, hogy a'műtétei 'szerencsés sikere bizonyos: 
a ' helybeli lelkészhez folyamodám, kinek ember-
baráti közbenjárására a' szülék végre reá hagyák ve-
tetni magokat, hogy az i f jú t , ki akkor 19 esztendős 
vala , Pestre küldjék. 

Noha minden vaknak legfőbb óhajtása az, hogy 
szemfényét megnyerje, mellynek segélyével a ' fö l -
séges mindenséget láthassa és csodálhassa : e' fiu 
mégis különös félelmet mutatott , mikor bizonyossá 
tétetek, hogy szemvilágát megnyercndi. Ezen igen 
rejtélyes magaviselet fölötti hosszas fürkészet után 
végre sikerült aggódásának okát kipuhatolnunk. Leg-
nagyobb csodálkozásunkra t. i. azt mondá, hogy a' 
műtétei rajta nem sikerülhet, 's hogy azon esetben, 
ha általa neki a' szemvilág megadatnék, ezen előtte 
földicsért szerencsét ő meg nem köszönhetné; ugyanis 
azután meg kellene halnia, mivel nagyatyja bizonyos 
alkalommal hamis esküt telt le ezen hozzá adással : 
Ha nem szólok igazat, vakok legyenek minden 
unokáim, miért is ö három más testvérrel együtt 
vakon született; ez oknál fogva sem ő sem szülei 
nem kívánhatják, hogy szemei műtétei alá jöjjenek. 
Több előterjesztvény után végre mégis aláveté ma-
gát a' műtéteinek, melly szerencsés sikerrel koro-
náztatott is. 

Lehetetlen azon érzést megmagyarázni, melly 
elfogta az ifjút 's minket mindnyájunkat, mikor az 
elnyert önállóság' Yidám tudatában vezető nélkül az 
intézetbe jö t t , a' láttehetség' visszanyerése által 
gerjesztett minden örömérzetek mellett azonban a' 
hamis eskü' következtében már most közel lévő ha-
lálának félelmétől meg nem menekedhetett. Vigasz-
taltuk őt a' mint lehetett, 's ő nyugodtan visszauta-
zott szüleihez. Tanilósegédképen kellett volna neki 
egy evangelikus iskolamester mellé kerülni, mivel 
az intézetben létekor mind a' tudományokban mind 
a' hangászatban, hol tetemes előmenetelt tön , ki-
miveltetett. Azonban nem soká élvezheté a' meg-
nyert láttehetség' örömeit, mert nem sokára hasme-
nésben meghalt ; mi fölött a' szegény szülék egészen 
vigasztalatlanok levének, mivel ezt az ő nagyatyjá-
tól elkövetett hamis eskü' következményéül kellett 
tekinteniek. 

Ezen nevezetes eset' közleménye egywürtem-
bergi jeles literatort, a' siketnémák és vakok' neve-
lése körüli nagyérdemű férfiút, kinek munkám ke-
zébe került, arra birt , hogy levelével fölszólítana: 
tudósítanám őt ezen szerencsétlen családról egy kissé 
körülményesebben. En ez ügyben ujolag a' helybeli 
evangelikus lelkészhez folyamodtam, hol azon csa-
lád é l , 's ő velem a' következő fölvilágosítást 
közlötte : 

„Mi ön növendéke nagyatyjának hamis esküjét 
illeti, erről legjobb tudósítást ád az ide mellékelt 
hiteles bizonyítvány, melly ekkép hangzik : Hogy 
ezen G. vármegye K — helység' lakosa, né-
hai N. N., volt helység korcsmabeli sáfársága 
alatt, ugy maga mint sem az <" házi cselédje ál-
tal akkori N.N. korcsmárosnétól az Hal áréinak 
némelly részéi apródonként elhordván, 's azt 
esztendei számvetésnél eltagadni akarván N. N. 
biró' házánál i819ik évben letérdepülve, az Is-
ten-áldástól magát, unokáit pedig napi világ' 
szemléltetéstől megátkozta légyen. Melly bizony-
ságnak nagyobb ereje végett, ezen helység-pö-
csétlel 's neveink' aláírásával megerősített levelet 
kiadtuk. (Következnek a 'biró, esküdtek és jegyző' 
aláírásai.) Magam is tudakozódtam a' dolog felől, 's 
nem csak az alulirt tanuk, hanem mások is bizonyi-
ták a' dolog' valóságát. 'S most még valamit a' ha -
misan esküvő' családjáról. Amaz földmives volt 
K—ban, 's azelőtt jól bírta magát, de az elkövetett 
hamis eskü óta gazdaságában is alászállott, úgyhogy 
a' t e lek , mellyet birt, halála után más kezekre ke-
rült. Tizenhat év előtt kimúlt a' világból, maga után 
hagyván két fiút és két leányt. A' legöregebb fiu, 
a' vakok intézete növendékének atyja, megmaradt 
az atyai házban, 's öt gyermeke volt, kik közül né-
gyen vakok valának ; de életben csak két figyer-
mek maradt, egy vak , jelenleg 19 esztendős, kit 
szülei semmi áron nem akarnak magoktól elbocsátani, 
és egy látó, most 8 esztendős, és iskolába jár. 
Itt meg kell jegyezni azon különös körülményt, hogy 
az utolján született látó gyermek nem a' nagyatyai 
házban hanem másutt jött a' világra, miután a' szü-
lék azon házban tovább nem akartak maradni, erő-
sen meg lévén győződve, hogy azon Isten' átka 
fekszik. Ennyit lelkisméretesen tanúsíthatok e' do-
logról; örülni fogok, ha e' kevés is az isteni féle-
lem' előmozditására e' földön szolgálni fog 's tb." 

Közlöm ezen nevezetes esetet nyilvános lapok-
ban , 's minden előítélet nélkül gondolkodónak bírá-
latára bízom azt. Vajha a' nyilvánítás által czélzott 
jó általa eszközöltessék ! 

Dolezsálek Antal, 
a ' vakok intézetének igazgatója. 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z 1 ó Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 453. 
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A' keresztény Roma. * ) 

Amaz emlékezetek — mellyek bennünket Ro-
mához, ezen közanyához csatolnak, nem mind egy-
neműek: némellyek azok közül építészeti emlékek-
hez, mások ismét szentek' életéhez és a' pápaság' 
nagyszerű "tetteihez kötvék. Az utazók' nagyobb 
része , kik Romába zarándokoskodnak , csaknem 
könyvnélkül tudja Titus Liviust és Tacitust; 's a' 
forum, hol Cicero szónokolt, Pompeius' theatruma, 
hol Caesar elveszett, a' szent, ut, mellyen a' dia-
dalmasok végig haladtak, Agrippa' Pantheonja, a' 
fürdők, amphitheatrumok , szobrok, előre lekötik , 
ugy szólván elnyelik egész képzelőtehetségöket. 
Azonban valljon hallani-e, hogy ők szent Ágoston' 
iskolájáról, hogy szent Ambrus' háza felől, vagy 
azon lakhelyről kérdezősködnének, mellyben szent 
Jeromos az ős Roma' consulainak leányait, Paulát, 

* ) Kedves dolgot véltünk t. olvasóinknak tenni , ha a' 
nem rég Párisban megjelent illy czimü jeles m u n -
kából : „Rome Chrétienne" ou Tableau historique 
des souvenirs et des monuments chrétiens de Rome. 
Par Eugène de la Gourneire. 2. vol. Prix 15 fr . Chez 

Debécour t ;" az itt következő czikket közöl jük , n é -
mileg mutatványul; melly azonban magában véve is 
érdekes olvasmány minden katholikusra nézve. — Abbé 
c.erbet is dolgozik Romában hasonló tárgyú munkán, 
mellyben Romát akkép kívánja az olvasó világnak 
szeme elejbe t e r j e sz ten i , mint hü kinyomását azon 
szellemi egységnek , mellyet ez örök város minden 
korból megőrzött emlékei 's >ns itutiói által képvi-
sel. Czime a' készülőben lévő munkának : „Esquisse 
de Rome chrétienne" l e e n d , 's három kötetre fog 
terjedni. A' közlő. 

Fabiolát, Marcellát a' szentirások' ismeretére 
tanitá ? Forditnak-e gondot reá , hogy a' szentek-
nek, e' szent földön hátrahagyott nyomaira akadja-
nak ? Magasabban ver-e megindult szivök, ha kö-
zelítenek a' szószékhez, mellyről szent Domonkos 
beszélt, vagy a' kápolnához, mellyben assisi szent 
Ferencz bocsátá ég felé imádságit, vagy a' szent 
helyekhez, mellyek a' nagy szent Gergely' homiliái-
tól hangzottak vissza, 's a' palotához, melly a' Leók-
nak , Gergelyeknek, Miklósoknak , Inczéknek , a' 
középkor eme' nagy világosságainak, még a' mostani 
polgári társaságokra is fényt derítőknek, lakásul 
szolgáltak ? Nem ; mert a' keresztény Roma isme-
retlen ; mert a' milly nagy gond fordittaték a' po-
gány Roma' fölvilágositására 's történetének nép-
szerűvé tevésére, épen olly nagy félelem látszott 
visszatartóztatni ezen embereket a' keresztény Roma 
történetének fölleplezésétől, nehogy azon álmélko-
dásra méltó befolyás, mellyet ez a' világra gyakor-
lott, valahogy közcsodalat' tárgyává tétessék általuk. 

Pliniusnak a' természettörténet Írójának mun-
káiban egy különös helyre találunk. Plinius' bizonyí-
tásaként Romának két neve volt; de e' nevek' egyi-
két nem vala szabad soha kimondani ; még a' po-
gány szertartások' mysteriumaiban is vétek lett volna 
ennek megnevezése ; „cuius nomen alterum Ulcere 
in arcanis caerimoniarum nefas habetur 's egy 
polgár, Valerius Sor anus, kemény büntetéssel fe-
nyitteték e' törvény' megszegéseért ; „luitque mox 
poenas." Miféle név lehetett ez valljon , melly re -
megésbe hozá az augurokat, melly a' hivatalnokot 
curulis székén nyugtalanitá, 's mellyet mint legna-
gyobb ellenséget, akkép üldöztek? Nem gondol-
hatná-e az ember, hogy e' vérengző, vaskaru nép-
nek a' keresztény Roma jelent meg jóslati képben, 
diadalmasan emekedve fölül ledöntött oltárainak 
romjain, 's a' keresztet a' capitolium' csúcsán tün-
dököltetve? . . . 
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A' keresztény Romából indult ki az ős társada-
lom' miudcnnemü profanatioi ellen intézett mozgalom. 
Általa tisztultak meg az erkölcsök és érzelmek; a' 
lélek általa kezdett u j és szentebb indulatokra he-
vülni; az emberi nemet 5 emelé föl az evangelium' 
magasságára. 

Azonban épen amaz időpontban, mellyben a' 
polgárisodás fönséges polczrai emelkedését meg-
kezdé, a' barbar népek' beütései gátot vetének ha-
ladásának. Europa, az egész világ iszonyú pusztí-
tásnak lön kitéve, melly megnéptelenité az orszá-
gokat, 's tudományaikat kioltá. Ekkor kezdődött az 
éj ; de ezen éj' közepette is nem késett csak hamar 
föltűnni egy jótékony világosság. 'S honnan eme' 
világító fény? Valljon a' győztösek' hadi sátoraiból 
eredt-e vagy pedig a' meggyőzöttek' hamuba döntött 
kunyhóiból? Romában oltárállott , mellyen a 'szent 
tüz nem aludt ki soha; 's ha lángja nem mindig ál-
litá is fénybe a' lángészt, legalább mindig hevité 
a' szeretetet, és a' szeretet béketűrő; 's midőn 
minden szó elhal, midőn minden tudomány le van 
rontva, ő nem rendül meg; a' szeretet mindent 
eltűr, de mindent is reményi. (Kor. 1. lev. 13.) 
Általa, ezen szeretet' szétterjesztő ereje által, melly 
sokkal messzebb hat , hogysem a' lángészé, általa 
lehet csak a' vadnépek' polgárisulását kimagyarázni, 
ama' szörnyű munkát, melly egyike a' keresztény-
ség' azon századok dicsőséségének, mellyek ma olly 
átalánosan megvettetnek. 

Épen nem kell hinnünk, látva a' tespedést, 
mellyben a' műipar és szépmüvészetek olly hosszas 
ideig sinlődtek, mintha e' korban az elmékben teljesen 
ellett volna minden munkásság tompulva; nem, hanem 
e' munkásság akkor az emberi nem' erkölcsi részére 
forditá hatását, a'helyett, hogy, mint most, az anyagi 
érdekkel foglalatoskodott volna. Nem találták föl ek-
kor az igaz, sem a' lőport, sem a' gőz használá-
sának módját ; de eltöröltetett a' rabszolgaság ; tör-
vények hozattak és intézetek jöttek létre, mellyek 
Európát azzá tevék később, mi jelenleg. A' kiküz-
dött harczok után születve, megfeledkeztünk atyáink' 
tusáiról; egy rendszeresen elintézett társaság' min-
den hasznait élvezve, nem birunk a' hálás szivnek 
ama' szenvedésekre és munkákra való vissza- 's meg-
emlékezésével , mellyeket azoknak kelle viselniök, 
kik minket a' társasági életnek fölszültek. Vagy talán 
könnyebb az emberek' jellemét, hogysem a' termé-

szet' erejét megtörve, győzödelmeskedni rajta ? Nincs 
benne kétség, hogy szép szemlélet, látni e' műter-
meket, mellyekben az anyag isteni szellemtől látszik 
lelkesitettnek : nagyszerű bennek minden, minden 
fölséges, csak az egy ember' alakja szenved közü-
lök kivételt! 1) De hát ezen nyomort, ezen erkölcsi 
és physicai lealacsonyittatást szemlélve, mellyeket 
lángeszünk' e' csodái olly gyakran szoktak magok 
után vonni, van-e jogunk arra, hogy atyáink'insti-
tutióit kárhoztassuk ? hogy kárhoztassuk főleg a' 
gondolatnak azon műtermeit, mellyek a' kolostorok' 
nevezete alatt, nyitva voltak a' szemlélődő lelkek-
nek, a ' világban kifáradt sziveknek, a' tudomány 
után szomjúhozó elméknek, és még a' szegénynek 
is . . . . mivel ők nem akarák a' szegényt a' gazdag-
tóli absolut függésben élve látni. Az ember a' kö-
zépkorban akkép nézetett mindenek előtt, mint esz-
mélő lény; míg napjainkban többnyire nem más 
szempontból tekintetik, mint termesztői 's fogyasztói 
viszonyában. Javítani őt , szivéhez szólva; lecsilla-
pítani a' belviharokat, mellyek életét emésztik; a' 
religiót támaszul nyújtani neki viszontagságaiban — 
ezek voltak amaz állítólag barbar századok' civilisa-
tioi elvei. Ma ellenben felköltik keblünk' mélyében 
a' szenvedélyek' harczát; ma aranyat mutatnak a' 
boldogtalannak ; 's e' csáb' epesztő szomjával vélik 
őt a' munka 's erény' ösvényére vezethetni ; de nem, 
ma nincs is erény többé köztünk, egyedül az önérdek, 
a' haszon az, mi a' jelenkor' társadalmait mozgásban 
tartja! A' boldogság' fönséges eszméjét a' jólét, a' 
kényelem' hitvány arányához alacsoniták le ; ma nem 
kellenek az oltárok többé, 's az, mielőtt a' halandók 
térdet hajtanak, egy súlyos pénzláda. 

íme a' polgárisulás, mellyért vesztegetjük pén-
zünket, izzadságunkat, vérünket, épen u g y , mint 
hajdan az emberek e' javakat a' népek' térítéséért 
adák áldozatul. Az ember csakhamar kimeríti magát 
ezen értelmet nem tápláló, néma munkálatban; 's 
látjuk mint tévedeznek városaink' utczáin mindezen 
hervadozó értelmességek, vigasztalás nélküli szen-

1) A' szerző az angol és franczia 'stb. gyármunkásokat, 
e' fölséges müveknek, a' jelenkori műipar' e' neme 
csodáinak nyomorult és szánandó létrehozóit érti. 
Milly ellentét: isteni szellemtől lelkesitettnek látszó 
kimivelt anyag, és állattá alacsonitott ember! E' sza-
vakban mondhatatlan irónia fekszik. . . 

A' közlő. 

I 
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vedések közt és gondolatokba merülve, mellyeknek 
nincs jövendőjök. 

A' keresztény Roma' hivatása ennélfogva ko-
runkban, h o g y : harczoljon a' vágyak, 's főleg a' 
vallási közönyösség ellen, melly amazok' kútfeje. 
— Lehet azonban, hogy e' kötelesség' betöltése 
még a' legkönnyebb mindazok közül, mellyeket ez 
ideig teljesített. Mert a' közönyösség nem termé-
szetes állapota az emberi szívnek; sokkal erősebb 
benne a' vágyódás valami nagy, valami ismeretlen 
után, hogysem sokáig elmerülve maradhatna azon 
kifáradás szülte álomban, melly a' hosszas küzdése-
ket követni szokta. Észrevehető mindenütt a' társa-
dalomban amaz erkölcsi nyugtalanság, a' tanulás 
szükségének amaz érzete, ama' lángoló igyekezet 
valamelly meggyőződéshez jutni, mellyek valamelly 
súlyos betegség' öntudatát árulják ugyan cl , de 
ugyanannyi előjelei a' jobb jövőnek 

Romának első megpillantásakor érzett indulatait 
ekkép festi a' szerző : lia a' benyomás, mellyet 
Roma' látása minden lélekre gyakorol, olly hatalmas; 
ha az egyiránt meghatja a' bölcsészet és régiségbu-
várt , a' magok rendszerökben elhidegülteket, 's meg 
a' műértőt, kinek szive meleg, 's forró képzelődése' 
tüzétől ragadtatik; milly hatalmasnak kell e 'benyo-
másnak lenni a' zarándokra nézve, ki e' roppant vá-
rosban még mindig a' világ' fővárosát, a' „caput 
orbis"-taláIja ? Mert valljon nem széke-e ő ama' soha 
meg nem romolható egyháznak, melly a' nemzeteket 
akkép boritá el az Isten' dicsőségével, mikép a' 
tenger' vizei (Isai.) az oczeán'mélységeit; 'smelly 
hatalmasabb lévén a' köztársaságnál és Caesaroknál, 
tizennyolez század óta föntartja az uralkodást, mely-
lyet magának a' világ fölött szerzett. Az illyennek 
keblét Romáhozi közelcdtében eltöltő érzelmek, mi-
ként az imádság, kibeszélhetlen sohajokban (Rom. 
8, 26. ) olvadnak föl. A' föld, mellyen jársz, puszta 
és kopár; semmi ház , semmi fa körülötted ; csak itt 
ott pillanthatsz meg egyes bival- 's lócsordákat. A' 
távol messzeségben gőzös hegyek' roppant köre vesz 
körül; előtted pedig té r , egy iszonyú tér nyúlik el, 
mellynek kiterjedését a' szem alig birja fölfogni. 
Csak lassan haladhatsz , mivel a' hőség lankasztó, 
leverő ; szörnyű unotlság fogja el egész valódat ; 
midőn egyszerre egy fénysugárt lövelő gömb kél ki 
a' sárgult bozótból, 's ez szent Péter templomának 
gombja! Ki nyomhatná el e' pillanatban megindu-

lását; midőn sokszorosan ismételtetni hallja maga 
körül e' szavakat: Roma! Roma! 's a' láthatáron 
föltűnni szemléli a 'ke resz te t , titokteljes symbolu-
mát e' minden keresztény értelmiség közös hazájá-
nak! Midőn e'kereszt szemeidbe tűnik, ragyogva a' 
nap ' tüzé tő l , e' pusztaság' közepén, melly száraz 
miként az ember' élete, szomorú 's egyhangú mint 
gondolatjai, egy szent tisztelet' érzete tölt el, 's 
azon gyermeki elérzékenyülést tapasztalod bensőd-
ben, mellyet a' keresztes vitézek Jerusalem' meg-
pillantására érzettek. 

Ekkor gyorsabbodik a' haladás, siet minden 
elérni a' nagy emlékezetek' eme' városát, melly több 
óra hosszant futni látszik előled ; azonban a' mindig 
kisebbedő térhez képest, melly tőle elválaszt, a' 
kupolának nyúlánk alakja mindig határozottabb vo-
nalokban tetszik ki , méltóságosan oda rajzolva a' 
kékelő ég' azurlapjára; egy egész sereg kup 's 
ormozatcsucs játszik a' byzanczi birodalom' magas 
tornyaival ; föltűnnek a' templomok' homlokzatai, a' 
paloták' fényes párkányai: az egész mintegy káprá-
zolatnak látszik, melly valósitandja ama' csodálatos 
alakú városok' egyikét, mellyek a' homokpuszta' kö-
zepén vándorló utazónak szemeit csalóka képekkel 
szokták elbájolni. Az ut néha régi sirok mellett visz 
e l , mellyek' egyike még ma is Nero' nevét viseli. 
Két vagy három patak szegi keresztbe az utat , azon-
ban vizök' csörtető zaja nélkül, mellyet a' kavicsok, 
mellyen folynak, okoznak , alig vennéd figyelemre 
tekergős fordulataikat, mellyeket törpe babér 's rep-
csény bokrok takarnak cl a' vizsgáló' szemei elől. 
Végre látszik a' Tiber is , sárga hullámait egy f é -
lig-antik hid' boltozatai alatt hömpölygetve keresz-
tül: itt tartóztatá le Cicero Catilina' bujtogatóit, kö-
zele'helyhez jobbra, ha ugyan lehet a 'hagyomány-
nak hinni, ama' kis egyház fölött, mellynek kupo-
lája Mellini villájának fenyvesei mögött emelke-
dik, láttatott az égen ama' íagyogó kereszt, melly 
körül amaz igék valának olvashatók : in hoc signo 
vinces. Épen e' helyen, mellyet lábaiddal tapodsz, 
küzdének iszonyú 's elkeseredett harezot Constantin' 
és Maxentius' seregei, melly véres ütkezetet Ra-
phael' lángesze 's Julius Romanus' lángoló ecsete 
halhatatlanitának. 

Midőn lábaidat az örök városba teszed, elvész 
gondolatod, annyira elkábít a" sok szökőkutak' zaja, 
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2 ) 's a' corsón sétakocsizást tevő , vagy a' Ponte-
Molle felé a' cardinált és köznép' emberét , a' kéz-
művest és patríciust egyiránt vontató cartellek' ro -
bogása. Mindenféle templomok látszanak, és kép-
szobrok és díszes víztartók. Roma a' remekmüvek 
és ellentétek', 's a' minden országból e' helyre gyűj -
tött csodamüvek' városa. A' bival itt lomhán ké -
rődzve heverész a' Fortuna Virilis templomának 
oszlopainál ; az egyptomi obelisk kedvesen és nyu-
lánkon mered ég felé Krisztus' templomai előtt, Phi-
dias és Praxiteles' müvei közt; 's Vespasián amplii-
theátrumának óriási romjai, az e' helyen egykor hal-
latszott régi kiáltások helyett „a' keresztényeket 
oroszlányok elejbe !" csak néhány szerzetes és tér-
delő pór' imádságaitól hangzanak vissza, kik az 
Isten' irgalmát az üldözöttek és üldözők' számára , 
„pro afflictis et persequentibus eosegyiránt 
kérik. 3 ) 

Törekedjenek bár mások a' pogány Romának 
azon romok alóli kiásására, mellyeket reá a ' kor 
halmozott; gyötörjék bár magokat az a' fölötti hoz-
závetésekkel, ha valljon Volupia vagy Ridiculus' 
tiszteletére látott-e ez és ez a' hely tömjénfüstöt 
fölszállni, igyekezzenek Jupiternek és Ceresnek, 
vagy Venusnak hajdani tiszteletök' némi parányi va -
rázsát v isszaadni— mi hagyjuk e' napi istensége-
ket aludni halál-álmukat; az ő életük rövidebb volt, 
mint Tarquin' nagy cloacáié! 

Az, ki a' múltban más egyebet is Iát néhány 
kőnek művészi összeillesztésén kivül, ki az emléke-
ket egyedül annyiban böcsüli nagyra, mennyiben a' 
polgárisulás és az emberi nem tökéletesbiilésének 
történetével vannak összeköttetésben ; ki a' romai 
hatalomban nem egyebet lát egy colossnál, melly 
a' világot lábaival tapodta a' nélkül, hogy valaha 
kezét nyújtotta volna neki fölsegítendő azt, és ma-
gához emelendő, az ollyan csak szánakozva tekin-
tend l e a ' fórumra, 's ekkép kiáltand föl Tassoval: 
„ 0 Roma ! nem oszlopaid, nem diadaliveid, nem 

2) ,,A' minden nagy városokkal közös megszokott z a j -
hoz itt a' csurgó vizek' sa já t lagos zöreje is c s a t l a -
kozik, melly minden oldalról hallatszik, mintha B l a n -
dusia vagy Egeria ' kút jánál volna az e m b e r . " ( C h a -
teaubriand.) 

3 ) A' Colyseumban jelenleg keresztút van az e' m a r t y -
rok ' vérével áztatott sz. helyre áj ta toskodni jövök' 
számára. 

thermáid azok, miket benned keresek ; hanem a' vér, 
melly Krisztusért kiontaték benned , a' csontok, 
mellyek e' jelenleg szentelt földön elszóratvák " 

Igen , a' keresztény Roma az egyedül, melly 
a' philosoph' szemeiben méltó a' csodálatra. A' Bru-
tusok és Caesarok' Romája hatalmas lön kardja által, 
de ő megvesztegetője, megalázója, eltompitója volt 
az emberiségnek. A' keresztény Roma semmi látszó-
lagos hatalommal nem bí r t , 's ő megvigasztalá, föl-
emelé, nagyra neveié az emberi nemet: rája vitet-
nek vissza a' mai civilisatiónak minden csodái ; őtet 
illeti tehát és szent emlékeit — tiszteletteljes álmél-
kodásunk és hódolatunk ! 

Jó formán szokássá vált már azok közt, kik 
Voltaire' ferneyi függönyeinek rongyain czivódnak, 
kik áhítatos magokbaszállással szemlélik Jean-Jac-
ques' piszkos zsebkendőjét a' 1' Ermitageban , vagy 
egy pogány templomból kitört márvány' darabjaival 
terhelik meg magokat, — gúnyt űzni a' kereszté-
nyek' együgyüségéből , hogy ezek töredék csontok 
's gazdagon aranyba foglalt fadarabok előtt térdre 

rr 
borulnak. Ok szánakozólag tudnak mosolygani a' za-
rándokok fölött, kiket imádkozni látnak a' S. Maria-
Maggiorébcn a' sztíz fiának bölcsőjénél, vagy a' La-
teranumban az asztal előt t , mellyen az a' végvacso-
rát tartá; 's látva, miként hágnak föl térden állva 
a' lépcsőzeten , mellyet Krisztus Jézus kínszenve-
dése' alkalmával tapodott; vagy pedig szemlélve, 
mint alázzák meg magokat az oszlop előtt sz. Pra-
xedis' templomában ; 's a' szent keresztében a' ma-
gasztos fa előtt; sz. Máriáéban in campo-santo a' 
föld előtt, melly szent vérétől ázott : babona ! eszte-
lenség ! kiáltanak ők ; 's ez emberek , kik olly ke-
vélyek tudományukra, nem látják, hogy e' szerény 
bölcső, környezve ezer, arany tartókon égő gyertyák' 
fényétől, hogy a' szegénység' eme' bútora, drága-
kövekkel köritve , méltóságábai visszahelyezése, f 

megnemesitése a' szegénynek! Vagy mi volt a' sze-
gény e' hajdani világban, mellynek nyomait olly bá-
mulattal keresik? Rabszolga, gladiator, — szolgált 
és meghalt, gyönyörködtetésül a' dúsnak; imeegész 
élete ! Hol voltak amaz erős lelkek és philosophok, 
midőn egy kar a' magasságból összetöré lánczait? 
Hol voltak systemáik az egyenlőség és szabadság az 
„égalité és liberté" felől , midőn e' boldogtalan, e' 
pária, a' közös asztalhoz meghivaték élni az erősek' 
kenyerével? Oh az ő moráljok soha sem lesz olly 



330 354-

szónoki, soha ugy nem fog a' nép' szivéhez szólni 
tudni, mint a' szent Maria-Maggiore' bölcseje. 

'S ha most van még előttetek némi böcse a' 
szerető ragaszkodásnak 's önföláldozásnak, ha meg-
engeditek bármelly gondviselés' létezését, a' földi 
javak és szenvedések aránytalan fölosztásának kima-
gyarázására : hol fogtok erre meghatóbb symbolu-
mokat találhatni, mint ez asztalt, mellyhez az Isten 
telepedett l e , önmagát osztva el tanítványai közt; 
's ez oszlopot, e' keresztet, mellyeken szenvedett 
azokért, kiket szeretett, szenvedett egész a' halálig ; 
mint ezen haláleszközök'' megdicsőittetését végre, e' 
fényt és pompát, e' tiszteletet, melly azokat kör-
nyezi , — magas és ünnepélyes visszafizetésül, 's 
boldogító előképül annak, ki nyög és kesereg; mert 
ezek ugyanannyi szózatok, emlékezetébe hozók, hogy 
könyei megszámitvák , 's hogy nincs egyetlen fáj-
dalomérzete i s , melly számára egykor örömkincscsé 
ne válnék ! Ugy van, 's ha ti illy emlékezetekre, 
ha ti illy gondolatokra nem tudtok egyébbel felelni, 
mint keserű megvetéssel, ha lelketek nem röpös azon 
megindulás' láttára, melly ezerek' keblét emeli, ha 
az , mi a' földön legszentebb, olly kevéssé illet meg 
titeket, ugy ti az emberből nem birtok egyébbel , 
mint a' külmozgással, de lelketek épen olly hideg, 
miként a' holttetem Î 

Nevelő 's tudományos intézeteink' 
története, 's azok' fejlődésére a' 

clerus' befolyása. 
IV. 

Mátyás király és kora' főpapjai; hazánkban 
tudományos élénkség; academiák, könyvtárak, 

Budán első sajtó, tudós társaságok. 
(Folytatás.) 

Valamint Vitéz esztergomi érsek Nagyvárív-
don, Posonban, és Esztergomban a' tudományok' 
előmozdítására, a' könyvekre, iskolákra és tanuló 
ifjúságra sokat áldozott ; ugy áldoztak az ország' 
egyéb részeiben is a' megyék' többi főpásztorai. J a -
nus Pannonius Pécsett, Dóczy Orbán és a' két Er-
dődy Győrött és Egerben; Báthory Miklós Váczon, 
hol ekkor az iskolák nagy hírben állottak ; Várady 
Péter kalocsai érsek, mikép Beroald hires bolognai 
professor följegyzé, honn és külföldön, Fodor és Vitéz 
püspökök Szerém és Veszprémben. — Csak Dóczy 
Orbán egr i , és Báthory Miklós váczi püspökről 

akarok itt egy két szót ejteni. Dóczy egy volt kora' 
legjelesb férfiai közül. Jövedelmét szoros értelemben 
mind a' közjóra szentelte. Mátyás királyt sokszor, 
midőn a' nemzet' dicsősége is fönforgott, mint Ham-
burgnál, ő volt képes tanácsa és gondoskodása által 
kisegíteni, a' zavarból kiemelni ; miért is őt Mátyás, 
mint Bonfin mondja , halálig szerette , — ad mortem 
usque dilexerat. „Urbanus pontifex, igy ir tovább, 
vir tanti consilii ac sapientiac compos, ut apud Pr in-
cipem ilium invictissimum primum locum obtineret, 
omnia regeret, — — amore fuit in studiosos non 
rnediocri : universas principis curas obibat. — — 
Nobilia pascebat ingénia , pauperes et calamitosos 
mira benelicentia complectebatur ; in literario ludo 
multos alebat, templa, aedesque magnificas erige-
bat. Ita vixit , ut non suae, sed alienae ut i -
litati vixisse videretur." 1) — Báthory Miklós váczi 
püspökről pedig Galeot ezeket jegyzi meg : „Nicolaus 
— úgymond — studiis humanitatis in Italia eruditus, 
cura et diligentia Doctrinam adaugens, nihil laboris, 
nihil vigiliarum, nihil impendii subterfugiens, quod 
ad doctrinam conveniret, brevi eífecit, ut doctissi-
mis acutissimisque Philosophis ejus doctrina et lite— 
ratura summa cum admiratione probaretur. — — 
Praeterea semper me hortabalur, ut gestorum Regis 
Mathiae históriás facerem, ne tanti regis negot ia , 
quae Pátriám exornarunt, illustremque fecerunt, ob-
livione torpescerent. Perplacuit mihi etiam illa fami-
liae suae dignitas, et elegantia; semper enim in 
ejus domo aut oratur, aut studetur, aut carmen can-
tatur ad lyram, aut sermo habetur honestus." 2 ) 
Báthory püspök alatt a' váczi iskola kellő fényben 
állott. Igy ekkor Budán, Pécsett, Posonban, 
Esztergomban, Veszprémben , Nagyváradon ; 

1) Bin fin Dec. I. L. I. p. 4. —Mellékesen legyen m e g j e -
gyezve itt, mit máshol Bonfin, (Dec. IV. L. IX. p. G65 ) 
Dóczy püspökről ir, mikép törekedett ö Mátyás' h a -
lála után a' pesti országgyűlésen szilárd ö s s z e -
tar tásra 's közegyetértésre a' sziveket terelni. „ U r -
bánus, mond Bonfin — lingua scylliica diu conc io -
natus e s t ; longa oratione referens , quot et quanta 
ex publica dissensione l 'annonis mala imminerent : 
quin et in illa sententia diutius versatus e s t , quot 
Ungaros calamitates et detrimenta manerenl: quippe, 
qui finitimis omnibus regnis e x o s i , ob illata diu 
bella , nihil de intestina discordia , praeter ultimum 
exitium sperare possent. '1 

2) Galeotus de dictis et factis Mathiae, Hegis C. 31. 
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továbbá a' szepesi prépostság mellett, 3 ) Fejér-
vároit 4 ) és egyéb helyeken a' tanuló ifjúság' szá-
mára iskolák létezének. 

Még azt kell itt emlitenem, hogy az emberi ész' 
legfölségesebb találmányát, melly e' század' dicső-
sége, a' könyvsajtót hazánkban Gereb László budai 
prépost állitá föl először, ki Hess Andrást külföld-
ről Budára híta, 's igy hazánkban az először nyoma-
tott könyv is „Antiqua Chronica Hungarorum 
melly 1473dikév pünkösd' előestéjén végeztetett be, 
Gereb László prépost maecenas'neve alatt látott nap-
világot ; 5 ) és igy hazánkban a' sajtó két évvel ugyan 
utóbb mint Francziaországban, szinte tizenkét évvel 
pedig előbb mint Bécsben működött először. 6) 

Továbbá két tudós társaság is létezett ekkor 
hazánkban; az egyik Budán, mellynek elnöke Vitéz 
János veszprémi püspök volt ; a' másik pedig Er-
délyben, hol Gereb László, már mint erdélyi püspök 
terjeszté a' tudományok' szeretetét. 7) 

A' dicső fejedelem', buzgó és tudományt ked-
velő érsekek ós püspökök' pártfogása alatt igy gya-
rapodott hazánk' tudományos állása annyira, hogy 
mint föntebb emiitők, nálunk már a' tizenötödik szá-
zadban a' tudományok' szép napja földerült. 

Nem szándékom itt azon jeles férfiak' neveit 
mind előszámlálni, kik ez idő tájban a' tudományok' 
minden nemében tündöklének, kik Mátyás király, 
Vitéz érsek, és a' közjó' előmozdításán mindenkép 
fáradozó 8 ) érsekek és püspökök' szárnyai alatt ked-
vező pártfogást és segedelmet találtak ; azok közül 
csak néhányat emlitek, kiktől munkák is maradtak. 

3) Ezen i skoláró l , 's annak B rega Miklós nevü igazga-
tójáról Paintner emlékezik kéziratában. 

4 ) Erről Tubero Lajos apát emlékezik. Comment, de r e -
bus sui temp. L. 111. §. 7. p. 160- Schwandnernél. 

5") Hess a ' Chronikon' előszavában Gereb László p r é -
posthoz igy szól : „Ad inelytum Hungáriáé Regnum 
tua grat ia accersitus - - suscepi laboréin ingentem 
dierum plenum : imprimendi videlicet Cronicum pan-
noniae opus. . . . Tu de me optime meri tus es : et 
sine te susceptus labor neque inir i , n eque expleri 
potuisset . ' ' 

6 ) Gmeiner Epitome Hist. Eccl T. II. p. 127. 
7) Wulluszky Consp. Reip. Liter, in Hung. p. 117. 
8 ) Az ezen sorok' folytában emiitett érsekek és püspö-

kök' e g y é b , a' közjó körül tett, számos érdemeit 
a' történetíróknál följegyezve találhatni. Igy Zsig-
mond pécsi püspökről (azzá lelt 1475ben) Istvánffy 

Igy Ugoletti Tádé, Fontius Bertalan, Galeot Mar-
tius, Bonfin Antal, Brandolini Aurel és többek a' 
tudományok' hőkeblü pártfogóitól részint serkentve : 
mint Galeot Báthory Miklós váczi püspök által Má-
tyás király élete' leírására ; részint pedig jutalmaz-
tatva , több munkát adtak k i , mellyeket Mátyás ki-
rálynak, Beatrix királynénak, Vitéz esztergomi érsek-
nek, és a' püspököknek, kiknek pártfogásában ré -
szesültek, ajánlának. — De még a' külföldi tudósok 
is hazánk felé fordulának. Igy Beroald bolognai hires 
tanitó Apulejus' munkáját nagyban kiadván, azt 
Várady Péter kalocsai érseknek ajánlotta, kit ajánló 
levelében magasztalva emlit, mint a' tudós férfiak' 
bőkezű segítőjét, a' tudományos műveltség' előmoz-
dítóját, kihez az érsek bővebb tapasztalás végett 
hazánkból több növendéket is küldött. 9 ) Továbbá 
munkákat hagytak még ez időből magok után : 
Temesváry Pelbart , Báthory László, Tlmróczy 
János és egyebek. De Vitéz esztergomi érsek maga 
is i r t , 's némelly munkái fönvannak. 10) Vitéz 
János pécsi püspök' remek müveit pedig a' külföld 
jobban tudta, mint hazánk méltányolni, miértis kü-
lönbféle munkái 1498—1803ig számos kiadatást is 

följegyzé, hogy Szabács és Belgrád' végvárak' m e g -
erősítésére 10,000 aranyat hagyot t , 's e ' v á r a k l e g -
inkább ezen segítség' használatával tartattak fön az 
ellenség előtt. Hist. L. Vll- p. 59. 

9) Beroald a ján ló levelében az érsekhez ezeket mondja : 
„Tu l i teratos diligis ac foves. Et cum eruditis sit 
amicitia tua vei maxime concupiscenda. Tu erudi -
torúm beuivolentiam stúdiósé expetis, muneribnsqne 
concilias. . • Tu me perinde ac in studiis humani -
tatis neque pos t remum, neque imi subsellii p ro fe s -
sorem muneribus es prosequutus . . . Tu ad me 
velutiad praeceptorem neque moribus, neque doctrina 
penitendum destinasti necessarios discipulos, ut d o -
ctrinis expolirentur. Et dolatorio eloquenliae leviga-
rentur. . . Et sane me plurimum juva t cum e x g y m -
nasio nostro litterarioscholasticos conspicio non s o -
lum Cismontanos, verum etiam Transmontanos Nobi -
les complusculos bene li t teratos prodiisse : quot idie-
que prodire. Repurgata linquarum vitiligine omnique 
detersa barbar ie . . . Vale decus Antistitum et cut-
men erudi torum." L .Apule jus cum commento Beroaldi, 
Yenetiis per Philippum Pincium Mantuanum impres-
sum anno Domini 1510 ; az előszóban. Ez utóbbi 
kiadás-

10) Olvashatni azokat Schwandtnernél seriptores Rerum 
Hung. II kötelében Zredna név alatt. 
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nyertek; 11) azáltala irt magyar grammatikáról pe-
dig Détzi János 1598 mart. 5dikén Telegdi Já-
noshoz intézett levelében magasztalólag emlékezik, 
12) 's igy ez , és többek közt Dóczg püspöknek a' 
pesti gyűlésen az ország' nagyjai előtt tartott jeles 
magyar beszéde is anyai nyelvünk iránt viseltető rész-
vétre mutatnak; valamint mutatják ezt a' tizenötö-
dik századból fönmaradt egyes darabok, az egyházi 
és szerzetes férfiak fáradozásinak gyümölcsei, mely-
lyekből az utóbbi gyászos időkben noha több vég-
képen elveszett, több azonban mégis fönmaradott, 
és igy az anyai nyelvünk körüli búvárkodás u tánre -
ménylhetni, hogy a' hazai és külföldi könyvtárakban 
még most böcs nélkül lappangó, 's előttünk ismeret-
len illyféle magyar irományok — mint nem régis 
a' müncheni királyi könyvtálban — felfödöztetnek 
's napvilágra jőnek, mikép ezt a' Tudományos Gyűj-
temény' több évi folyama, és a' m. 1.1. Tudománytárá-
nak füzetei bizonyítják. Az ismeretesek közül azonban 
említeni el nem mulaszthatom, hogy e' században Bá-
thory László első remete szent Pál szerzetének mun-
kás fia (meghalt 1456ban) az egész szentírást, és sok 
szentnek életét deák nyelvből 1425 körül magyarra 
lefordította. 13) Puuer János. 

A' keresetve!és* régi szokása. 
A' keresztény kath. anyaszentegyház nem csak 

hogy ugyanazt hiszi és tanítja, mit Krisztus urunk-
tól az apostolok hallván hittek és tanítottak, mit a' 
szent atyák híven és lelkismeretesen megőriztek , 
mikép ezt történetileg ki is mutathatja ; de még a' 

11) Tudom. Gyűjt. 1838 I- köt- 102 1. 'stb. , hol t. t. 
Horvát István ur 28 kiadást ismértet meg. 

12) Bod Péter . Magyar Athenas. Előszó. 
13) Pongrácz Triumphus Pauli p . 51. 6 5 . — Vajmi más-

kép lehetne e' tárgyról szólani , ha Mátyás király 
buda i , és Vitéz érsek' esztergomi gazdag könyvtára 
épségben reánk szállott volna ; vagy ha csak az 
előbbi' maradványait, midőn már sok böcsös munká-
tól megfosztatott , a' halhatlati emlékű Pázmán Pé-
ter esztergomi érsek 30,000 ftot Ígérvén a' töröknek, 
kiválthatta volna, mit azonban meg nem nyert. L. Kazy 
Hist Univ. Tyrnav. P. II. L. II. p. 272. Így a ' budai 
hires könyvtárban a' könyvek' száma annyira leol-
v a d t , hogy midőn 1686banBuda a' török já rom alól 
k i szabadul t , az egykori ékes könyvtár' roppant tö-
megéből csak 290re menő részint kéz i ra to t , részint 
nyomatott könyvet lehetett találni. 

kath. egyházban most fönlevő szent és üdvös szo-
kásoknak is már az első keresztény századokban 
gyakorlatát világos adatokkal egyenkint bebizonyít-
hatja, melly első századokról pedig azok is, kik ké-
sőbb a' kath. anyaszentegyház' egységétől elsza-
kadtak, nyilván elismerik és megvallják, hogy azok 
voltak a' kereszténység' arany századai, mellyekben 
még az egyházba, mint ők szeretik állítani, semmi 
babona, vagy babonaszokás nem férkőzött. — Meny-
nyi erő fekszik pedig illy történeti vizsgálódásban 
a' hit' igazsága felőli meggyőződésre, kitetszik leg-
közelebb abból i s , hogy Angolországban a' lábra 
kapott puseyismus terjedése' meggátlására némelly 
prot. tanítók a' szent atyák, a' régi könyvek ' s fo-
liansok' olvasását tanítványaiknak megtilták. Igen is 
a' szent atyákét, a' keresztény dicső bajnokok' írá-
sait ; mert ki azokat csak kevés figyelemmel olvassa is, 
lehetetlen, hogy bennök a' kath. egyházra ne ismer-
jen, midőn ugyanazon dolgokról és keresztény szo-
kásokról szólanak, mellyeket jelenleg egyedül a' 
kath. egyház' kebelében lehet föltalálni. — Illyen 
megkülönböztető jele a' keresztényi katholikusnak 
a' keresztvetés, mellyel magát imádsága előtt és 
után, valamint egyéb foglalkozásiban is megjegyzi, 
és mintegy megerősíti , miáltal egyszersmind a' tel-
jes szent Háromságot is vallja, az üdvözítő' halálá-
ra , és különösen az emberi nem' megváltására há-
ladatosan megemlékezik. — Ezen szent szokásról a' 
kath. anyaszentegyház egyebet nem tanít, hanem 
hogy az szent, dicséretes, Isten előtt tetszetős, és 
az emberekre nézve hasznos ; és valóban a' dolgot 
igazán fölvéve-, mi is lehet a' keresztény emberre 
nézve üdvösebb, mint a' keresztvetés által minél 
többször megemlékezni a' megváltás' nagy jótétemé-
nyére , magasztos voltára, mellytől áthatva sz. Pál 
is e' szavakra fakadt : „távol legyen tőlem másban 
dicsekednem, hanem az ur Jézus Krisztus' kereszt-
jében." (Gal. 6, 14 . ) Innét már a' keresztény első 
századokban nyomára akadunk a' keresztvetés szo-
kásának. Tertullian azon könyvében , mellyben ta-
nácsokat ád feleségének, hogy azon esetre, ha ná-
lánál előbb kimúlnék a' világból, második házas-
ságra , kivált pogány férfival ne lépjen, nehogy hi-
tétől eltántorittassék, a' többek közt hozzá e' sza-
vakat intézi : „valljon eltitkolhatod-e magadat, midőn 
ágyadra vagy önmagadraa' kereszt' jelét veted? mi-
dőn ásítozol, midőn valami ártalmast, vagy tisztá-
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talant magadtól elüzesz? midőn éjjel imádságod' vé-
gezni fölkelsz? valljon nem lesz-e férjed hajlandó 
azt hinni, hogy ez babona-cselekedet?" Más mun-
kájában (de corona milit.) pedig ezeket mondja: 
„Minden cselekedetinkben, mozdulatinkban, járás-
kelésinkben, midőn felöltözködünk és mosdunk, mi-
dőn asztalhoz ülünk, vagy az ágyon nyugszunk, 
midőn lámpát gyujtunk, vagy akármi mást cselek-
szünk, homlokunkat a' keresztjelével bélyegezzük. 
Ha ezen szokásnak, és más illyeneknek az irás' pa-
rancsát kérded, azt sehol nem találod, hanem monda-
tik neked, ez a' hagyományból nyerte tekintélyét." 
— íme Tertullian, ki az apostoli atyák utódai' 
korában már élt, a' keresztvetés' eredetét nem tudta 
megmondani, hanem azt a' traditióból származtatja, pe-
dig ő korának legjelesebb tudományu férfia volt: 
„VYas Origenes — úgymond Lerin — bey den Grie-
chen , das war Tertullian unter den Lateinern, näm-
lich der grösste Kopf seiner Zei t , und ein Mann von 
so ausgebreiteten als verschiedenen Kenntnissen." 
(Nonnotte. Die Philosophen der drey ersten Jahr-
hunderte der Kirche S. 183.) — Illy szokásokról 
emlékeznek Origenes, sz. Basilius, Ágoston, 
Hieronymus és többek, sőt a' hitehagyott Julian 
császár is a' keresztény hit ellen irt könyvében. 
Réginek kellett tehát e' szokásnak lenni már a' 
második század' végén az anyaszentegyházban. — 
Sz. Lukács ezeket irja urunkról : „fölemelvén ke-
zeit megáldáőket , és lön midőn őket megáldaná, 
elváléktőlök, és mennybe vitetek vala;" (24 , 50. 51.) 
honnét sok egyházi tudós állítja, hogy Krisztus keresz-
tet vetve tanítványaira ugy áldá meg-őket, kiktől e' 
szent szokás a' hívekre is elterjedetett. 

Isten a' végszükségben segit. 
A' közinség' idején Landshutban alsó Bajoror-

szág' egyik városában a' lelkipásztor eleven sziliekkel 
rajzolá hivei előtt, mikép Isten senkit el nem hágy, 
hanem az ember' sorsa fölött őrködik, 's ha csak 
ez önvétke miatt magát bajba nem sülyeszti, Isten 
őt el nem hagyja ; és ez igazságot a' szent irás' 
szavaival erősité, a' történetből 's köztapasztalás-
ból mutogatá. — A' beszéd nem veszté hatását , a' 
hallgatók' szive mélyen megilletődött. 

Midőn a' hitszónok elvégezte beszédét, a' sek-
restyébe egy ember követé ő t , kinek külseje nagy 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z 1 ó Ferencz. 

szegénységre mutatott, és a' lelkipásztorhoz csak-
nem kétségbeejtő hanggal ezeket mondá: „Atyám! 
a' gondviselésről tartott beszéded lelkemet megszo-
moritá. En tanításodat híven követve, semmitelnem 
mulasztva, szorgalmatosan dolgoztam ; 's igy bíz-
tam Istenben, hogy reám tekintend, és nagy szük-
ségemben segíteni fog : de jelenleg már minden re-
ményem elcsüggedt; mert tegnap este gyermekeim-
nek száraz kenyéren kiviil mitsem adhattam , ma 
reggel már semmit, délre sincs semmim. Hol van 
tehát a' jó gondviselés és gondoskodás, mellyről 
szólottál a tyám?" Igy panaszkodott a' kétkedő. 

Szeretettel fogá őt meg a' hitszónok, és ma-
gával híta. — Szobájába érkezvén, tele erszényt 
vett elő a' szekrényből, 's ezt illy szavakkal tevé 
a' szegény ember elejbe: „Vedd el, és bízzál az 
isteni gondviselésben." A' szegény csodálkozva 
nézett a' papra, mintha kérdeni akarná, mit jelent 
ez? valljon va ló-e? De a' lelkipásztor őt csodál-
kozásából kiemelé, és az egész dolgot imigy fejté 
meg : 

Midőn ma reggel épen a' szent beszéd' elő-
készületével foglalkozám, egy vidéki, egészen is-
meretlen ur lépett szobámba, és ezen erszényt az 
asztalra olly kéréssel tette, hogy a' benne foglalt 
pénzt üdvös czélra fordítanám , 's ezzel rögtön el-
sietett. Én a' felől gondolkodtam már: mint for-
díthatnám az adakozó' szándóka szerint a' pénzt 
legczélszerübben Isten' dicsőítésére, midőn épen a' 
harangszó jelt adott a' predikáczióra. Most Isten a' 
dolgot maga intézte e l , azért vedd el, mit Isten 
neked és gyermekeid' tartására küldött, és gondold 
meg, hogy midőn végszükségben voltatok, Isten gon-
doskodott rólatok. 

Életfa. 
*
 r 

Fan veszte Adam , Jézus fán nyerte az éltet 
Vissza; a' fán élet, rajta fakadt a! halál. 

A' megtért éltet szedjétek róla halandók ! 
Nincs a' keresztfán kül más fa, mi életet ád. 

(Constantin után) Jámbor Pál. 

Kérdés és felelet, 
Hitlensége miatt, ki erősít minket a' hitben ? 

Jézus tanjának hő követője Tamás. 
Brujmann Soma. 

- Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 453. 
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TARTALOM: Mezzofanti cardinalis. ( O c t k o v s i k t j Ferencz). — 

Nevelő 's tudományos intézeteink' története , 's azok' fejlő-

désére a' clerus' befolyása. V. VI. ( I 'auer Jdnus). — A' bé-

csi vártéren fglacis) kötő asszony. 

IVIezzofaiiti cardinalis. 

Nem gondoljuk szerénységét bántani a' jámbor 
cardinalisnak — igy fejezi ;ki magát e' nagy férfiú-
nak egyik életirója a' német történeti 's politicai l a -
pokban — ha böcsös élete- és sokoldalú ismereteiről 
mit azt közlünk olvasóinkkal : minthogy az olly cso-
dálatos nyelvajándék, mellyet az égnek e' különös 
kegyeltje legmélyebb alázattal csupán Isten dicső-
sége' terjesztésére 's embertársai' boldogitására for-
dí t , az emberek' részéről teljes elismerést méltán 
követelhet; sőt kötelességünknek érezzük napfényre 
hozni a' katholika szentegyház' olly nagy díszére 
váló jellemet, a' mondott szentegyház ellenei 's meg-
velői taníttatásának megczáfolhatása végett. Mez-
zofanti' neve Európában, sőt mondhatni az egész 
világon hírre kapott ; de minthogy alázatból e' ne-
vezetes férfi magáról mitsem szól, sőt élte' történe-
teit részletesben közölni atyjafiainak meg is ti l tá, 
noha kevés , de pontos, mit róla bizonyosan tud-
hatni. Bologna — a' pápai állodalom' egyik jelesb 
városa, a' nagy művészek' anyja, 's egykor olly 
nevezetes lakhelye a' középkori tudománynak — 
1774ben szülte a' hires nyelvészt. Atyja , csekély 
vagyonú asztalos, különben nem oktattathatván szép 
elmetehetségü gyermekét, öt a' szegények' bérmentes 
tanodájába küldözgeté, 's vallásos nevelést akarván 
fiának adni , azt a' sz. oratoriumi atyák' ájtatos gya-
korlataiban részt venni jókorán késztetfe. Egyike ez 
atyáknak — Bespighi — méltó valóban , kinek neve 
az utókorra szállittassék , csakhamar észrevevén a' 
szegény iskolás' kitűnő elmetehetségeit, őt különös 
gondja 's oktatása alá vevé , 's azon irányt adá szép 

talentumai kifejlésének, hogy e' csodálatos polyglott' 
kiképeztetését legelőbb is neki köszönhetni. Ennek 
gyöngéd vezérlete alatt gyönyörteljesen nézett papi 
hivatásának elébe Mezzofanti, a' hittanban megkí-
vánt keleti nyelvekkel jövendő nyelvészeti nagy tu -
dományának alapját megvetvén, pappá föl is szen-
teltetett, 's ezáltal egész életét 's minden lelki t e -
hetségét az egyházi pálya, és keresztény felebaráti 
szeretet gyakorlásának a' szó' legteljesb értelmében 
föláldozta. Szép tudományossága, példás magaviselete 
's bizalomgerjesztő személyessége csakhamar meg-
nyiták neki anyavárosának első házait. Tanítóul, egy-
szersmind nevelőül fogadtatván Marescalclú g r ó f 
udvaránál, jeles könyvtárában alkalmat nyert sok-
szerű ismereteit ujakkal bővíteni, mire 1797ben, 
élte' 22ben az arabs, 1803ban a' többi keleti nyelv-
nek tanítójává, 1812ben az intézeti könyvtár' se-
gédévé és a' keleti nyelveknek ismét egy évi nyil-
vános oktatása után 1815ben könyvtárnokká nevezte-
tett ki. A' nyelvészeti, különösen pedig a' görög i ro-
dalombeli előadásokat rendesen folytatván, anyavá-
rosa könyvtárának számtalan keleti, 's egyéb kéz-
iratait és könyveit tulajdon észrevételeivel kisérve 
bölcsen elrendezte; papi buzgalom javalta köteles-
ségeinek teljesítésén kivül 12—15 órát naponta 
mások magánoktatásának szentelvén, az erősítő álom-
nak alig három órát engedve, némi erőtetéssel fö-
dözte maga 's testvére elhagyott 11 gyermekének 
szükségeit. Olaszország' kegyetlen földulása a' mult 
század' vége felé bő alkalmat szolgáltatott Mezzo-
fanti irgalmas szivének. Hazája a' nagy világhábo-
rúnak szomorú láthelye volt; osztrákok 's francziák' 
fegyverei dühöngtek téréin ; Oroszország' ázsiai 's 
európai népfajaiból vegyült hadseregei részt vettek 
a' lázadás' tüzét elnyomó vérengző ütközetekben ; 
mit a' félszigetet vadul pusztitó fegyvererő egészen 
el nem irtott , betegen 's megsebesültön hozatott a' 
kórházakba. Itt nyögtek halállal tusakodva czári ha-

18 
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talmas parancscsal a' messze keletből előidézett fegy-
veresek; nyelvök még soha nem hangzék e' nyugoti 
tájakon ; nem értetve senkitől, de magok sem értvén 
valakit, alig tudaték: milly néptörzsökhöz tartozának. 
Ekkor védangyalként álla elő Mezzofanti, 's a ' 
legveszélyesb lázaktól el nem rettenve napokat tölte, 
éjjeket viraszta a' halálágyra elterült szerencsétle-
neknél, hogy, legalább nagyjából, megtanulván nyel-
vöket, a' gyógyászokkal közölhesse a' nyomorultak' 
szükségeit, és szivökbe öntvén a' religio' vigaszta-
lásai! , őket a' keresztény halálra kellőleg elkészítse. 
Nem kellemes és könnyű, sőt csaknem emberi erőt 
haladó volt ezen föladat, 's ezért gyakorta könnyes 
szemekkel kérte az ég' u r á t , könnyítené kegyesen 
az idegen nyelvek' megértését; nem is áldozá szol-
gálatait kizárólag a' kórházi betegeknek, hanem ke -
resztény buzgalma' dicséretes fáradalmait kiterjeszté 
minden jövevényre, ki éjszak- vagy nyugotból ki-
űzetve Bologna' tájain kerese menedéket; és ha ne-
tán az illyféle bujdosó család ájtatosságát anyai 
nyelvén kiváná végezni ' s a' gyónáshoz járulni, i s -
mét csak Mezzofanti vo l t , ki magát előbb fárad-
hatlan buzgalommal átala azon nyelvben taníttatván, 
kis idő múlva neki e' lelki szolgálatot megteheté. 
Komolyan fogott ezentúl a' nyelvek' tanulásához 
Mezzofanti, és a' szeretet' Istene jó szivét jutal-
mazva, őt a' nyelvek' ama' ritka tudományával aján-
dékozá meg , melly őt ideje' egyetlenegyévé teszi, 
minthogy kitűnő jámborsága mellett olly rendkívüli 
a' nyelvekbeni tudománya: hogy, mit a' sz. Lélek-
től megszállott apostolok' ideje óta a' világ alig lá -
tot t , a' régi classicus és ujabb nyelvekkel együtt 
az őt hallgató idegeneket bámulatra gerjesztő köny-
nyüséggel közel negyven nyelven beszél, közöttök 
némellyiknek dialectusain is. Ritka tudományosság-
gal 's kifejezhetlen önmegtagadással párosult keresz-
tény szeretete volt tehát, mi annak idejében már némi 
tekintélyt szerzett hősünknek, tündöklő csillagává 
tevén őt anyavárosának, mellynek is olly híve ma-
radt, hogy semmikép magát el nem tökélheté: Na-
poleon és a' toscanai herczeg őt magához hóditó 
fényes meghívásának engedni. Elterjedvén Franczia-
ország fölött a' juliusi lázadás' förgetege, minthogy 
az olaszföld sem maradt egészen érintetlenül, kül-
döttségethatározott Bologna 1832ben a' romai szék-
hez, melly polgárainak hódolatteli hűségét 's fiúi 
engedelmességét fejezné ki a' pápa iránt. A' kül-

döttség' szónoka a' még könyvtárnoki tisztben álló 
Mezzofanti volt, ki is — hiréről már ismeretes 
lévén — 1 Gdik Gergely pápa ő szentségétől a' neki 
saját atyai szívességgel fogadtatva azon örvendetes 
választ vette : hogy a' bolognaiak iránti hajlandósá-
gának némi bebizonyításául könyvtárnokukat magáévá 
fogadandja. Kegyes igéretét tüstént teljesité a' sz. 
atya, 's Mai Angelo-t, az akkori vatikani könyv-
tárnokot a' hitterjesztő intézet' titoknokává léptet-
vén elő, tisztje utódjának Mezzofantit, már ekkor 
a' praelatura' tagját rendelte, ki is e' tekintélyes hi-
vatalt négy teljes évig dicsőén viselvén, 's papi 
kötelességeit ugyanazon buzgalommal mint egykor 
anyavárosában teljesítvén , magára vállalta a' sz. 
szivtől nevezett asszonyoknál neveltetni szokott ifjú 
leányoknak a ) és a' tiberparti szegény hajós em-
bereknek gyóntatását is , valamint, mikor csak 
idegen nyelvű népek' fölirásai érkeztek, vagy küldöt-
teik fogadtattak a' katholikus hívek' középpontjában 
— Romában f tolmácsul egyedül Mezzofanti hasz-
náltatott. A ' Propaganda' titoknokságát azon ürügy 
alatt, hogy e' nyomos hivatal' foglalkozásihoz mit-
sem ért , szerényen magától elhárította, melly alá-
zatosságnál , mint különben is magas érdemeinél 's 
bámulatos jámborságánál fogva ő szentsége a' sz. 
collegiumot illy nagy férfi' nevével díszítendő, őt 
1836ban a' fönemlitett Mai Angelo-\&\ b ) bibor-

a ) A' nemes asszonyok' ezen egyesületét Lambnischim 
bibornok' dicséretes buzgalma ültette át Parisból 
Romába, mit az ideje 'szükségei t mélyen érző, gyógy-
eszközeit pedig igen is ismerő Leo a ' 12ik jóvá is 
hagyott. Ezen , leányok' oktatásával 's nevelésével 
foglalkozó asszony-egyletnek három háza vagyon 
Romában : egyik a' sz. Háromság' h e g y é n , melly 
Roma nemes kisasszonyai collegiumának méltán n e -
veztethetnék ; másik Fi/tcio hegyen ; harmadik Lan-
levillá-a, melly nekik ujoncznövendékházul szolgál a' 
romai tartomány' számára. Fölvállalták az egyesü-
leti asszonyok még a' sz. Rufinaldl nevezett 's a' 
Tiberen tul fekvő háznak igazgatását i s , mellyben 
szorgalmukat leginkább is a' szegény sorsú leányok' 
oktatására 's nevelésére fordítják. Gerumb's Reis* 
nach Rom. 211. lap. 

b ) Ezen, tudományáról és többféle kéziratok' kiadásáról 
ismeretes férfi tiz évig az újszövetségi könyveknek 
uj kiadásán dolgozott , melly a ' világszerte hires 
codex vuticanus (1209) és a' vele rokon régi kéz-
iratok' tekintélyén alapulandna. A ' codexe t , ezen 
leg je lesb , benső értékére megböcsülhetlen kéziratot, 
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nokságra emelte, a' bolognaiak' olly nagy örömére, 
hogy Mezzofanti iránti tiszteletök 's hálájuk' jeléül 
a' könyvtárt, városházat, iskolákat 's j egyéb jelesb 
palotákat önkényt kivilágittaták. Most már sokféle 
hivatalok és méltóságok nehezültek Mezzofanti' 
vállaira, de sokféle kötelességek és foglalkodások 
is egyszersmind. Társtagjává lön több bibornokgyü-
lekezetnek , a' karmelita-rend, az irgalmas apá-
czák' c) és sok egyéb társulatnak oltalmazójává, és 
több jótevő intézet' apostoli látogatójává, d ) A' 

és egyéb vele rokon régi kéziratokat, alájegyzett kü-
lönböző olvasásmódaikkal jelenleg adja ki az érde-
mes bibornok , sőt hasonmásának elkészíttetését is 
már elkezdette, mint ezt a' mult évi Egyházi Tudó-
sítások érintették. 

c) Doria-Pamphili herczegnő 1821ben azon gondolatra 
jött , a' franczia „les soeurs de la charité" nevü 
apáczákat Romába is a' betegek' ellátására behozni ; 
de nehézségek támadván e' nemes szándék' végre-
hajtása ellen, a' nötestvérek' társulatát alapította 
„irgalmasnőh" nevezete alatt, életszabályokat ren-
delvén számukra, miket 12ík Leo pápa helyben is 
hagyott. Ezek jelenleg a' „sz. Megvállóhozi" kór-
házat látják el olly tisztasággal, mellyhez hasonlót 
a' többiekben nem találni ; továbbá olly buzgalom-
mal és szelídséggel, melly csak épülésére szolgála' 
vizsgálónak. Van ezenkívül betegek' ápolására Romá-
ban a' „sz. Lélektől" nevezett pompateli főkórház , 
melly lelenczházul szolgál egyszersmind ; és a' „sz. 
Háromsághozi" az idegenek' elfogadására, hol 1825-
ben jubílaeum' alkalmakor kétszáz ezernél több za-
rándok némi ellátást talált. Geramb idézett munkája'' 
199. lapján. 

d) Vannak jótevő intézetek és lelkes társulatok Romában 
olly számmal: hogy ez örök várost méltán tekint-
hetni a' keresztény szeretet lakhelyének. Különösen 
említésre méltók : egy az apostoloktól, más az isteni 
irgalomtól nevezett testület a' legtitkosabb nyomorú-
ság' enyhítésére ; a' jeles kölcsönadó , szegényvédő 
intézet ; társulatok a' foglyok' látogatása- 's vigasz-
talására ; az elitéltek' halálra készítésére; van gaz-
dag szülék árváinak szolgáló menedékhely , szegény 
árvák' kézmüiskolája ; van intézet a' katholika egy-
ház' kebelén kívül született 's abba átlépni kívánók' 
befogadására; van dologház; van élemedeltek' ápo-
lóháza; van társulat ez elhagyottságban elhalt városi 
's vidéki lakosok' temetésére; vannak gyámolító in-
tézetek a' magokat klastromi életre vagy házasságra 
szánó leányok' fölsegélésére; van apostoli alamisna-
tisztség házi szegények' kitartására, a' gyógyithatlan 
nőnemet ápoló főrangú asszonyok' egylete'stb. . . . 
Ugyanott 191—204- lap. 

világ nem szűnt neki |tiszteleteket és czimeket osz-
togatni , és sokan örültek azon férfiúnak oltalma alá 
juthatni, ki az isteni gondviselésen és szegénysége 
iránt szánakozással viseltető néhány jótevőinek szere-
tet sugallta kegyességén kívül minden egyéb oltalom 
nélkül olly nagy nevezetességre vitte életének csodá-
latos szerepét. Mindezen fényes megkülönböztetések 
természetén 's jellemén mitsem változtattak; bíborá-
ban is Mezzofanti ugyanazon jámbor, lelkismere-
tes, fáradhatlan szorgalmú és páratlan buzgalmu pap, 
minő akkor volt, midőn oktatási órákat osztogatni, 
és családjáról ügygyei bajjal gondoskodni kénytele-
nittetett. Mint propagandai előljáró és tanulmányai-
nak főfelügyelője magán a' leglelkismeretesb isko-
latanitó' türelmét láttatja, és csaknem minden nap — 
saját szavai szerint — nem mint bibornok, hanem 
mint tanítvány és növendék látogatván az intézetet, 
növendékeit nem kevesbbé mint önmagát saját nyel-
veikben gyakorolni, vallásos érzelmeket ébresztvén 
keblökben, őket hivatásukra kellőleg előkészíteni, 
's nem egy szegényt köztök alamisnáival is gyámo-
litni törekszik. Érkeznek előtte ismeretlen nyelvű ta-
nítványok az intézetbe, nem nyugszik a' fáradhat-
lan, mígnyelvöket sajátává nem tette. Sajátlagos 
benyomatot okoz nagyobb ünnepélyeknél, minő p. 
o. midőn az ujdon nevezett bibornok Roma városának 
és az idegenek' tisztelgéseit fogadja, a' vendégek-
kel körülvett Mezzofantinak minden pillanatban más 
ajkuakkali szóváltását hallani, vagy amaz örvende-
tes meglepetését látni a' keletieknek, kik ügyeikben, 
vagy hogy a ' s z . széknek hódolatukat megtegyék, ide 
kerülvén, elvégre csakugyan akadnak valakire, ki hall-
gatásukat megszüntetvén velők saját nyelvökön tár— 
salkodhatik. Lelke ő az úgynevezett nyelvünnepnek 
is , mellyet a' propaganda'(növendékei az ur meg-
jelenése' (epiphania) tiszteletére évenként fényesen 
ülnek meg. A'sokféle polyglott költeményeknek job-
badán ő maga szerzője, egyebeket is csak ő ért és 
bírálhat. Még ő szentsége házi praelatusa és a' Va-
tikán' első őrje lévén 34 nyelvű fölirással — mik 
között magyar is volt — ékité boromaei sz. Ká-
roly' kápolnáját Nonanlola-ban ; azóta fáradhatlan 
szorgalommal több nyelvet is tanula; melly nyelvészet-
i tökélyt leginkább is hallása finomságának és a' hal-
lottak hü megtarthatásának tulajdonithatni, épen ugy, 
mint a' jeles zenészek az egyetlenegyszer hallott han-
goktól egész belsejökben meghatva, azokat élethűn 
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viszhangoztatni szokják. Nagyon csalódnék azonban, 
ki hinné , hogy a' csodaférfl e' rendkívüli adomá-
nyára netán büszke; fölségesen jellemzi e' tekintet-
ben őt abbeli szerény mondása, mellyet egyik neki 
tisztelgő , 's nagy nevét illőleg magasztaló paphoz 
intézett : „mit érnek mindezen nyelvek ? mennyor-
szágba nem szó, hanem tettek vezetnek." A' né-
met nyelvet minden rokon szólásmódjaival még Bo-
lognában tette sajátjává, a' tótot Napoleon' tábo-
rozásai óta birja; és ámbár nyelvekbeni jártasságá-
nak nagyobb részét személyes társalgásnak 's ele-
ven közlésnek köszöni inkább, mint a' holt betüjü 
könyveknek: mindazonáltal a ' n é m e t , franczia, an-
gol tudósok' munkálatai a' nyelvészet' ügyében előtte, 
mint beszédeiből kitetszik, épen nem ismeretlenek. 
Más tudományok' mezején sem maradt el Mezzo-
fanti ; a' mathematikai és természettani előadásokat 
még Bolognában szorgalmasan látogatta, diák 's 
olasz értekezéseket tartott, valamint az ottani tudós 
társaságokban és előléptetések' alkalmával szónokla-
tokat is. Ma leginkább a' költészet, az olasz jellem' 
e' kitűnő saját ja, látszik igénytelen foglalatossága. 
Milly méltán sajnálhatni, hogy nevének halhatatla-
nitására a' tudományok' eme' jeles szakát, a' nyel-
vészetet egy , a' maga nemében egyetlen leendett 
munkával nem gazdagította, minek okát azonban ré-
szint gyakorlati éltenemében, részint szelleme' ter-
mészetében lelhetni föl. Ifjúsága' napjai, mint maga 
sajnosan megvallja, olly időbe estek, mellyben nem 
ama' magasztos tudományi szempontból tekintetett a' 
nyelvtan, mint jelenleg : most pedig öreg napjaiban 
tőle illyesmit követelni sokféle terhes hivatalainál, 
gyönge testalkotásánál 's gyakrabbi betegségeinél 
fogva okosan nem lehet. Hogyha egyébiránt bámu-
lói közül alig jut egyiknek is ama' ritka szerencse, 
hogy minden erőködés' daczára a' nagy férfi isme-
retei tág körének csak küszöbét is elérhetné", sza-
badon áll mégis mindnyájoknak tündöklő erényeit 
utánozni, illőleg méltányolva nagy hősünk' ama' fön-
hozott nevezetes mondását: „nem szó, de tettek ál-
tal nyerhetni mennyországot !" Terjeszsze hosz-
szura az egek' ura szentegyházunk ezen sajátnemü 
ékének drága éveit! 

Ocskovszky Ferencz. 

Nevelő 's tudományos intézeteink' 
története, 's azok' fejlődésére a' 

clerus' befolyása. 

V. 

Kevés visszapillantás a' mondottakra. Szomorú 
fordulat. A' mohácsi napok után tudományos 
intézeteink' elenyészte, azok' föntartásában a' 

clerus' törekvése. — Egy kis kitérés. 

Korunkban sokan, a' történettudományban elég 
járatlanok lévén, szeretik rebesgetni, hogy a' pap-
ság nem törekedett a' tudományok és közművelődés' 
előmozdításán, sőt mi több , hogy azt gátolta és 
hátráltatta is. Ki ezt álalánosan akarná állítani, an-
nak hatalommal kellene bírni : az ellenkezőt tanúsító 
fényes adatokat a'világ' történetéből kitörülni 's meg-
semmisíteni; v a g y a ' világosságot sötétségnek, a' 
művelődést és tudományt bárdolatlanságnak kellene 
keresztelnie. Ha pedig valaki hazánkat illetőleg mon-
dana illyesmit; azt részint azokra utalnók, miket pol-
gári alkotmányunk' kezdetétől Mátyás' Koráig eddig 
előszámláltunk, részint azokra, miket még ezután 
szándékunk előadni : mikép hazánk sorsának szomorúra 
fordultában a' legsanyarubb körülmények közt is soha 
sem veszté szem elől a' nevelés' ügyét a' clerus, és 
pártfogókra különösen a' papságban találtak mind a' 
tudományok, mind az azokat ápoló intézetek. Ez 
időszakig — ugy találjuk — a ' v i l á g i , többnyire 
harczos, és néha magát az irástudományt is csak az 
egyháziakra bizó főurak között á' tudományok iránt 
általános és komoly részvét nem is uralkodott. Igy van 
példánk, hogy Ulászló és Miksa, Fridrik császár' 
fia között 149Iben kötött békelevélben Báthory 
István országbíró és erdélyi fejedelem helyett Bá-
thory György, guthi Országh László fő lovászmes-
ter, és Rozgon László ajtónállók' mestere helyett, 
mivel írni nem tudtak , Báthory Tamás győri püs-
pök irta magát alá. 1) 

Ulászló' uralkodása alatt hazánk' állása minden 
tekintetben megváltozott, mit a' bel 's kül viszonyok-
ból magyarázhatni. Voltak t. i . , kik ugy vélekedő-
nek, hogy aranykor csak ugy fog fölöttök nyilni, 
ha önkényen kivül más törvényt nem ismerendnek, 
s igy a' haza dicsősége és jólétének sírját meg 

(1 Schöuvisner Anliq uitates Sabarienses L. 7- p. 273-
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kezdék ásni, melly utóbb azt csakugyan el is nyelte. Az 
unokák ezekről igazán elmondhatták: Atyáink ették a' 
fanyar szőlőfürtöket, 's a' mi fogaink vástak el bele. 
— Tudományos intézeteinket tekintve először a' po-
soni iskola hanyatlott, melly Vitéz érsek halála' köz-
bejötte miatt szilárd állandóságra nem is vergődhe-
tett ; utóbb pedig Miksa király' berontása miatt 
nyugtalanítva, 1515ben pedig Poson csaknem egé-
szen jeles épületeivel együtt tüzmartalékja lévén, 
az iskola, rövid élete után, lenni megszűnt. — Ez 
idő tájban Bakáts Tamás bibornok és esztergomi 
érsek a' tudományok' virágoztatása' tekintetéből Esz-
tergomban , Bécsben, Iírakóban és Olaszországban 
a' haza' javára sok szép reményű ifjút meg nem szűnt 
neveltetni; 2 ) ugyanezt cselekedték utódai Szak-
máry és Szálkán érsekek, valamint az ország' egyéb 
részeiben a' tudományt kedvelő főpásztorok, kiknek 
neve alatt több munkák, nekik mintmaecenasoknak 
lévén azok ajánltatva, láttak is napvilágot, míg hazánk' 
sorsa egészen balra nem fordult. 3 ) 

A' szerencsétlen mohácsi ütközet 1526ban a' 
nemzet' viruló dicsőségét leforrázta, 's hazánkat 
sok időre gyászba öltöztette. Királyával a'csatatéren 
elhullott a' nemzet' legdicsőbb virága, 's reá Magyaror-
szágban átalános lön a'rémülés. Ezen egész dolog' 
menetét Broderich váczi püspök irta le. A' szeren-
csétlen ütközet után a' diadalmas Szolimán Budára 
jött; azt fölgyujtatta, a' királyi palotát pedig kirablotta. 
Igy a' budai iskolák végkép elnémulának. Ezutáni 
évtizedekben pedig mint futócsillag a' látkörről, 
hazánk' egyéb intézetei is a' posoni- és budainak 
sorsára jutván, lassanként elenyésztek. — Pécs 
1543ban hajolt a' törökjárom a lá , 's még meghó-
dittatása előtt néhány évtizeddel, mint Islvánffy föl-
jegyzé, az itteni academia szinte kétezer tanulót szám-
lált, 4 ) kik közül háromszázan egyéb bajnokokkal 
dicsőén hunytak el a' csatatéren. Ugyanez évben 

8) Purpura Pannonica p. 138. A' krakói egyetemben 
1493 —I509ig 341 magyar ifjú tanult. Lásd : Rege-
strum Bursae Cracoviensis Hung. p. 5—22. 

3) Ezek közül többet tek. tudós wadasi Jankovich Miklós 
ur , Szentgyörgyi Gellért' Salustius magyarfordi tásá-
hoz irt bevezetésében bő tudománynyal megismerte-
tett. Itt említtetnek: Bakáts és Szálkán esztergomi 
é r sekek , Kassay György pécsi, Várady Ferencz e r -
délyi püspökök ; Serédy György egri kanonok, 'stb. 

4) htvánffy Hist. Hung. L. 15. p. 161. 

hódolt Esztergom is a' töröknek, hol Várday Pál 
esztergomi érsek ( 1 5 2 6 — 1 5 4 9 ) a' zivataros idők 
közepett i s , még a' város török kézre nem jutott, 
számos nemes szüléktől származott ifjút az erkölcs 
és tudományokban olly jelesen nevelt a' haza' j a -
vára , hogy az erény' útjáról eltávozott ifjúról szo-
kás volt mondani: „ez sem az érsek' udvarában ne-
veltetett." 5 ) Az itt neveltek közül való volt Ist-
vánffy a' hires történetíró, utóbb Várday' halála 
után a' tudós férfiakat pártoló Oláh Miklós érsek' 
czirákja (cliens). A' vár' elfoglalásával Vitéz é r -
seknek egykori hires könyvtára is, keveset kivéve, 
az ellenség' kezére kerül t , 'smartalékja lett. — A' 
nagyváradi iskola legtovább tartá fön magát ; mi-
dőn már a' többiek meghajolván a' nyers török erő 
előtt elnémulni kényszerittettek , ez még — noha 
viszás idők czikáztak fölötte, 's az egyházi javakat 
is többnyire idegen kezek bírták — különbféle for-
dulat közt fönállott; sőt látszik, hogy régibb időtől 
fogva itt sajtó is létezett, melly alól még 1560ban 
munka került ki. 6 ) Mint iskolaigazgató Mind-
szenti András kanonok említtetik, ki 1577 mart. 
22dikén Nagyszombatban halt meg, 's egyéb jóté-
konyhagyományai közül, a' szegény tanulók 's le-
ányok, valamint a' foglyok' segítségére is 3000 
tallért hagyott. 7) — 1590ben a' roppant erősségű 
várat, mellyet mult században, mint föntebb emii-
tők (3171.) , János püspök építtetett, a' török ha-
szontalan vita, de utóbb 1660ban neki is hódolnia 
kellett. — Ugyanezen csapás érte már jóval előbb 
hazánk' egyéb jeles városait 's igy intézeteit i s , 
midőn Vácz, Győr, Fejérvár, Veszprém 's több 
városok a' török' kezére jutottak. 

Hazánk' legnagyobb része a' törökjárom alatt 
nyögött, 's egész mértékben érzé a' sors' mostoha 
csapását ; a' melly pedig még szabadon állott, an-
nak aggasztó félelemmel eltölt lakosai nem tudták 
felköltökkor a' nap mit hozand rájok, mint alkonyo-
dandik le fölöttök. — Az egyház is tetemes sebe-
ket szenvedett. Igy 153Sban Várday Pál esztergomi 
érseken, Erdödy Simon zágrábi, és Broderich vá-
czi püspökön kivül több főpásztor nem volt a' ma-

53 Schmilth Archi Ep. Strig. P. II. p. 47. 
6) Horányi Memoria Hung. P. I. p 620. 
7) Lásd : Sanctissimae DEIPARAE semp. Virgini Thau-

maturgae. Tyrnaviae 1735. p. 19. 
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gyar egyházban. 8) A' püspökségek 's káptalanok' 
javait részint a' törökök foglalták e l , részint pedig 
más erőszakos hatalmaskodók igazságtalanul birták. 
Igy a' nagyváradi püspökség' javait hosszas ideig 
Czihak, utóbb ismét mások; az egri püspökség' 
javai' legnagyobb részét pedig Perényi Vétet birta; 
más egyházi jószágokat más egyebek foglaltak el. — 
Mind e' mellett, illy siralmas körülmények közepett 
is, nyomára akadunk, mint iparkodtak tehetségök sze-
rint a' főpásztorok, noha reájok egyéb országos gon-
dok is bizatának, az iskola' ügyét, az ifjúság' ne-
velését előmozdítani. Igy Veráncz Antal mint egri 
püspök I558ban Egerben iskolát állitott, 's két ta-
nítót rendelt, de ez csakhamar csirájában elfojtatott, 
és enyésztét látta ; mert 1596 sept. 27dikén tizen-
nyolcz napi erős ostrom után Eger a' törökjárom alá 
hajolt. 9 ) Oláh Miklós esztergomi érsek a' haldokló 
pécsi academiát még akkor i s , midőn itt már a' 
török uralkodott, támogatni meg nem szűnt, 's 
annak igazgatójául, illő jövedelem mellett, a' bő 
tudományu Illicin Péter törvénytudóst nevezte; 10) 
de az egykor hires academiának utolsó életszikrája 
is lassanként eloltatott, 's igy Pécsnek e' szép csillaga, 
miután másfél századon tul dicsőén ragyogott , a' 
hazánk' egére tolakodott gyászos felhők miatt fé-
nyét vesztve, végkép lealkonyodott, hogy egykor, 
századok' multával, mint phoenix hamvaiból ismét 
dicsőén fölébredjen. — Továbbá Oláh Miklós az 
ifjúság' nevelése végett Nagyszombatban iskolát ál-
litván, annak vezérlését a'jezustársaságabeli atyákra 
bizta, kiket először ő 156 Iben telepitett le hazánkban,'s 
itt volt kicsinyben kezdete 's alapja letéve az egy-
kor emelkedendő jezustársasága nagyszombati hires 
egyetemének. 11) Ugyanezt cselekedte Dallos püs-

8) Schmitth Archi Ep. Strigon. P . II. p. 50. 
9 ) Istvánffy L. 30. p. 4-26 'stb. 
10) Péterjfy Sacra Cone. P. I. p. 298. 
11) Midöri itt a ' jezustársaságáról először szó fordul elő 

hazánkban , megjegyezni kivánom, hogy az a ' t izen-
hatodik században Spanyolországban sz. Ignácz a l a -
pító által keletkezett, ki a' pampelonai ütközetben 
mint katona szolgált. Az általa alapitott társulatot V 
Pius pápa számlálta í571ben a' szerzetes rendek közé, 
melly már előbb is közkedvezést nyervén, messze ki ter-
jedet t . Az i f júság ' nevelése és a ' tudományok' előmoz-
dítása körül hervadhatlan koszorúi vivott ki e' szer-
zet magának- Igen sok , legjelesebb munka napvi-
lágot nem l á t , ha ők nincsenek. Hazánkban is a' tu -

pök Győrött, és id. Draskovich György győri 
püspök Szombathelyen, hol a' gyermekek' nevelése 

dományos fejlődés sokat köszönhet nek ik , mint a' 
kik nem csak az egyházi, hanem a' világi tudomá-
nyok' körében is nagy böcsii munkákat irtak. Illyen 
a' nyelvbeli ékességére nézve magyar Cicerónak neve-
zett Pázmán Péter esztergomi é rsek , egykor jesui la 
szerzetes ; illyenek : Káldi, Inchofferí Sennyei, Forró, 
Náduti, Tsete , Pereszlényi, Tarnóczy, Szerdahelyi} 

Szörényi} Hevenessy , Szenliványi, Timon, Turóczi 
László, Kéry, Szegedy, Horvát, Tsapodi, Vánossy, 
Kaprinai, Pálma, Molnár, Faludi, Szabó, Bertalanffy, 
Rajnis, a ' temérdek munkájú Pray és Katona mind 
e' rendbeli f é r f i ak , kiknek nevei a' tudós világ előtt 
elég ismeretesek ; de ezeken kivül vannak még igen 
sok jeles és munkásjesui ták, kikről a' Fasc. Eccl. Lit. 
lS42dik évi 2dik és 3dik füzetében résznyire említés 
tétetik, valamint arról i s : mit irtak anyai nyelvün-
kön, mit a' h i t - és törvénytudományban, a' bölcsé-
szet- és történettudományban, a ' földleírás és é k e s -
szólásban, a ' nyelvészet és költészeti tudományok-
ban? — S o k a n , magok sem tudják miért , kü lönb-
féle bal véleményt táplálnak e' szerzet iránt kebe -
lökben ; az való, hogy a' fe jedelmek, az emberiség' 
legkitűnőbb e g y é n e i , és s ta tusférf ia i , sőt ellenségei 
is dicsérettel illetik őket. Verulami Baco A n g o l o r -
szág' cancellariusa tanítási módjokat illetőleg felölök 
igy nyilatkozik : ,,A' mi az if júság' nevelését I l le t i , 
legrövidebb utasítás ez : kérdezd a' jesuiták' iskoláit. 
Semmi sincs jobb , mint a' mi itt történik." De dign-
et augm. Scient. L. 7. — Továbbá dicsérettel hal-
mozzák őket: II. Fridrik porosz király, Katalin orosz 
császárné , Bostuet, Feneion , Chateaubriand, a ' 
Szabad szellemű ö ' Álembert, Voltaire, Rousseau , 
Egailles, és egyebek, kiknek erre vonatkozó Ítéleteit 
összegyűjtve olvashatni dr Pietz „Neue theologische 
Zeitschrift—1 je' több füzeteiben ; valamint e' könyvben 
is : ,,Historischer Ehrentempel der Gesellschaft Jesu. 
Wien 1841. 8 . " — Hazánkat illetőleg pedig d ic sé -
rettel emlékeznek rólok I Leopold, Báthory István 
erdélyi fejedelem, utóbb Lengyelország' királya, Rá-
kóczy Zsigmond erdélyi fejedelem , és Széchenyi 
György esztergomi érsek . mint okleveleik eléggé b i -
zonyítják. (Lásd azokat e' könyvben : Más is igaz 
magyar 2 0 ' 'stb. 1 ) A' szerzet utóbb lenni megszűnt : 
de korunkban ismét éledni lát juk, 's a' fejedelmek és 
köztársaságok' nagy kedvezésében részesü l , 's az 
ifjúság' nevelése kezére van bizva- A' lembergi, tar-
nopoli, ujsandeczi, insbrucki és h'nczi collegiumok-
ban ők taní tanak, a ' convictusok is vezérletök alá 
vannak bizva- — Ezen kivül a ' szerzet tagokat szám-
lál Roma , Turin , Francziaország , Nápoly , Fel-
sőnémetország, Belgium és Angolországban, az a egei 
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végett 1597 körül iskolát nyitott, és két tanitót ren-
delt. — Itt ez idő tájból több illy adatot elő-
hozni megszűnünk, mivel azokra utóbb egyenként 
úgyis visszatérni szándékunk. — Igy törekedtek a' 
magyar egyház1 főpásztorai, hol csak kévéssé szaba-
dabban lélekzeniek engedtetett, a' nevelés' ügyét elő-
mozditani ; noha tépve és szaggatva lévén hazánk, 
csekély számmal voltak, kik az egyház' kormányát 
vezérlék. Igy 15 68ban Veráncz esztergomi érseken, 
Draskovich György püspökön, és ;Bornemisza Pál 
helyettesen kivül több főpásztor ismét nem volt ha-
zánkban. „Prae ter BR. D. locumtenentem Paul-
turn Bornemisza et me nullus est," igy ir oct. 
18dikán a' fönidéztem évben Draskovich keseredve 
Veráncznak. 12) A' külső ellenség' erőszakoskodá-
sához j á ru l t , neveié a' rosszat 's elősegité a' rom-
lást az örökös egyenetlenség, benső meghasonlás, 
az uj vallás okozta súrlódás, a' szivek' idegensége, 
Bocskay, Tökölyi, Rákóczy és egyebek' erőszakos-
kodásai , miért i s , míg más szomszéd nemzetek a' 
béke és nyugalom' ölében a' tudományok és műve-
lődés'mezején háborithatlanul haladhatának, addig a' 
szegény magyar részint külj ellenségei által dulatott 
és fogyasztatott, részint pedig — a' mi legszomo-
rúbb — önkebelében táplált viszálkodások' mételye 
által emésztetett. Örök hálával tartozunk az isteni 
gondviselésnek, hogy hazánkat a' mindünnen dühö-
sen csapkodó habok közt föntartá, 's annak sajká-
ját végkép elsülyedni nem engedé. 13) — Másfél 

szigeteken és Amerikában. A' szabad szellemű Ame-
rikában I836ban Buenos-ayres ' kormánya és a ' n é p 
az Európából oda érkezett hat jesuita atyát nagy 
örömmel fogadta , collegiuinot adott n e k i k , szükség' 
esetében pedig más teremeket is a jánlot t , hogy i s -
kolát ny i thassanak , mi végből Rusas Ágoston (iar-
rigos azon évi aug. 26kán a' kedvező reudelményt 
is közre bocsátá. 

12) Katona Hist. Crit. T. 20 p. 54. 

13) Némi vigasztalásul szolgál, hogy hazánk ekkor egész 
Európának és a' keresztény világnak ő r j e , védan-
gyala 's erős bástyája volt. Lanzius ezeket mondja : 
„Dei 0 . M. hominumque consensu et a rb i t r io , Hun-
gar ia facta est clypeus et arx christianitatis inexpu-
gnabilis, et antemuraleítutissimum adversus turcas ." 
, ,Hungari sunt christiani orbis vigiles." ' s tb . Dras-
kovic/t György pécsi püspök I Ferdinánd királynak 
a ' j t r ien t i zsinathoz küldött köve t je , az összegyűlt 
atyák előtt tartott beszédében pedig ezeket mondá : 

századig, és a' mi ezentúl van, húzódott az évek' 
sora, míg valahára az ínség' tengere apadni, 's ha -
zánk fölött szebb jövendő' sugára kezdett mutat-
kozni , midőn első Leopold' diadalmas fegyvere által 
több várak és erősségek, 's igy Buda' hazánk' fő-
városa is 148 évi rabsága után 1686 sept. 2dikán 
a' nemzet' legnagyobb örömére dicső diadallal meg-
szabadíttatott. 

Ha czélomon tul nem vinne, itt fényes adatok-
kal kimutathatnám , hogy a' clerus ezen egész idő' 
leforgása alatt a' nevelés' ügyét szem elől soha el 
nem vesztvén, — mikép azt intézeteink' egyenkénti 
története' előállításában majd lesz alkalmunk látni; 
ha czélomon tul nem vinne mondom, itt fényes ada-
tokkal kimutathatnám, hogy a' nevelés ügye' e lő-
mozdításán kívül mi nagy részt vett a' magyar egy-
ház' fő clerusa a' haza' védelmében és föntartásában, 
nem csak jótékony eredményű tanácsa és fáradozása, 
hanem a' haza' oltárára tett áldozatai által is. Kimu-
tathatnám azon számos, hazánkra nézve üdvös ered-
ményű követségeket, miket a' külföldi udvaroknál 
's a' kereszténység' közös atyjánál foganattal végzé-
nek, minek következtében a' romai pápák hazánknak 
a' törökjárom alól leendő kiszabadítására nagy summa 
pénzbeli segítséget is küldének, mint IV Pius pápa 
1555ben Miksa királynak 50,000 aranyat ; XI In-
cze pápa 300,000 f t ; 14) valamint több romai pá-
pák is ezen időkben, ugy hogy több millióra emel-
kedik , mit ők időszakonként segítségül hazánkba 

„Hungáriáé Rex continuis bellis magno studio , i n -
credibili c u r a , ita se impio Turcarum conatui oppo-
n i t , ut quod Germani, quod I t a l i , quod Galli, quod 
Poloni , quod aliae prope omnes gentes secure vivant, 
id ipsi uni secundum Deum acceptum referre debeant ." 
L. Desericzinél de initiis ac maj . Hung. T. I. Praef . 
pag. 6. 

14) Fessier Die Gesch. der Ungern. VII. Th. s . 10. — 
„Geld gaben , igy ir máshol azon szerencsés időről, 
midőn Buda a ' törökjárom alól kiszabadit tatott , — 
Geld gaben zwey ehrwürdige Hohepriester , Papst 
Innocenlius der XI glücklicher Wiederhersteller der 
päpstlichen Kammer durch strenge Ordnung und 
Wirtschaftlichkeit dreymahl hundert tausend ; der 
Graner Erzbischof Georg Szelepcsényi , am Fest tage 
Hilarii ( I 6 8 ä ) in zwey und neunzigsten Jahre seines 
Alters der Zeitlichkeit entbunden', durch seine letzt-
willige Verfügung siebenmahl hundert tausend Gul-
den." IX. Th. S. 342. 
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küldenek. 15) Mondhatnám, hogy ez idő alatt az 
erős várakban lévén minden menedék és biztos lét, 
sőt a' messze kiterjedő környék' félelemtől gyötrött 
lakosinak reménye, azok' fölállítása- és épségben 
tartására mennyit áldozának; és ittkimutathatnám,hogy 
az érsekújvári erősséget, mellytől igen sok függött, 
Várday és Oláh esztergomi érsekek épiték, hogy 
utóbb a' roncsolt falak'megerősítésére if .Draskovich 
György győri püspök' tömege 50,000 ftal járult, melly 
summa azonban más szükségek' födözésére fordíttat-
ván, annak egészen helyreállítását Lippay György 
esztergomi érsekönkényt magára vállalta,a' mit 1655en 
Posonban az országosan egybegyűlt KK. és Rendek 
is hálásan elismertek. 16) Mondhatnám, hogy Ve-
ránca egri püspök az egri vár' föntartására maga 
megszorításával négy év alatt 28,599 ft költött; hogy 
a' sümegi várat Széchenyi György mint veszprémi 
püspök épitteté ; 17) hogy a 'győri t és szombathe-
lyit ő állitá helyre ; hogy a' budai és esztergomi 
várak' megerősítésére I Leopoldnak nagy summa 
pénzt hagyott ; 18) hogy a' nyitrai várat Kollonich 

15) Részletesen kimutatva olvashatni azokat e' könyvecs-
kében: „Geschichtliche Beweise, dass die Römischen 
Päpste dem ungarischen Reiche zu allen Zeiten in 
jeder Noth und Gefahr mit Rath und That treulich 
beistanden. Tirnau 1842. 8.;<£ valamint a ' F a s e . Eccl. 

Lit. 1842dik évi második r é s z e ' 2dik és 3dik füzeté-

ben ; és e' munkában : „Legyünk Igazságosak." Irta 

Szalag Antal saasdi plébános. Pécsett 1843. 100— 

188. I. 

16) Az 1655: 40 tcz. igy szó l : „Siquidem D. Archiepi-

scopus , erem aetema sui, totiusque familiue s une 

memoria, reale fortalitium Erseh- Ujváriense muro 

circa circum cingendum non modo in se assumpsis-

s e t , verum etiam feliciter inchoatum, operosius con-

tinuaret ; quem ejusdem erga nationem Hungaricam 

proprio m o t u , et singulari affectu declaratum amo-

rem , et gratificandi liberalitatem Status et Ordines 

cum débita gratiarum act ione recognoscunt , ac ad 

seram posteritatem futuris semper temporibus recog-

noscendam , praesenti statuto transmittunt." Az 5dik 

tcz. 2. §sa pedig hálásan el ismeri , hogy az érsek 

önkényt hazaszeretetből, a' törvényes porta-számon 
kívül még száz katonát tar tot t , a' mit később is 1659. 
8. tcz. 3 §sában az országosan egybegyűlt KK. és 
RR. ismét hálával elismerlek. 

17) 1662. 18. t. cz-
18) ScMnvisner Antiquitates Sabar . L. 7. c. 7. p. 331. Kü-

lönösen a' budai vár' megerösi tésére , mint Károlyi 
följegyzé, 180,000 ftot hagyott . Speculum Jaur . Eccl. 

Leopold erősitó meg 'stb. Háborús időben nagy az 
ínség, sok az ellenség' kezébe került fogoly, soka ' 
sebesült bajnok, kikre hiv szolgálat után gondos 
ápolás nélkül keserű órák várakoznak ; sok ekkor az 
ügyefogyott, özvegy és á rva , kik kenyeret kérnek, 
és nincs a' ki törne nekik ; és e' rovat alatt mond-
hatnám többek közt, hogy Veráncz esztergomi ér -
sek, Szegedy Ferencz egri püspök és többek ez idő-
ben a' nemes foglyok' kiváltására sokat szentelének; 
hogy a' hazánkat sanyargató éhség'idején Losy esz-
tergomi érsek és a' többi főpásztorok jótevőleg nyi-
tók meg magtáraikat; mondhatnám mit tettek Szé-
chenyi György és Kollonich Leopold esztergomi ér-
sekek Pesten és Posonban a' sebesült és elaggott vi-
tézek és más ügyefogyottak' ápolására, kiknek eb-
beli jótékonyságát mai nap is hirdeti a' pesti rokkant 
katonák'fönálló intézete. 19) Mondhatnám végre, 
mi nagy részt vett a' magyar egyház' fő clerusa a' 
nemzeti jogok és szép szabadalmak' föntartásában 's 
védelmében; és itt többek közt említhetném, hogy 
Heister és egyebek' erőszakoskodása alatt Széche-
nyi Pál kalocsai érseken csüggött minden szem, 
benne, minta ' közügyben szószóló, közbenjáró és 
kiengesztelőben lévén a' remény helyeztetve. — E' 
tárgyakat illető több fényes adatot hozhatnánk föl , 
's velők lapokat tölthetnénk e l , ha azok kitűzött 
czélunktól kelletinél tovább nem vinnének, innét 
tehát a' kevéssé elhagyott] ösvényre visszatérvén, 
a' történet' nyomán csak azt akarjuk itt kimutatni, 
mit tett a' magyar egyház kath. clerusa a' nemzeti 
nevelés, a' nevelő intézetek' fölállítása, 's ennél 
fogva a' tudományok' fejlődése és virágoztatása kö-

p. 106. Nem rég a' budai várfalak ' kijavításához 
a ' főpásztorok és egyházi javadalommal birok' fo r t a -
litiumi név alalt szinte járullak , valamint a' komáromi 
roppant erősségéhez is. 

19) Lásd Historische Beschreibung von der milden , und 
merkwürdigen Széchenisch-Kollonichischen Stiftung 
Hungars S. 56. ' s t b . — Széchenyi György esztergomi 
érsek 1692. jan- 24én alapított Posonban a' sebesült 
és rokkant katonák ' számára 152,000 fton ápoló in -
tézetet. Ezt u tódja Kollonich Leopold 105,002 f t a l , 
Kollonich Zsigmond bibornok pedig 11,000 ftal n e -
velte. Pesten pedig ugyan e' czélból — pro xenodo-
chio militum sauciorum — illy intézetet Széchenyi 
15/ ,000 fton alapított. Ezen intézet ' tőkéje mind e 
mai napig is az egyházi férfiak5 adakozása és j ó t é -
kony hagyománya által gyarapittatik-
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rül már a' törökjárom alatt és után, lefelé a' mostani 
időig, melly sorok' folytában iskoláink' egyenkénti 
előszámlásán lesz alkalmunk látni, hogy a' jelenleg 
fönálló csaknem minden felsőbb és alsóbb iskola, 
mellyekben több ezer i f jú , a ' jövő kor' szép re -
ménye,mind a' két társaság' kiszámithatlan javára gon-
dos kezek' vezérlete alatt neveltetik, csaknem egye-
dül neki köszöni alapittatását, emelkedesét, kifej— 
lését, valamint az egyes iskolák mellett létező, és 
az ifjúságot erényre és szorgalomra serkentő jutalom-
dijak is származásukat, mellyekből ismét kivehetni, 
hogy a' clerust terhelő némellyek' vádja korunkat 
megközelítőleg igazságos-e, alapos-e, méltányos-e ? 

VI. 

A' nagyszombati érseki, most pesti királyi egye-
tem' keletkezése ; Pázmán és alapítvány ai. 

Már föntebb említők, mint gondoskodott Oláh 
Miklós esztergomi érsek a' legsanyarubb idő köze-
pett is a' pécsi academia' föntartása , ennek lassú 
enyészte után pedig a' nagyszombati iskola' fölállítása 
körül. Pártfogása és a' fejedelemnél közbenjárása 
által ez 156Iben a' jezuslársasága' vezérlete alatt 
csakugyan megnyittatott. Kicsiny volt kezdete, va-
lamint mindennek a' világon. Az erős tölgy is, melly 
most izmos ágait levegőbe nyújt ja, egykor gyönge 
vesszőcske volt. Oláh azu j ültetvényt gondos kézzel 
ápolta, hogy alapot nyerjen, '(és állandóságra ver-
gődjék. Kezdett is az szépen emelkedni, de néhány 
évvel utóbb véletlen tűzveszély érvén a' várost, 
százötven Iegjelesb házzal együtt az ujon épült 
collegium 's iskolaház is elhamvadt. A' közönsége-
sen uralkodó szükség miatt remény nem lévén an-
nak hamarjában leendő fölépithetésére, azon egykét 
tag is — a' veszélyből fönmaradt ingó és ingatlan 
vagyonát, azoknak kiktől kapta, visszaadván — lak-
helyét oda hagyta. 1) Tizenkilencz évig az iskola 
Nagyszombatban megszűnt. Ekkor id. Draskovich 
György győri püspök a' Radeczi István egri püspök' 
halála által megürült thuróczi prépostságot Rudolf 
királytól a' jezustársasága' számára, hogy ezek is-
kolát nyithassanak, kieszközlötte. 2 ) Olly alkalmat 

5) Bél Mathias Notitia Hung. Novae T. If. p 31. 
2 Purpura Pannonica p. 20t» és Bél ugyanott. — A ' 

thuróczi prépostságot IV. Béla 1252. alapí tot ta-A' mo-
hácsi napok utáni zavaros időkben ezen prépostság' 
javai világi kezekbe kerültek. Nyáry 1534. íiévaynak 

választott pedig kérelme' fölterjesztésére, midőn őt 
a' király Bécsben , bokros érdemeit méltánylandó , 
különös kitüntetéssel megkülönböztette. Az iskola 
tehát 1586ban ismét megnyittatott, és Nagyszom-
batban tizenkét évig tanítással dicséretesen foglal-
kozott a' jezustársasága, de 1598ban innét az is -
kola Sellyére helyeztetett á t , hol gr. Forgách Fe-
rencz nyitrai püspök könyvtárt is állított. A' rész-
vét mindinkább növekedett, 's itt a' tanulók' száma 
több százra gyarapodott. Bocskay pártütése' követ-
keztében, kinek zsoldosi itt erőszakoskodának, az 
iskola megszűnt, míg ismét gróf Forgách Ferencz, 
mint esztergomi érsek 1615ben azt vissza nem ál-
litá. 3 ) — Ez rövid történeti vázlata az utóbb hi-
res nagyszombati athenaeum bölcsőjének. 

Ez idő tájban a' sanyargatott haza és egyház' 
javára Isten jeles férfiút küldött, kit nagy tettei a' 
magyar századok évkönyvei' lapján örökítenek. Ez 
Pázmán Péter az országnagyjai' egyetemes kíván-
sága szerint nevezett esztergomi érsek. 4 ) Sokkal 
csekélyebb tollam, mint hogy őt egész nagyságá-
ban rajzolhatnám ; elég az, hogy a' történetírók őt 
hazánk' legritkább férfiai közé sorolják. Életét töb-
ben leírták; közelebb tek. Podhradczky József ur 
oklevelekre építve azt Budán 183 6ban ismét kiadá. 
r 
En csak azokra akarok itt terjeszkedni, miket tett a' 
nevelés és tudományok' előmozdítása végett. 

Igazán mondja az irás, hogy a' fát legjobban 
gyümölcséről lehet megismerni ; hogy a ' jó fa jó gyü-
mölcsötterem, hogy a' tüske és bojtorján nem hozhat 
fügét és édes szőlőfürtöket.5) Igy van az emberre nézve 
is. Az embert is tettei bélyegzik, az embert is tetteiről 
lehet legjobban megismerni. Pázmánnak bő tudo-
mány, rendületlen lélek, a'közjót hon pártoló kebel 's 
fáradhatlan munkásság voltak tulajdonai. Mint széles 

adta e l , kilöl a z t , mint egyházi jószágot 1544ben 
í ár dny Pál esztergomi érsek, és Peregi Béla pécsi 
prépost, reá tett költségeit Révaynak kifizetvén, visz-
szaváltották. 

3) Progressa* Almae Archi-Episcop. S. Jesu Universita-
tis Tyrnaviensis p. 54. 

4 ) Kitonich Directio method. Processus judiciarii 'stb-
czimü munkája ' előszavában, mellyel Pázmán Pé t e r -
nek , és Forgách nádornak ajánlott ezeket mondja : 
„Emissa — certat imvotaMagnatum Hungáriáé,—idem 
ab Imperatore demisse pelebatur ." L. Corpus Jurisban. 

5) Máté 7, 16—18. 
DC 
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tudományu férfiú nemcsak kedvelte, pártfogolta és 
munkásságra serkentette a' tudós férfiakat, minek 
tanúi Kitonich, Istvánffy, 6 ) Káldy és egyebek ; 
hanem ő maga is több mint huszonkét, legnagyobb 
részint édes anyai nyelvünkön irt munkának volt 
szerzője. Hogy pedig a' tudományok' szeretetét mi-
nél jobban elterjeszthesse, hihetetlen bőkezűséggel, 
mint ezután alkalmunk lesz látni, több helyen is-
kolát és jótékony nevelő intézetet állított. 

Nem említem, hogy mint főpásztor szive' fá j-
dalmával látta, mikép az Istentől gondja alá bizott 
nyájnak elegendő pásztora nincsen, 's az , az örök 
élet' forrása után sovárogván , nincs ki szomját le-
csillapítsa; miért is ezek'számát gyarapitandó 1333 
aranyat tett le alapítványul az olly magyar ifjak' uta-
zási költsége' födözésére, kik magokat kiképezen-
dők, Romába, a' magyar ifjak' számára itt létező 
intézetbe vonulnak. 7) Nem említem, hogy az Oláh 
alapította papnevelő intézetet Nagyszombatban szép 

(5) Horányi Alex. Memoria Hung, scriptis edilis nolorum 
p. II. p. 255 ; hol olvashatni Pázmánnak Istvánffyhoz 
intézett levelét. Továbbá Istvánffy munkája ' k iadásá-
ban Hieratns Antalnak Pázmán Péterhez 1622bcn 
intézett levelét , mellyet az 175Sdiki kiadásban is 
olvashatni. 

7) Már 1578ban , hazánk' legszomorúbb helyzetében XIII 
Gergely p á p a , a' magyar nemzet iránt viseltető jó 
indulat jából , Romában a' magyar i f jak ' számára tu -
lajdon költségén nevelő intézetet áll í tott , és tartott 
fön. „Inter varias horum temporum calamitates — 
úgymond alapítványi oklevelében — cum menti n o -
strae obversaretur nobilissimi, atque quondam opu-
lentissimi Hungáriáé Regni deploranda conditio . . . 
pro débita omnibus gentibus sollicitudine nos t ra , ac 
praecipue erga tam insigne et amplum christiani Or-
bis membrum charilate subvenire, quantum in nobis 
est, omni studio cupientes, peculiare collegium, pro 
Nalione Hungarica his duximus instituendum." 'stb 

Ezen intézetből származtak időszakonként hazánk' 
legjelesebb férfiai, kiket nagyrészint elsorolva olvas-
hatni Dtrtsik János püspök' illy czimü könyvében. 
,.Sermo , dum R. Univ. Hungarica Bissecularum me-
móriám natalium suorum's tb . ce lebrare t . " 1836. B u -
dáé p. 24- — Ezek közül mi csak néhányat emii-
tünk , illyenek : Losy Imre, Lippay György. Szelep-
csényi György , gróf Eszterházy I m r e , gróf Csáky 
Miklós, g r ó f B a r k ó c z y Ferencz, Széchenyi Pá l , Gu-
basóczy János gróf Draskovich György, Kisdy Be-
nedek, gróf PáltTy Imre, Telegdy György 'stb. hazánk-
nak mindannyi kitűnő férfiai. 

áldozattal helyreállította; hogy, hazánkban ekkor 
biztos hely nem lévén, Bécsben a' mai nap is szé-
pen virágzó Pazmaneumot 100,000 fton alapította, 
mellynek tőkéjét utóbb még több ezerrel gyarapította. 
Ezeket, és több illyeneket nem említvén, csak azo-
kat kívánom itt különösen fölhozni, miket tett a' 
világi ifjúság' nevelésére, ' sez által a' közművelő-
dés , a' nemzeti érdek' előmozdítására. 

Már I616ban, miután a' király őt a' thuróczi 
prépostsággal fölékesité, több ezer forinttal járult 
a' nagyszombati iskola' jobb karba helyeztetéséhez. 
Midőn pedig még azon évben gróf Forgácli Ferencz' 
halála után esztergomi érsekségre emeltetett, azt 
még nagyobb gonddal 's bőkezűséggel ápolta. Emel-
kedett is az iskola, mert 1617-ben a' tanulók' 
száma hatszázra, egy évvel utóbb pedig hétszázra nö-
vekedett, kik közt előbb ugyan tizenhét, utóbb pe-
dig harmincz főrangú család' gyermekei találtattak. 
8 ) — De Pázmán ezenkívül másra is forditá fi-
gyelmét. 

Háborús időben sok nemes és birtokos család, 
ellenség' kezébe kerülvén jószága , egészen tönkre 
jut. Ez a' bel és kül villongásoknak általános kö-
vetkezése , keserű gyümölcse! Az illykép elszegé-
nyült nemes szüléktől származott szép reményű ifjak' 
neveltetése 's taníttatása végett Nagyszombatban 
két házat vett Pázmán I619ben; és azokat min-
denadótól, a' dijt lefizetvén, fölszabaditá, 9 ) 's benne 
már huszonöt nemes ifjút neveltetett; szándoka volt 
pedig azok' számát hatvanra emelni, ha Bethlen' 
lázadása miatt ezen terv kivitele' elejbe akadályok 
nem gördülének. 10) Ezen intézet, a' növendékek-
ről, nemes ifjak nevelőintézetének, convictus no-
biliumnalí neveztetett, melly utóbb nevét szent 
Alberttől kölcsönözte. 

Midőn itt először fordul elő honi convictusról a' 
szó, legyen szabad a' következendők' némi föl világos i-
tásául arról egykét szót ejtenünk. Időszakonként az 
egyházi és világi urak' bőkezű adakozásából ha-
zánkban több helyen olly czélból alapittatának con-
victusok, hogy azokban a' szegényebb sorsú nemes 
vagy nemtelen szüléktől származott szép reményű 
ifjak, minden szükségessel ellátva a' szülék' terhe 

8) Katona Hist. Crit. R. Hong. T. XXIX. p. 395. 
9) Podhrndczky Pázmán Péter ' élete p. 35. 
10) Bél Notitia Hungáriáé Novae T. II. p. 80. 
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és aggodalma nélkül rendes fölvigyázók alatt a' 
haza' diszére és szolgálatára neveltessenek. Itt min-
denek előtt az erény' szeretete , és Isten' félelme, 
mint minden nemes tett 's igaz hazafiúság' valódi 
talpköve, korán csöpögtetett a' növendék' szivébe, 
mert a' bölcs' mondása, miszerint Isten nélkül még 
jeles elme sem létezhetik, és hogy : minden böl-
cseség' kezdete Isten' félelme, az alapítók 's ne-
velők' szeme előtt lebegett. De e' mellett a' testi 
mozgás és gyakorlatok által figyelem fordíttatott 
a' külső kiképeztetésre, valamint a' helyes előadás 
és szavalásbani jártasságra i s , minél fogva ünne-
pies alkalommal erre rendelt teremeikben a' hall-
gatóság előtt színjátékokat is adának. 11) Hol j ó -
tevők találkoztak, ott gyakorlák magokat a' han-
gászatban is. Igy Lippay György érsek a' hábo-
rús idő miatt hazájokból kiűzött olmuczi hangászo-
kat az érintettem nagyszombati conviclus' hajlékába 
telepité, 's lakhelyet itt rendelt nekik. 12) A' t i -
zennyolczadik század' végén a' convictusok meg-
szüntetvék ; de korunkban ismét éledni látjuk azokat, 
sőt tapasztaljuk, hogy napjainkban magán személyek 
is illy vállalatra adják magokat, és az ifjúság csa-
ládilag együtt neveltetik. Igen helyesen ; mert illy 
egyetemi nevelés által az ifjú korán egymáshoz szokik, 
és mivel mindnyájan hibával születtünk, jókor tanulja 
egyik a' másik' terhét és gyöngéit kölcsönösen vi-
selni, 's ebben áll a' legnagyobb életbölcseség, sőt 
nem csak az egyes személyek' hanem egész társa-
ságnak jóléte 's boldogsága is. Igy váltja föl egyik 
nevelési rendszer a' másikat. — Vertentibus annis, 
exutam variant faciem per secula gentes. — De 
térjünk vissza az értekezés' fonalára. 

Illy nevelő intézetet állított tehát Pázmán Pé-
ter a' nemes ifjak' számára Nagyszombatban, melly 
intézet állása' biztosítására utóbb még 20,000 ftot , 
és ismét utóbb 24,000 ftot szentelt. Hő kebellel pár-
tolták ez intézetet későbben is a' buzgó püspökök ; 
valamint a' fő rangú egyházi és világi urak is, 
mint a' ritka bőkezüségü gróf Eszterházy Miklós, 
és Pál, "s ez az ifjak' számára színhelyet is építtetett, 

I I ) „Megbecsülhetetlen érdeme volt az a ' jesu i ta rendnek, 
úgymond egy helyen Kulttár István , hogy minden 
nagyobb gymnasiumokban esztendőnként — theatromi 
darabokat játszattak magyar nyelven az i f júsággal ." 

12) [{él Notitia Novae llung. T. II. p. 81. 

és Koháry. Időszakonként az intézet' fönállása- és 
gyarapítására több jeles alapítványok is tétetének. 
IgyJány Jakab szerémi püspök 20,000 ft.; Szelep-
csényi György esztergomi érsek 50,000 f t ; Szé-
chenyi György szinte esztergomi érsek 30,000 ft. ; 
Korompay Péter nyitrai püspök 5000 ft.; Galgóczy 
János esztergomi prépost (a ' jótékony intézetekre 
hagyott 80,000 ftból) 3000 ft.; Ladislaides János 
nyitrai kanonok 1600 ft. tőkét alapitának ; 13) va-
lamint még egyebek is jótékony adakozásaikkal ezen 
intézetet gyarapiták. Ezen alapítványok' gyümölcsé-
ben jótékony adakományozóik' szándéka szerint j e -
lenleg hazaszerte sok szorgalmas tanuló ifjú részesül. 

(Folytatása következik.) 

Pmer János. 

A' bécsi vártéren (glacis) kötő asz-
szony. 

Egy szép friss őszi estén a' bécsi bástya kö-
rül elterülő téren lakom felé sieték. Csak itt ott 
találkozám egyes sétálókkal, kik hivatali munká-
júktól későn szabadulhatván meg, a' híísecske leve-
gőn mozgásba hozák napestig az íróasztalnál ösz-
szezsugorodott tagjaikat. Nem kis álmélkodással 
egyik padon egy jóformán éltes asszonyt vevék 
észre, ki a' mindinkább közeledő éjjeli homály mel-
lett még szorgalmatosan kötögetett. Nem rutul öl-
tözött asszonyt illy későn magányosan kötni látni, 
fölingerié kandiságomat, 's nem sokáig nyomhatám 
el a' vágyat, megkérdezni őt: hogy van, hogy nem 
kíméli szeme' világát, 's illy késő homályban még 
kötéssel foglalkozik? 

Az asszony nem bántódék meg kérdésem ál-
tal, 's jól hangzó szózattal imigy válaszola : „Látja 
uram ! én öreg vagyok ; éveimben örömest mellőzi 
az ember a' tolongást, 's fölkeresi a' magányt. He-
nyélnem lehetetlen, egyébkint is a'kötőtűkkel bánni 
ugy megszoktam, hogy illy munkához világra nin-
csen szükségem. De amúgy is e' helyen és este 
főkép kedves nekem e' munka a' visszaemlékezés 
és hála' gyönyörűsége miatt; mert e' helyen történt 

13) Ezen adatok a' főméit, m. kir. helytartótanács. „Con-
signât™ piarum fundutionmé1 jegyzékéből meritvék , 
mikép azt a' Fasc . Eccl. Lit. czimii folyóiratban is 
olvashatni. 
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esti kötésem szolgált alkalmul, hogy tökéletesen 
boldog lettem." 

Elgondolhatni, hogy e' szavak tudni vágyá-
somat még jobban fölingerlették ; 's a' jó asszony 
nem vonakodott megfejteni a' talányt. „Három év 
előt t , igy szóla, nem volt olly jó dolgom mint 
most. Férjem, császári alsóbb rendű hivatalnok, 
mielőtt szolgálatévei özvegye' részére nyugpénzt 
igényelhettek volna, gutaütésben meghalt, engemet 
vagyon, vigasztalás és remény nélkül hagyván. 
Egyetlen fiunk tiz órányira Bécstől valamelly ke-
rületi törvényszéknél gyakomokkodott ; 's neki 
is még gyámolitásomra volt szüksége, noha ő mint 
jó 's hálás fiu mindent elkövetett, hogy búmat 's 
gondjaimat a' szeretet 's biztatás' szavaival eny-
hítse. Elég a z , hogy nyomorult állapotomban ke -
zeim' munkájára valék szorítkozva, mi ugyan nem 
sokat, de mivel korán reggeltől késő estig szor-
galmatosan kötöttem, annyit mégis hozott be, hogy 
böcsületesen elélhettem. 

„Minthogy szegény ruházatom 's álszemérmem 
naponta komor szobácskámban tartóztatott, több-
nyire csak esti szürkületkor j övék a' szabadba, 
's leginkább e' helyen folytatám kötőmunkámat. 
Egy este elmélyedve gondolatimban szegény fiam 
fölöt t , kit igen igen kívántam volna egyszer lá tn i , 
's kit lélekben anyai üdvohajtásokkal lebegtem kö-
rül , egyszercsak két urat veszek magam mellett 
észre , kiknek egyike épen azon kérdést tevé, 
mellyet ön kevéssel előbb intézett hozzám. Igaz, akkor 
nem tudtam olly könnyű szívvel felelni mint most. 
A' kérdezőnek szelid hangja meghatott, szemeim 
könybe borultak, 's elpanaszlám neki, mennyire 
zokogásom engedó, búmat. „Csak fiam nyerhetne 
itt alkalmaztatást," igy szólék előbbi gondolatim 
folyamának következtében ohajtásimat igékbe öntve, 
„egyszerre segítve volna bajomon." 

„Erre a' szánakozó ur kikérdezgetett Rudol-
fom felől; 's mivel részvéte jól esett szivemnek, 
mindent olly körülményesen elmondék előtte, hogy 
sorsomat 's fiam' hollétét 's viszonyait tökéletesen 
megértette. Ezután elhagyott azon idegen ur kísé-
rőjével együtt ; 's én i s , mert már késő volt, ama' 

nyugodt kcdélyhangulattal, melly bajaink' közlé-
sére rendszerint következni szokott, visszamenék 
hajlékomba. 

„Ki rajzolhatná álmélkodásomat, mikor a' reá-
következő reggel egy, a' császári ház szolgáinak ru-
hájába öltözött férfiú szobámba lép, 's nem sok 
szót mondva, 50 forintos bankjegyet nyújt kezembe. 
„„Ez — úgymond — pillanatnyi szükségeim' födö-
zésire, a' többit majd utóbb megtudom."" — Ha-
marjában sem kérdezni sem felelni nem tudtam. 
Azon ember, a' mint sebesen jött, ugy el is ment; 
az egész történetet zavar- 's bizonytalanságban hü-
velyezém. Dobogó szívvel várám a' jövendőket. 

„Azonban annyi szerencsét legtávolabbról sem 
mertem volna reményleni. Gondolja el ! — Nyol-
czad napra ez eset után karjaim közt volt Rudolf, 
's a' rég ohajtott viszonlátás első örömnyilatkozatai 
között beszélé : mikép felső parancsolat által Bécsbe 
áttétetett, 's mindkettőnkre nézve elegendőleg jöve-
delmező hivatalt nyert. 

„Ezen időtől fiamnál lakom, 's mindketten 
olly boldogul 's megelégedetten élünk , hogy sen-
kinek a' világon fényét vagy gazdagságát nem iri-
gyeljük. 

„Hiában erőködtem szerencsénk nagylelkű ala-
pitójának köszönetet mondhatni. Kétségkívül Antal 
főhgvolt a z , ki sorsunk' változását emberbarátilag 
eszközlé. Midőn azonban nála nyert audientián hálá-
mat szavakba próbáltam fűzni, de csak szemeimből 
hulló könyeim szólhattak, a' szegény kötő asszonyról 
semmitsem akart , hogy hallott vagy látott volna. 
De fönséges vonásai igenis mélyen valának szi-
vembe vésve. Öt csak áldhatom, érette csak imád-
kozhatom ! 

,,'S ime , uram ! ezért kötök e' helyen most is 
sokszor igen késő éjszakáig, noha már nem szük-
ségből, mivel jótevőmről 's azon boldogító estéről 
örömest megemlékezem !" 

Igy az özvegy. Illetődve hagyám el ő t , áldva 
vele a' főherczeget, ki olly szerény 's emberbaráti 
módon két jó embert ez életre nézve nyugodtá 's 
boldoggá tett. 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z 1 ó Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 453. 
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TARTALOM : Gottlieb és Vilmos, vagy : Luthert követő két fér-
fiúnak türelmes beszélgetései a' katholika vallás felől. IX. (S) . — 
Nevelő 's tudományos intézeteink' története , 's azok' fejlő-
désére a' clerus' befolyása. VI. Folytatás. Ql'auer János). — 
A' jó fiu. 

Gottlieb és Vilmos, 
vagy : Luthert követő két férfiúnak türelmes 

beszélgetései a' katholika vallás felől. 
IX. 

A' szentirás-magyarázási szabadság, mint melly 
Krisztus urunk czéljának elérésére, vagyis a' 
hivek közötti egyesség' fönlartására épen nem 
alkalmatos, sőt Luther szerint is minden eret-
nekség és tévtan' kútfeje, — lehetetlen, hogy 
minden egyes kereszténynek Istentől nyert joga 

léggen. 
Gottlieb. No's Vilmos ! rossz néven vennéd-e 

még ezután is , hahogy katholikussá kívánnék lenni ? 
Vilm. Olly szerfölött ugyan nem; de azért van 

még több ellenvetésem. 
Gottl. 'S ugyan mellyek azok? 
Vilm. Hisz' a' katholikusoknak nem is szabad 

«' bibliát olvasniok. 1) 

1) E ' vád volt már e' beszélgetések'folytában egyszer és 
pei ig legelöl említve, hol meg is czáfollatott ; (1. Rel. 
és Nev. 1842. II- 22. sz.) 's azt Vilmos ilt ú j ra fölhozva, 
bizonyos embereknek saját 's természetökké vált 
gyöngeségét bizonyítja , kik habár százszor megczá-
foltalnak is , még sern szűnnek ugyanazon vádakat 
ismételni — feledékenységből inkább , mint rossz 
akaratból. Megakarván t. olvasóinkat a ' czáfokok' 
hosszú elösorolásától kímélni , ' s elegendőnek tartva 
azon vizsgálódások' eredményére utalni, mellyek egy 
nevezetes prot. hittudóst (Doederleint) olly kedvező 
nyilatkozatra b i r t ak , csupán azt véljük megjegyez-
hetni , hogy a ' bibliának szorgalmas olvasásávali 
kérkedés sokakra nézve legalább is hiúság. Bizony-
nyal üdvösebb sokkal, ha mások inkább tetteinkből 

Gottl. Ugyan ne mondj illyet ! Mirevalók tehát 
a' szentírásnak olly sokszori fordításai 's kiadásai a' 
katholilflisoknál ? Ugy hiszem, erről neked tegnap 
eleget szólottam ; 's minthogy ismét e' tárgyra hoztál 
vissza, az akkor elhalasztott 2 ) bizonyítványokat 
most fogom fölhordani. A' katholikusoknál elvűi szol-
gál, hogy : nem szabad minden egyes embernek 
saját értelme szerint magyarázni szentírást; 
's ezen elv mellett harczolnak még magának Luther-
nek azon szavai i s , mellyekben erősíti, hogy az 
eretnekség és hamis tanítás mindig a' szentírás-
ból szokott meriltetni. 

Vilm. Bizonyosan tévedni fogsz : illyesmit Lu-
ther nem mondhatott. 

Gottl. Egyik predikácziójában, mellyet sz. J á -
nos' 15ik fejezete fölött tartott, mégpedig 1538ban, 
's igy a' reformatio' kezdete után huszonegy évvel, 
azt mondá ő : ,,A' biblia ugyan magában valódi tiszta 

értik , mint szavainkból, hogy mi a ' bibliát szorgal-
matosan olvassuk : 's a' katholikus buzgólkodóknak 
nem egyszer szemökre hányt hosszabb imádságok nem 
különböznek csöppet is a ' sok bibl ia-olvasástól , mi -
helyt mindkettő csupán az ajkakat, nem pedig egy -
szersmind a' szivet 's akaratot hozza mozgásba. De 
meg vajmi sokan vannak ollyanok is , minő ama' 
fiinfbronni pór volt , ki fejedelmi vendégét azzal 
ámi tva , hogy a' szekrényen pompázó bibliából n a -
ponként egy czikket olvas, az által kapatott hazug-
ságon , hogy a' (kath . ) herczeg év után visszatérvén, 
a' bibliába múltkor titkon legjobb szándékkal , az 
olvasónak jutalmul — tett aranyat most is előbbi he-
lyén találta. — Már Luther tette azon megjegyzést : 
„Die Verdolmetschung der Biebel hat mich Arbeit ge-
nug gestanden. Wird aber von uns wenig geachtet. 
Unsere Wiedersücher lesen es vielmehr, denn unsere 
t jeute. . . Ich glaube , dasz Herzog Georg (buzgó 
kalhol. fejedelem) die Biebel fleisziger gelesen habe, 
denn alle unsere vom Adel ." Tischr. Eisleb. f. 622 
Frankf . f. 443. — S. 

2) R e l és Nev- 1842. II. 369. 1. — S. 
19 



364 354-

malvasiai, 3 ) igenis egy igazi, üdvös gyógy- és 
enyhítő-szer ; de ha egyszer tisztátalan gonosz fér-
gek meglepik, 's az ördög által beléjek öntött mér-
gezett gondolatjaikkalmeritnek és isznak belőle, akkor 
malvasiai helyett merő mérget hánynak ki magokból; 
ugyanazért eretnekség és hamis tanítás sehonnan 
sem merittetik, egyéb az írásból." No, meg vagy-e 
most már ezzel elégedve , hitetlen Tamás te ? Nézd 
mindez itt a' 7ik kötet' 127. b. lapján áll. 

Vilm. De már mikép lehetne eretnekséget és 
hamis tanítást a' szentírásból meríteni ? 

Gottl. Biz' ez máskép nem lehetséges*, hanem 
csak u g y , ha minden egyes embernek szabadon 
lehet az irást magyarázgatni. 

Vilm. Hogy hogy? 
Gottl. Azt mondja sz. Péter, (2 . lev. 3, 16.) 

hogy Pál' leveleiben sok van, mi nehéz értelmű, mit, 
valamint a' többi szentirásokat is, a' tudatlan és áll-
hatatlan emberek saját veszedelmükre félremagya-
ráznak. Szent Pál pedig azt irja, (Kor. 2. lev. 2, 17.) 
hogy ők, tudnillik az apostolok, nem ollyanok, mint 
sok mások , kik az Isten' igéjét meghamisítják. — 
IIa tehát az Isten' igéjét már akkor is lehetséges volt 
meghamisitni, ugy bizonynyal ma is hasonló történ-
hetik a' bibliával, lia a' szentírásban akkor találtat-
tak már nehéz értelmű helyek, ugy bizonyosan azok 
ma sem enyésztek el belőle ; ha találtattak akkor is 
tudatlan és állhatatlan emberek, kik saját veszedel-
mükre az írásnak egyes helyeit balul magyarázták, 
ugy bizonynyal ez ma is lehetséges. 

Vilm. De mit tegyen hát az ember a' szent-
írással , ha azt saját veszedelmére balul is értel-
mezheti ? 

Gottl. A' csalhatatlan egyház' magyarázatjára 
kell azt bízni; hogy pedig illy csalhatatlan egyház 
létezik, azt tegnap mind a' szentírásból bebizo-
nyítok , mind pedig Luther' szavaiból és a' józan 
észből. 

Vilm. De azt mondja ám Luther, hogy az egyház 
nem fából, vagy kőből áll , hanem a' hivő kereszté-
nyekből; 's igy csakugyan kell azon joggal a 'keresz-
tény híveknek birniokjhogy az irást magyarázhassák. 

Gottl. Nem bánom , egy pillanatra minden 
egyes embernek megadom e' jogot; majd meglássuk, 
mennyire fogunk mehetni vele. Most mondd meg 

3) Luther az e' nevü hires bort használja hasonlításul. 

nekem: van-e valakinek joga r e á , hogy az irást 
/J?7remagyarázhassa ? 

Vilm. Mentsen Isten ! 4 ) 
Gottl. Már most teszem , két személy jönne 

hozzánk, 's az írásnak ugyanazon helyét akarnák 
magyarázni, de az értelmezésben egymással ellen-
keznének; valljon lehető-e, hogy a' mindkettőjök 
állal adott értelem egyiránt helyes legyen ? 

Vilm. Nem, ez lehetetlen; mivel a' helyes ma-
gyarázat foglalná magában az igazat; annak pedig, 
mi az igazzal ellenkezik, szükségkép hamisnak kell 
lennie. 

Gottl. Igen helyesen ! 'S ha most e' két sze-
mély egyesülni akarna e' pontra nézve, ez csupán 
két uton történhetnék : vagy annak, ki hamis értel-
met adott, le kellene véleményéről mondani, 's a" 
másikét elfogadni: vagy pedig ezen utóbbinak kel-
lene a' hamis értelemre állnia, mit sem gondolva az 
igazzal. 

Vilm. De hisz' ez utóbbinak nem volna sza-
bad történnie. 

Gottl. 'S miért nem? 
Vilm. Mert tévtant igaz helyett soha sem sza-

bad elfogadni. 

Gottl Teljesen meg vagyok szavaiddal elé-
gedve; de hát ki fogja ez esetben meghatározni , 
hogy mellyik az igaz értelmezés ? 

Vilm. Annak az írásból kell kiviláglania. 
Gottl. Például, ha előjőne valaki , 's azt állí-

taná, hogy Jézus a' lábmosás' szentségét szerzé, 
mit mondanál reá ? 

Vilm. Nem igaz ! mivel erről semmi sincs. . . . 
Gottl. Hohó! nem igaz, magad is kételkedel, 

hogy kimondd-e vagy sem ? Semmi sincs róla az 
írásban , akarád ugy-e mondani ; holott igenis vi-
lágosan föltaláljuk abban mindazt, mi a' lábmosást 

4) 'S e' szerint ha joga nincs azt rosszul magyarázhatni, 
legszentebb kötelessége a' hibátlan helyes magyará-
zás. E' kötelesség'teljesítése pedig lehetetlen az olly 
könnyen tévedő emberre nézve, ha csak egy csal-
hatatlanságról biztosított értelmezőnek Ítéletére nem 
támaszkodhatik, minőnek egyedül a' közönséges anya-
szentegyház' ítéletét szabad tartanunk, (vagy pedig 
épen nincs illy itélet, 's akkor az Írásnak szaba-
don magyarázási joga nem egyéb, mint fölszabadí-
tás a' rosszul magyarázhalásra ,) nem pedig az egyes 
keresztény olvasóét. S. 
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szentségi méltóságra emelni képes. Először is Jézus-
nak ezen cselekedete külső 's érzékekre ható jel 
volt ; 2or belső kegyelemnek is kellett vele össze-
csatolva lenni, mivel különben nem mondta volna 
Péternek az Üdvözítő: „ I I a én tégedet meg nem 
moslak, ugy nem lesz részed én velem" (Ján. 13, 
8 . ) ; 3or de világos parancsolatjára is találunk 
Krisztus urunknak, hogy hasonlót tegyünk mi is ; 
mivel igy szól : „Igy ti is tartoztok egymás' lábait 
megmosni ; mert példát adtam nektek, hogy a' mint 
én tettem veletek, ti is akkép cselekedjetek." 

Vilm. Igaz; de a' lábmosás azért még sem 

szentség. 
Gottl. Szeretném tudni, miért nem; miután olly 

nyilván parancsoltatik. 
Vilm. Hja! ezen parancsolatnak más értelme van. 
Gottl. A' nélkül, hogy ezen értelem után sokat 

kérdezősködjem, azon egyet akarnám megtudni tőled, 
valljon Jézus szavainak egészen természetes, betű-
szerinti értelme szerint nem lehetne-e a' lábmosást 
csakugyan szentségnek tartani ? 

Vilm. Mit én tudom ! 
Gottl. Már akár akarsz, akár nem, de felelned 

kell. Például, ha mi lutheránusok mindnyájan ugy 
hinnők, hogy a' lábmosás szentség ; a'katholikusok 
ellenben ezt tagadnák; valljon nem bizonyithatnók-e 
be hitünket a ' szentírásból világosan? 

Vilm. Kétségkívül. 
Gottl. 'S igy Jézus parancsolatjának betűsze-

rinti értelméhez tartva magát némelly keresztény, ma 
is szentségnek ismerhetné a' lábmosást. 5 ) Már vall-
jon igaz, vagy hamis volna-e hite ? 

5 ) Mikép ezt hitték is hajdan némel lyek, és pedig nem 
kevesen ; ugy hogy a' milanói , gal l ia i , spanyol ' s 
több afrikai egyházakban divatozó ama' szokást, mi-
szerint az u jonan keresztel tek ' [lábai ,'megmosattak , 
kénytelen lön az egyház zsinatilag eltörleni ' s meg-
til tani, sokan olly hatásúnak tartván az t , mint ma-
gát a ' keresztsége! ; majd az eredendő b ű n , majd 
pedig legalább a' cselekedendő bűnök' elmosását tu -
lajdonítván neki. 'S itt egyedül a' hagyomány lehe-
tett ' svol t is a ' c sa lha ta t l anu l elhatározó tek in té ly ; 
mint sok más tévtanok' megezáfolásában. Aríus is a' 
szentírás' szavaira h ivatkozot t , midőn a' Fiút min-
den tekintetben kisebbnek mondá az A t y á n á l ; azokra 
hivatkoztak az audianusok is , emberi tagokat tu la j -
donítva I s t e n n e k ; sőt még azok i s , kik sz. Ágoston' 
bizonyításaként Jézust az anyagi nappal azonos i ták ; 

Vilm. Bizonyára hamis. 
Gottl. Láthatod már most, milly igazat mondott 

Luther, midőn állitá, hogy az eretnekség és tévtan 
mindig az Írásból szokott merittetni. De még egy 
példát : ugyan ha prédikátor urunkhoz jönne ma va -
laki, 's be akarná neki az Írásból bizonyítani, hogy 
az apostoloktól parancsolva van a' betegek' megke-
nése, minél fogva ez nekik üdvökre szolgáljon, 's 
általa bűneiktől megszabadíttassanak, — valljon mit 
mondana reá tiszteletes urunk? 

Vilm. Tévedésről vádolná őt. 
Gottl. Az legkönnyebb ; tévedéssel vádolni 

ollyat, ki mellett mégis az írásnak teljes értelme 
harezol ; sz. Jakab ugyanis világosan mondja : „Ha 
valaki beteg közületek, vezesse be az egyházi szol-
gákat, és imádkozzanak értté, megkenvén őt olajjal 
az Ur' nevében; és a' hitből való imádság megsza-
baditandja a' beteget, és megkönnyebbitendi az Ur 
őtet, és ha bűnökben leszen , megbocsáttatnak 
neki." Mindez nem eléggé világos-e ? Miért nem 
engedelmeskednek tehát illy apostoli parancsnak a' 
protestánsok? 6) Nem hiszed-e, hogy a' katholiku-
sok az ő utolsó-kenetjckkel, mellyet Luther is a' 
szentségek közé számlált, nyugodtabbak lehetnek 
lelkismeretökben, mint mi? 

Vilm. Miattam meg lehet; de hisz' a' lábmosást 
ők sem tartják szentségnek. 

Gottl. Épen ide akartalak téged hozni. — Épen, 
mivel a' lábmosást nem tartják szentségnek, jól le-
het a' Jézustól parancsolt eme' cselekvényt világos 
szavakkal be lehetne az Írásból, mint szentséget, 
bizonyitni, már csak ezért is van oka a' katholika 
anyaszentegyháznak, nem engedni meg minden egyes 

mert hiszen ő mondá : „én vagyok a' világ' világos-
sága- . 'S va lóban , ha szabad kinekkinek önbe-
lá tása és tehetsége szerint magyarázni a' szentírást, 
mindezeket méltatlanul kárhoztatá a ' protestant ismus: 
merthiszen ők szabadságukkal éltek, 's hogy mind-
nyá jan álnokul erősítették v o l n a , miszerint ők azt 
valóban hiszik — nehezen fogja bárki is állithatni. S. 

6) Bármit mondott is sz, Jakab ' idézett levele ellen e g y -
kor Luther , ma már csakugyan apostoli iratnak 
ta r t ja azt maga Ziegenbein dr i s , és megböcsül-
helellen levélnek nevezi ; (l. A' ker- vallástan katech. 
Pest . 1841. 23. 1.) 's igy a' katholikusok az utolsó-
kenet szentségének bebizonyítására annál nagyobb 
jogga l idézhetik a ' valamint í g y b e n , ugy másban 
is csalhatatlan tekintélyű sz. i ró ' szavait. S. 
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embernek, hogy az irást önfeje szerint magyaráz-
hassa. De van erre neki több más oka is. Ha tehát 
valamelly katholikus ma azt állítaná, hogy a' láb-
mosás szentség, mit felelne reá egyháza? 

TT 

Vilm. Ot tévedésről vádolná. 
Gotll. Ugy van, 's még többet is tenne ; ha 

e' tévedése mellett nyakasan megmaradna, ugy öt 
a' katholika egyház kebeléből kizárná. Mit kellene 
annakokáért illy embernek tennie, ha keresztény fo-
galmak szerint akarna cselekedni ? 

Vilm. Alá kellene magát az anyaszentegyház 
Ítéletének vetnie. 

Gottl. E' szerint tehát nem volna szabad neki 
az irást önfeje szerint értelmezni; már pedig, ha a' 
lábmosásra nézve tartozik magát az anyaszentegyház 
Ítéletének alája vetni, miért ne kellene neki ugyan-
ezt tennie az utolsó-kenet- és akármelly más szent-
ségre, és minden egyéb igazságra nézve, mellyet az 
anyaszentegyház , hogy higyünk, előnkbe ád ? Itt 
én neked azt is megmutathatnám, hogy mi a' katho-
likusokra nézve a' hagyomány — traditio ; mint-
hogy e' hagyományból tudják ők, hogy a' lábmosás 
nem szentség ; de ez talán máskor is megtörténhe-
tik. Csupán azt akarom még röviden elődbe adni, 
hogy milly messze jutunk, ha minden egyesnek sza-
badságában áll az irást ön belátása szerint magya-
rázni. Jól vigyázz szavaimra. 

Vilm. No's öreg, talán eddig nem vigyáztam ? 
Gottl. IIa mindenki szabadon olvashatja 's ér-

telmezheti magának az irást, ugy nekünk lelkészekre 
semmi szükségünk sincs ; legalább nem szükséges 
hogy predikáczióikra menjünk akkor, midőn ők az 
írást magyarázzák; mivel ha ők azt máskép értelme-
zik, mint te vagy ón, ugy bizonyosan az volna szán-
dékuk, hogy mi az ö magyarázatukat fogadjuk e l , 
's ekkor az írásnak szabad magyarázási jogával már 
nem bírnánk. 'S ezen elv szerint cselekedtek a' re-
formatio' kezdetekor a' strassburgi lutheránusok is ; 
minthogy e' városnak lutheránus theologja, Capito, 
Farellhez a' genfi lelkészhez irt egyik levelében 
ekkép panaszolkodik : ,,A' nép azt mondja : eleget 
tudok az evangéliumból. Én azt magam is olvasha-
tom ; nekem reátok semmi szükségem." — Másod-
szor , ha mindenki saját belátása szerint magyaráz-
hatja az irást, ugy lehetetlen, hogy az egyliéizban 
fönállhasson az egység, sőt tulajdonképen ugy 
maga az egyház is megszűnik lenni. 

Vilm. Miért is ne; talán még maga az Isten i s? 
Gottl. Oh , épen nincs mit tréfálnod ; ugy van, 

bizonynyal, legalább nómellyekre nézve, a' Jézus' 
istensége felőli hit is elenyészhetnék. 

Vilm. Mi módon ? 
Gottl. Menjünk sorban végig a' pontokon. Elő-

ször is azt erősitém, hogy lehetetlen volna az egy-
ség' föntartása az egyházban; mert azt kérdem: vall-
jon mi lutheránusok, a' calvinisták-, visszakereszte-
lők- és katholikusokkal, mind egyetlen egyhéizat 
alkotunk-e ? 

Vilm. Azt ugyan te is olly jól tudod, hogy 
az előszámláltak négy különböző hitfelekezetet al-
kotnak , következőleg, hogy egyetlen egyházat nem 
tehetnek. 

Gottl. Jól van ! 's e' négy vallást követők mégis 
mindnyájan az írásra hivatkoznak a' köztöki egye-
netlenségre okot adó pontok' legtöbbjeire nézve. IIa 
tehát ők az illető szentírási helyekre nézve az értel-
mezésben megegyeznének, 7) ugy egyek lennének 
a' hitben is ; de minthogy egyik fél sem akarja a ' 
másiknak magyarázatát elfogadni, azért mindig a' 
régi ellenkezésben maradnak. 'S ha nekem ma eszem-
be jutna a' visszakeresztelőkkel azt állítani, hogy 
csupán a' felnőtteket kell megkeresztelni, mivel 
a' Megváltó azt parancsolá, hogy a' népek taniitas-
sanak előbb, 's csak azután kereszteltessenek meg, 
egyező maradnék-e hitben a' lutheránusokkal? 

Vilm. Bizonyosan nem. 
Gottl. Már pedig, ha szorosan akarnám ma-

gamat az Üdvözítő' szavaihoz tartani, csakugyan igá-
zom lenne ; 's ha én a' bibliát szabadon magya-
rázhatom , saját belátásom szerint, ugy ezt szabad-
ságomban áll e' hitezikkre nézve is tennem, 's visz-
szakeresztelővé válnom. 8 ) 

7 ) Különösen és főleg, ha megegyeznének azon szentírási 
helyek' magyarázására nézve, mellyek az anyaszen t -
egyház' szavára i ha l lga tás t , az annak Ítélete iránti 
hódolatot 's föltétlen engedelmességet olly világosan 
pa rancso l j ák ! CMát. 18 , 17. Luk. 1 0 , 16.) S . 

8 ) A' minthogy a ' protestánsok közt Németországban 's 
egyebütt nem is csekély az ezt tevők ' száma. hogy 
ne kelljen a ' szüléktől gyermekeik' megkeresz te l -
tetését k ivánn i , sok prot. t udósoknak , még egyete-
meknek is, (1. Egyh. Tudós . 1843. I- 107. 1.) ó h a j -
tása : jóllehet az ezt sürgetők ' czélzata inkább a' 
keresztség' te l jes mel lőzésére , mint ismétlésére van 
irányozva. S. 
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Vilm. Veled soha sem fogok a' dolog' végére 
juthatni. 

Gottl. Dehogy nem, Vilmos ! csak egy kis tü-
relmet! Én azt mondtam , hogy tulajdonképen egyház 
sem létezhetnék, ha mindenkinek szabadságában állna 
az irást saját belátása szerint magyarázni. Mert hisz' 
az egyház csupán megegyezés által lehet azzá, mi-
nek rendeltetése szerint lennie kell ; 's ha sz. János 
evangélistánál Jézusnak ama' könyörgését 's beszédét 
olvassuk, mellyet apostolai'jelenlétében mondott, 
mielőtt az olajfák'hegyére kiment volna; ha fonto-
lóra veszszük azt, mit sz. Pál az anyaszentegy-
ház 's hit' egysége felöl ir (Kor. 1. lev. 1 , 1 0 . ) ; 
ha azon czélra tekintünk , melly az ur Jézus előtt 
vol t , midőn egyházát alapította : ugy valóban meg 
kell ismerni és vallani, hogy mindez csupán ugy 
's altkor lesz elérhető, ha a' szentírás egyezöteg 
magyaráztatik. De ha mindenki szabadon értel-
mezheti magának az irást, hol lesz akkor az egyház, 
mellynek az ember tartozzék magát alávetni azon 
esetre, ha az irás szavainak hibás értelmet tulajdo-
nitana? Hol lesz az egyház, melly meghatározza: 
hány szentséget rendele Jézus ? Ha én az irás' vi-
lágos szavai szerint lábmosás-szentséget fogok hinni, 
más ismét az utolsó-kenetet, egy harmadik a' gyer-
mekkeresztelés' érvénytelenségét találandja föl ben-
nök, ugy mi csupán szabadságunkkal élendünk az 
irást Önbelátásunk szerint magyarázhatni; és egy 
embernek sincs az ég alatt joga engem tévedéssel 
vádolni, ha magamnak szabadságot veszek az Írás-
nak önértelmem szerinti magyarázására. 9 ) E' sza-
badság, mellyet nekünk amúgy névszerint enged-
nek, nővére ama' szabadságnak, mellyet valamelly 
lázadás' alkalmával szoktak a' népnek hirdetni, hogy 
— szépen hallgasson, 's az okok és következések 
fölött mélyebben ne vizsgálódjék. 

Vilm Bizony könnyen igazad lehet. 
Gottl. Magam is azt hiszem : mert a' legszen-

tebbet ugy szólván, mivel csak birhat az ember e' 
földön, csak ugy szabadon odaengedni mindenki-
nek, hogy azzal saját értelme szerint bánhassék, 

9) 'S ezen okoskodásra nincs semmi, mit a' protestan-
tismus alaposan felelhetne, 's a' mivel több száza-
dos türelmetlenségét menthetné, mellyel kezdetében 
mindjárt halálra kereste a visszakeresztelőket, ül-
dözte a' sacramentariusokat, kebeléből kizárta a' 
socinianusokat. 'stb S. 

ez mégis csak túlságos és fölöttébb veszedelmes 
dolog. Lám a' heidelbergi professor Paulus men-
nyire vitte a' szentirás-magyarázási szabadságot ! 
Jézus' csodatetteit mind puszta természetes munká-
latoknak vállá, 's Jézusnak keresztfám haláláról azt 
mondja : „Krisztus nem halt meg valóban , ha-
nem csak ájulásba esett." 

Vilm. Mit tartoznak ránk efféle doctorok, kik 
az irást illy módon használják önveszedelmökre ? 

Gottl. IIa csakugyan személyük nem tartoznék 
is reánk, de nagyon reánk tartozik az elv, melly 
őket annyira vitte, tudnillik: a' szentirás-magya-
rázási szabadság. Én téged még igen messze vezet-
hetnélek, de inkább csak rövid szóba fogok min-
dent szorítani, 's néhány kérdést teendek. Ugyan mit 
gondolnál olly fejedelemről, ki egy ujonan alapitott 
birodalomnak türvénykönyvet adna, mellyet minden 
alattvaló saját értelme szerint szabadon magyaráz-
hatna? 

Vilm. Bizony nem sok okosat Jehetne róla gon-
dolni. 

Gottl. 'S miért? 
Vilm. Hisz' az illyen minden egyebet könnyeb-

ben alapithatna meg országában, mint békét 's egyes-
séget. 

Gottl. De miután mindnyájan azonegy törvény-
könyvet birnák kezeik közt, 's olvashatnák — ha 
ugyan tudnák, és azt még magyarázhatnák is , én 
ugy tartom, hogy inkább a' legszebb békének kel-
lene közöltök uralkodni. 

Vilin. Hisz' az mind jó volna: ugyanazon tör-
vénykönyvvel birni , 's azt olvashatni; ez volna az 
igaz kezdete 's alapja az egyességnek , — de a' 
magyarázás ! Ez épen a' bökkenő, 's az ok, melly 
olly tömérdek pört 's vitát hoz naponként szőnyegre. 

Gottl. Igen helyesen ! 's ha még azon országban 
birák sem volnának, kik a' keletkezett vitákban Ítél-
jenek , valljon lehetne-e akkor egyességet re-
ménylni? 

Vilm. Oh! nem, soha. 
Gottl. De hiszen csak eszét kellene mindenik 

alattvalónak követnie, 's ezzel minden jól menne. 
Vilm. Igen , eszét! de mikor, ha ketten pör-

lekednek egymással, mindenik azt hiszi, hogy neki 
van igaza. 

Gottl. Ha tehát azon országban, mellyben 
mindenki szabadon fejtegethetné magának a'törvényt, 
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viták támadnának, 's a' fejedelem föntartandó a' 
békét , birákat rendelne, kik elitélnék, mellyik fél-
nek van igaza : mondhatnák-e amaz alattvalók, hogy 
nekik szabadságukban áll a' törvénykönyvet öneszök 
szerint magyarázni? 

Vilm. Épen nem! mert ha egy pörben ketten 
azonegy törvénykönyvre hivatkoznának, akkor egyi-
kök , helyesen vagy rosszul, de bizonyosan azon 
Ítéletet nyerné biráitól, hogy a' törvényt hibásan 
alkalmazta, vagy azt nem érté; 's az ítélet' ki-
mondása után le kellene magyarázatáról mondania, 
's mást fogadni el. 'S igy neki szabadsága mit sem 
használna. 

Gottl. Igy tehát minden protestánsokra kimond-
tad az Ítéletet. Ok ugyanis azt hiszik, hogy az örök 
bölcseség, Krisztus Jézus, olly törvénykönyvet ada-
tott híveinek, mellyet kiki saját esze szerint magya-
rázhat. E' magyarázatok által tömérdek egyenetlen-
ségek támadtak már eddig is, és pedig fontos czik-
kek fölött, mikép eztkülönösen a' reformatio' történeté-
ből láthatni. 10) Már pedig addig, míg egyenetlen-
ségek léteznek, az egység nem jöhet létre : 's hogy 
ez eszközöltessék, el kell határoztatnia : mellyik 
félen van az igaz magyarázat ; 's ezen elhatározás 
után kötelességnek kell léteznie, melly az engedel-
mességet és hódolást tartozássá tegye , különben 
ugyanis ezer itélet sem segítne a' dolgon semmit is. 
Már ha magamat azonnal alávetni tartozom, mihelyt 
be van bizonyítva, hogy az írásnak hibás értelmet 
tulajdonítottam : akkor lehetetlen, igen, lehetetlen 
valódi szentirásmagyarázási szabadságol képzelni. 
Mit használ nekem, ha minden nap mondják is : min-
denkinek szabad az irást magyarázni, 's mégis azon-
nal tévedéssel vádoltatom, ha azt máskép magya-
rázom , mint egy lelkész vagy superintendens ? Es 
még ezek is egymással egészen ellenkezőleg értel-
mezik azt ! Ismerd meg annakokáért Vilmos ! milly 
okosan és pontosan szivére vette 's követte mindig 
a' katholika egyház azt, mit sz. Pál a' Kor. irt lsö 
levelében (12. fejez.) ír: És ugyan rendelt némely-
lyeket Isten az anyaszentegyházban, először aposto-
lokul , másodszor prófétákul, harmadszor lanilókul. 

10) Elegendő azon egy tényre visszaemlékezni, hogy Lu-
ther után alig 30 évvel, amaz igék: „Ez az én tes-
tem már is több mint 85 magyarázatot tapasztal-
tak a' protestánsok közt. 

Ha tehát némellyek e' végre különösen rendeltettek 
Istentől, ugy bizonyosan nem azért vágynák, hogy csak 
magoknak legyenek apostolok, magoknak próféták, 
magoknak tanítók, hanem hogy illyenek legyenek 
másokra nézve. 'S ha Isten az előbbieket maga ren-
delé az egyházban, ugy bizonynyal épen ez által a' töb-
bieknek az engedelmességet is kötelességül akarta 
tenni. Milly szépen adja értésünkre ezen intézkedést 
a' katholika egyház ama' megkülönböztetés által, 
mellyet ő a' tanitó 's tanuló egyház között teszen ! 
'S ha mi magunktól azt kérdjük sz. Pállal : „Talán 
mindnyájan apostolok, mindnyájan próféták, mind-
nyájan tanítók ? " azt kell minmagunk ellen felel-
nünk : nem. 

Vilm. Ha az ember a' dolgot nyugodtan fon-
tolóra veszi, valóban meg kell ismerni, hogy neked 
's a' katholikusoknak igazotok v a n . . . . S. 

Nevelő 's tudományos intézeteink' 
története, 's azok' fejlődésére a' 

clerus' befolyása. 
VI. 

A' nagyszombati érseki, most pesti királyi egye-
tem' keletkezése. Pázmán és alapitványai. 

(Folytatás.) 

Az említett convictuson kivül Pázmán szinte 
a' nemes ifjak' kiképeztetése végett 1624ben még 
más alapítványt is tett, mellynek föntartására a' pi-
setumból évenként utódait is kötelezvén, 5000 ftot 
rendelt. Ezen alapítványt II Ferdinánd 1625ben ki-
rályi oklevelével megerősítette, 1) és azt évenkint 
2000 ftal nevelte. Telegdy János kalocsai érsek 
szinte Nagyszombatban hat növendékre tett alapít-
ványt , oda engedvén tulajdon tágas házát i s ; de 
mindez utóbb az idő' viszontagságai miatt megszűnt. 
1741ben örömmel értették a' KK. és RR. Mária 
Theresia királyné' ama' kegyes rendelményét, mi-
szerint az érintett alapítványokat eredeti rendelteté-
sük szerint legczélszerübben életbe léptetendi. 2 ) Ezen 
pénz-öszveg is jelenleg a' tanuló ifjúság' szorgalom-
dijául szolgál. 

De Pázmán mindezeknél nagyobb tervet hor-
dozott lelkében. Látta tudillik hazánkban a' pécsi , 

1) Podhrudezky Pázmán Péter' élete 48 1. Bél Notitia 
Hung. p. 36. 

2) 1741. 43 törv. cz ikk. 
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budai és posoni academiák' szomorú sorsra jutását; 
tapasztalta azt is, hogy a' fölsőbb tudományok után 
sóvárgó ifjú kebel, hacsak hazájából nagy költség-
gel Páris, Bologna, Bécs, 3 ) Krakó és Wittenberg 
felé nem vonul, honn tudásvágyát ki nem elégítheti. 
Innét valamelly fölsőbb iskola' fölállítása foglalatos-
kodtatta nagy lelkét; az időkörülmények azonban 
illyes terv' végrehajtására nézve méltó aggodalommal 
tölték el a' nagy férfiút. Ugyanis egy részről hazánk' 
legnagyobb részének lejármoztatása után a' török 
magát már annyira megfészkelte, hogy habár a' szán-
déklott fölsőbb tudományos intézet megalapittatnék 
i s , az szilárd állandóságra nem igen számolhatna ; 
de annak székéül biztos és alkalmas hely nem is igen 
találtatott. Nagyszombat, melly előtt Érsekújvár' 
roppant erőssége némikép még fölfogta az ellenség' 
rohanását, legalkalmatosabbnak mutatkozott, de ha a' 
nyers erő előtt az is dűlni talál, — mi utóbb csak-
ugyan nem csak hazánk' hanem egész Europa' rémül-
tére meg is történt — ugy a' jó szándék itt is meg-
hiusul. Más részről a' harmincz éves vallási háború' 
dühöngése 's ennek egész Morváig, hazánk' szom-
szédságáig eláradása miatt az alapítandó intézetnek 
állandóságot, annál kevesbé kedvező jövendőt ígérni 
nem igen lehetett. De Pázmánnak az aggályokon 's 
nehézségeken tul emelkedett lelke, 's azok őt szán-
déka' kivitelében vissza nem rettenték, hanem a' mit 
a' közjó' előmozdítása végett, magától is sokat meg-
tagadva, nagy lelke tervezett, azt 1635 május' 12én 
100,000 ftról szóló alapítványi levelét aláírván, életbe 
léptette, 's igy jött létre a' nagyszombati érselá 
egyetem, a' most virágzó pesti királyi egye-
tem' első alapja. 4 ) 

3) Miután a' török hatalom alatt fölsőbb tudományos in -
tézeteink megszűntek; találkoztak némelly lelkes fé r -
fiak, kik a ' külső egyetemeknél tanulók' segedelme-
zése végeit alapítványokat tevének : Igy Oláh Miklós 
érsek 1568ban végrendelete szerint 1000 aranyat ha-
gyot tké t szegényebb sorsú magyar i f júra , kik magokat 
egyházi hivatalra szentelvén,fölsőbb iskoláikatBécsben 
végezni szándékoznák; Kutas ^y György esztergomi 
kanonok ugyanazon évben 800 ftot ; Poktosztóy Máté 
sághi prépost I 57 lben két tanulóra 1100 ftot ha-
gyott. Pray spécim. Hier. Hung- P. I. p. 181. 

4) Pázmán alapítványi oklevelében ezeket mondja : „Quodsi 
successu temporis, Deo Hungáriám a Turcico jugo 
liberante opporlunior u rbs occurrat pro universitate, 
liberum sit societati, hanenos t ram fundationem u n a -

Az alapítványi levelet még azon évi oct. 18án 
II Ferdinánd királyi helybenhagyásával és pöcsétes 
oklevelével megerősité, 5 ) 's igy nov. 13án a' leg-
nagyobb nemzeti örömünnepélylyel gróf Eszterházy 
Miklós nádor, Telegdy János kalocsai érsek, Lip-
pay György veszprémi püspök , Péilffy , Drugeth , 
Batlhányi, Erdődy grófok , és számos egyházi 
és világi nagyok' jelenlétében , versezetek' kiosz-
tása-, és jeles beszédek' szónoklatával az egyetemi 
iskola , melly először a' hittudományi és bölcsészeti 
karból állott, az alapító' legnagyobb örömére meg-
nyittatott. Az iskola mellé Pázmán könyvtárt is ál-
lított, 's még gazdagabbat állitandott, ha Mátyás király 
budai könyvtára' maradványait, mint már föntebb 
333dik lapon érintők, a' török' kezéből kiválthatta 
volna. A' tudományok' gyorsabb terjesztése végett 
könyvsajtó is helyeztetett ide, melly egykor Telegdy 
Miklós pécsi püspök' tulajdona volt, 's végrendelet-
kép az esztergomi káptalanra szállott. 6 ) 

Az egyetem szépen virágzott, ugy hogy ala-
pittatása után néhány évre benne már ezer tanuló-
nál több volt. 1643ban a' pusztító svéd háború mi-
att, tanulmányaikat végzendők az olmuczi deákok is 
ide érkezének. 7) A' szép előmenetelt megzavarta 
a' török háború, melly hatalmasan fölütötte fe jé t , 

r 

' s 1663ban Érsekújvár is dühe' martalékja lett, mire 
félelem tölté el hazánkat, 's az iskola elnémult, és 
csak két év múlva a' békekötés után kezdett újra 
éledni. Pázmán' lelkes utódai e' tudományos intéze-
tet mindig gyöngéd gondoskodással ápolták , 's an-
nak minél nagyobb emelkedésére 's virágoztatására 
törekvének. Hogy a' serdülő i f júsága ' törvénytudo-
mányban helyes ismereteket gyűjthessen , Losy és 
Lippay esztergomi érsekek a' törvénytudomány' ta-
nítói székét alapították. Az első ugyanis e' végből 
már előbb intézkedett; és Losynak e' czélra tett ala-
pítványát Lippay 15,000 ftal nevelvén, az egész ösz-
vegből 37,000 ft. került, minél fogva a' törvény-

cum universitate, alio t r ans f e r r e , dummodo tarnen 
extra Dioecesim Strigoniensem non ex t raha tur . " 

5) L- Fejér György prépost és kir. tan. u r ' e ' czimü mun-
káját : História Academiae scientiarum Pazmanianae 
Archi-Ep. VI. p. 17. 'stb. 

6) Németh Joan- Memoria Typogr. I- Begni Hung- 'stb. 
Pestini 1818. p. 153.154. 

7) Fejér Georgius. Hist. Acad, scientiarum Pazmanianae 
Archi-Ep. 'stb. p. 14. 
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tudományi kar 1667ben oklevél által is megerősít-
tetvén, az előadás e' tudományokból elkezdődött. 
8 ) Innét mai nap is a' pesti királyi egyetem tör-
vénykara' ezüst pálczáján e' szavakat olvashatni : 
GEORGIUS LIPPAY ARCHI EPISCOPUS STRIGO-
NIENSIS. A' nagyszombati főiskola, mint ezt a' 
szüntelen tartó háborús idők, számos forradalom, 
és gyászos meghasonlás szülte napoktól várni lehe-
tet t , majd emelkedett, majd ismét hanyatlott. Vi-
szontagságait rövidség' okáért itt elszámlálni mel-
lőzöm, olvashatni azokat nagys. Fejér György pré-
post és kir. tanácsos urnák az egyetem' történeté-
ről irt könyvében. Itt csak azt akarom még emlí-
teni , hogy gróf Pálffy Ferdinánd egri püspök lát-
ván, hogy a' tanuló ifjúság' száma mindinkább nö-
vekedik, az előbbi épület helyett szép áldozattal más 
roppant épületet emeltetett. Az ebben tanulók'száma 
a' tizennyolczadik század' elején ( 1 7 0 3 ) az ezer 
kétszázat túlhaladta, kik között igen számos főrangú 
családból származott ifjú találkozott. 9 ) Az egye-
temi könyvsajtót gróf Kollonich Leopold esztergomi 
érsek olly karba helyeztette, hogy az egyik volt 
a' müveit világ' legjelesbjei közül. 10) — Igy gya-
rapodott időszakonként a'nagyszombati érseki egye-
tem, Mária Theresia a' magyar nemzet' kegyes 
anyja királyi magas pártfogása alá vévén az egyete-
met, a z t l 7 6 9 b e n a ' földvári apátsággal megajándé-
kozta, 's vele utóbb is királyi bőkezűségét éreztette. 
Ugyanekkor keletkezett az orvosi tanítói kar is. Az 
esztergomi érsekek pedig még ezután is az egye-
tem' alapjához évenként 10,000 ftaljárultak. 1777ben 
a' már királyi egyetem Nagyszombatból Budára, 
innét pedig 1784-ben Pestre helyeztetett által, hol 
a' tudományokban hazánk' javára számos ifjút ne-
velvén, jelenleg virágzik. 

Itt még az országos papnevelő házról, 's a' pesti 
kir. egyetem' hittudományi karáról szükség egykét szót 
ejtenünk. Ez létét Ltppay György érseknek köszöni, 
ki a' nagyszombati zsinat' alkalmával azon 35,000 
f iot , mellyeket előde Losy Imre e' czélra végren-
deletikép hagyott , az intézet' fölállítására fordította, 
Iii. Ferdinánd királytól pedig ezen semínarium' 
javára a' szent Péter és Pálról nevezett ó-budai 
prépostságot kieszközlötte ; ő fáradhatlan buzga-
lommal hajlékot emeltetvén, tizenhat egyénre tett 
alapítványt, 's illykép 164-Sban az szép sikerrel meg 
is kezdetett. Ez intézetet, hogy abban a' külön ine-

S) Fejér Ugyanott. VU. p. 22. 's tb 
9) Különösen volt hat g r ó f , tizenkét b á r ó , és há rom-

száznál több főbb rangú nemesfi. 
10) llomburdi Topographia Magni R. Hung. p. 329. 

gyék' részére minél több alkalmas növendék nyerje 
neveltetését, többen bőkezű adakozásaikkal gyara-
piták : igy Nagyfalvay György váczi püspök 8 ,500 
f t ; Telegdy János nyitrai püspök 12,000 f t ; Gu~ 
basóczy János püspök 35,000 f t ; Dvornikovich 
Mihály váczi püspök 6,000 ft tőkét alapitának; 11) 
Nevezetes alapítványokat tevének még ezenkívül : 
Szentgyörgyi , Mártonfy , Illés , Püspöky , 
Rátsay, Szent-Tamásy 's más egyházi jeles fér-
fiak, ugy hogy az illy alapítványok' egész tömege 
172,694 ftra emelkedett. A' jezustársaságának , 
mellynek gondja és vezérlete alá volt bízva, eltörül-
tetése után az intézet 1777ben a' királyi egyetemmel 
Nagyszombatból Budára; 1784ben, midőn az egye-
tem Budáról Pestre helyeztetett által, attól elszakit-
tatván, jövő helyéül Poson tüzetett ki; de innét 
1802ben ismét eredeti helyére Nagyszombatba, 's 
innét 1804ben boldog emlékű Ferencz királytól a' 
hittudományi karral együtt Pestre helyeztetett ál-
tal. 12) 

Rövid vonásokban imez története az egykor 
nagyszombati érseki, most pesti királyi egyetemnek, 
melly nem csekély bizonyítványul szolgál arra, milly 
erőteljes buzgalommal munkálkodott a' clerus annak 
létrehozásán, 's igy a' közjó' és tudományos műve-
lődésnek is előmozdításán. 13.) 

Pauer János. 
A'jó flu. 

Az Echo de Verone (Périgeux) írja, hogy a' 
Franczia országot pusztító legutóbbi áradás'alkalmá-
val Brantomeban két személy, atya és fiu , ladikra 
ü l t , a' veszélyben forgó szerencsétlenek' mentésére 
sietve; a' sebes viz' rohama azonban elkapá a' ha -
jócskát, 's az elmerült. Az atya part felé hajtatva, 
egy fába kapaszkodott, míg a' fiu messzebb ragad-
tatva, más, pillanatnyi menedéket talált. Szerencsé-
jükre nem maradának észrevétlenül, és csak hamar 
emberbarátok jövónek megszabadításukra; 's mint-
hogy a' szabaditókhoz a' fiu közelebb volt, a' hajó 
e' felé tartott; a'fiu azonban : „Mentsétek meg atyá-
mat! az atyámat mentsétek meg!" kiáltá. „Enmind-
addig úgymond, nem szállok a' hajóba, míg ő ve-
szélyen kivül nem lesz." A' hajósok engedelmeske-
dének a' jó fiúnak, és mindketten mentve levének. 
(L' Univers.) 

f i ) Cons. piar. fund. Exc. Cons R. L. Hung. 
12) Dertsik János idéztem munkájában 28 1. 
13) Emeli az egyetem' dicsőségét azon számos kitűnő 

férfiak' s o r a , kik egykor növendékei voltak, 's egy-
házi 's polgári érdemeiknél fogva a' haza' hálás e m -
lékére méltók. Ezek köziil az esyházi rend két. b i -
bornokot, több érseket és püspököt ; a' világi három 
n á d o r t , néhány országbí ró t , 's az ország' egyéb 
hivatalaiban fénylett és fénylő igen sok jeles férfiút 
számlál L. Egyh. Tud- 1842. II. félév 15 szám. 
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TARTALOM : Gottlieb és Vilmos, vagy : Luthert követő két fér-

fiúnak türelmes beszélgetései a' katholika vallás felől. X. (S). — 

Nevelő 's tudományos intézeteink' története , 's azok' fejlő-

désére a' clerus' befolyása. VII. Ql'auer János). 

Gottlieb és Vilmos, 
vagy : Luthert követő két férfiúnak türelmes 

beszélgetései a' katholika vallás felől. 

A' szentírásnak minden egyes olvasója a' Szent-
télek' közvetlen ihletését, nem várhalja ; 's annak 
szabad magyarázása csak straussféle tévedésekre 
vezet. — A' házasságot a' kath. egyház nagyobb 
tiszteletben tartja, mint a' protestánsok; mellyet 
egyébiránt Luther is szentségnek tartott valaha. 
— Papok nőllenségének evangeliumszerüsége. — 
Krisztus érdemeinek végtelen volta; 's a' jócse-
lekedelek' érdemei. Milly katholice tanit rólok 
Luther. — A' feszület iránti tisztelet. — Üdvö-

zülésünk' bizonytalansága. 

Vilmos. De vau még egy hátra, mi a' protes-
tánsok mellett harczol: az tudnillik, hogy hisz' a' 
Szentlélek mindenkit meg fog világosítani, midőn a' 
szentírást olvasandja. 

Gottl. 'S igy meg fogja ő világositni a' katho-
likusokat, meg , nem különben, a' calvinistákat, a' 
visszakeresztelőket, a' quackereket'stb. is. Már pe-
dig, hogy ez nem történik, napnál világosabban ta-
núsítják az e' különböző hitfelekezetek közt létező 
ellenkezések ; mertezen ellenkezések jobbára a' szent-
irásmagyarázásbani különbözésből származnak ; pedig 
mihelyt efféle különbözés létezik valahol, az azonnal 
máshonnan, nem az igazság' lelkétől ered; mellybi-
zonynyára magának ellent nem mondhat. 

Vilm. Ez is igaz ! 
Gottl. Olly igen gyakran elmondják : hisz' a' 

Szentlélek minden egyes embert megvilágosíthat. 

Azonban, a' nélkül, hogy hosszasan akarnám vizs-
gálni, valljon méltó-e mindenki reá , hogy megvi-
lágosittassék, vagy hogy mindenki akarna-e valóban 
az igazság' lelkétől megvilágosíttatni, csupán három 
helyet fogok a' szentírásból említeni, melly megint 
mind csak a' katholikusok mellett szól. 1) Nem vi -
lágosithatta-e meg a' Szentlélek a' szerecsen ko-
mornyikot i s , ki kocsijában Isaiás prófétát olvasá? 
Miért nem? És mégis, a' helyett, hogy őt megvi-
lágosítaná, Fülöp apostolnak parancsolá, hogy hozzá 
menjen; 's a' Lélek bizonyosan azt is megsugallá 
Fülöpnek, mit kelljen a' komornyiknak mondania, 's 
miképen kelljen a' szentírást megmagyaráznia neki.. 
(Ap. Csel. 8, 26. 's köv.) 2 . ) Nem világosithatta-e 
meg a' Szentlélek a' földre rogyott Saulust azonnal ; 
vagy nem mondhatta volna-e meg neki Jézus tüstént, 
hogy mi tévő legyen; miután ezt Saulus csakugyan 
vágyott tudni ? Dehogy nem ! Es mégis a' dolog-
máskép történt. Ananiás tanítvány parancsolatot vön 
az Úrtól, megmondani Saulusnak, mit cselekedjék; 
mi végre az Ur őt bizonyosan meg is világositá. 
(Ap. Csel. 9, 6. 's köv.) 3.) Nem világosíthatta 
volna-e meg a' Szentlélek ama' kegyes századost 
Comeliust, 's nem mondhatá-e meg neki, mit tegyen ? 
Hogy' is ne ? 'S mégis azt parancsolá neki, ho-
zassa el Joppeből Simon Pétert , ki neki tudtára vala 
adandó, mit tegyen. (Ap. Csel. 10, 5 . ' s köv.) Lásd 
Vilmos, milly gondoskodás tűnik elő mind e' három 
helyből a' tanitó egyház tekintélyének föntartása kö-
rül; 's pedig mind e' mellett a' Szentlélek minden 
egyes lelket is megvilágosíthat ám a' végre , hogy 
az szívesen és egész készséggel hallgassa, mit az 
Istentől rendelt tanítók előadnak. 

Vilm. Ezen, olly természetes észrevétel még 
soha sem jutott eszembe. 

Gottl. Ha az egyházban semmi biró, semmi 
tanitó sem volna, ugy abban egyesség soha sem lé-
tezhetnék; ugy az anyaszentegyházban mindenki csak 

20 
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olly tekintélylyel bírna , mini társa ; következőleg 
ugy nem is léteznék semmi egyházi tekintély, mint-
hogy ezen esetben tulajdonképeni egyház sem volna 
többé lehetséges. Pedig, hol anyaszentegyház nincs, 
ott hit sincs, vagy legalább mindenki naponként ki 
van az azt elvesztés veszedelmének téve, mint ezt 
fájdalom! szemeinkkel láthatjuk a' protestánsok kö-
zött. Hogy azon sok (úgynevezett) fölvilágosodot-
tak felől ne is szóljak, kik mai nap Jézus' Istensé-
gét nem hiszik többé, csupán dr Strauss-ró\ akarok 
pár szót mondani, kinek Zürichben nyilvános okta-
tóvá kellendett valóban lennie; 1) — hisz' ez a' 
Megváltót egyenesen csalónak nyilvánítja. 2) 

Vilm. Lehetetlen ! 
Gottl. Fájdalom, már meg is történt! 's a' 

munka, mellyben istenkáromlást tanit, ezer meg ezer 
példányban nyomatott ki német és franczia nyelven. 3 ) 

Vilm. Úristen! 's valljon miféle czime vagyon 
e' könyvnek ? 

Gottl. Nem egyéb, mint a 'következő : „Jézus' 
élete, doctor Strausslól." Arra már nem emléke-
zem olly igen pontosan, mit ő az Istenséget 's az 
emberi lelket illetőleg i r , ámbár annyit tudok, mi-
kép az egészen ellenkezik hitünkkel ; de azt soha 
sem fogom elfeledni, (és utálattal fogok reá minden-
kor visszaemlékezni,) mit Jézusról mond. Az Üd-
vözítő valóban keresztre feszitteték ugyan, ekkép 
szól ez a' professor, de a' kereszten csak tetteié 
magát, mintha valóban meghalt volna, 's mint vélt 
halott temetteték el ; következőleg, e' szerint halot-
taiból föl is támadhatott. A' csodákat, mellyeket 
annakelőtte mivelt, doctor Strauss állati magnetis-
musnak tulajdonítja; 's midőn Jézus egy felhőben 
eltűnt, (szerinte) nem volt egyéb, mint sürü köd, 
mellyet Jézus a' végre használt, hogy magát elrejtse, 

t ) 'S lett is , mivel a' megüresii l t theologiai okta tószékre 
kormányi lag meghívatva kineveztetet t , "s jóllehet t a -
nitóiszékét közbejött akadályok miatt el nem fog la l -
h a t á , mégis ingyendijáról gondoskodva lön. S. 

2) Kzzel ugyan ujat nem mondott S t rauss ; hisz" már a' 
Phar isaeusok is illyes rágalommal üldözék Jézust. , N e -
dűétől' ille . . ." mondják Mát. 27, 63. Itt csupán az a> 
csodálatos .hogy egy igen igen nagy prot . olvasóközön-
ségnek illy kézikönyv kel l ! Bizony az ant ichr is t ianis-
must és antichristust nem Romában kell keresni. . . S. 

3 ) I ) e m é g s v é d n y e l v e n ' s t b . i s . S . 

's az ő legrégibb és leghívebb barátihoz, tudnillik 
az essenusokhoz menekedjék. Lásd , ennyire jutott 
napjainkban egy protestáns professor a' szentírásnak 
szabad magyarázása által! Valóban őt illeti, mit 
Luther azokról i r t , kik mérgezett eszméikkel me-
ntnek a' bibliából. 

Vilm. A' jó Isten őrizzen meg bennünket az 
irás' illyetén magyarázataitól ! De hisz' ez a' Strauss 
az evangéliumot akkor nem is nézheti isteni köny-
vül , ha belőle illy istenkáromlásokat von ki ? 

Gottl. Ugy van, ő azt nem is tartja ollyannak. 
Az evangelium neki nem egyéb, mint egy regekönyv, 
mint ollyatén különbféle cselekvények' összege, mely-
lyeket csak a' fölizgatott képzelődőtehetség tön cso-
dákká. Azonban bármilly hamis, bármilly istenká-
romló is ezen állítása, mindazáltal a' protestánsok 
összesen sem képesek őt az ellenkezőről meggyőzni, 
ha csak a' katholikusokkal tartva, a' traditióra, vagy 
hagyományra nem hivatkoznak. 

Vilm. Hogy' érted ezt? 
Gottl. Strauss ur az evangéliumot pusztán em-

beri könyvnek tartja. Már most szeretném én látni, 
hogy' fogja neki valamelly protestáns bebizonyít-
hatni, mikép e' könyv isteni. Hol van megirva, hogy 
a' négy evangelium a' szentíráshoz tartozik? Valljon 
hol olvassuk, melly könyvekből áll tulajdonképen 
a' szentírás ? Sehol, sehol a' világon, egyéb a' kath. 
zsinatok' irataiban, mellyek a' soha meg nem szakadt 
hagyomány, vagyis traditio' nyomán előszámlálják 
a'szentíráshoz tartozó könyveket. Azért teljes joggal 
mondá Luther is, mint mi ezt tegnap munkáinak he-
tedik kötetében olvastuk : „hogy a' szentírást mi a' 
pápaságból vettük át, különben mit sem tudnánk róla." 
Ha tehát mi (protestánsok) a' szentírást a' kathol. 
egyháztól bírjuk, mit minden protestáns kénytelen 
megvallani, ugy én azt kérdem: a' katholikusok vagy 
birtokában voltak a' valódi szentírásnak, midőn mi 
a' mienket tőlök átvettük, vagy nem voltak, 's ha-
missal bírtak : ha a' valódinak birtokában voltak, 
miért nincsenek meg nekünk mindazon könyveink, 
mellyeket a' katholikusok elismernek ? Ki adhatta 
akkor az első reformátoroknak azon jogot, hogy sz. 
Jakab' levelét, 's a' Machabaeusok' két első könyvét 
elvessék, holott azokat a" kath. egyház a' szentírás 
kiegészítő részeinek ismerte? Az első reformátorok 
tehát a' szentírás' szabad magyarázatától, a' szent-
írás' szabad elvetésére jövének ; mint oda jutott dr 
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Strauss is. Ha pedig azt mondaná valaki, hogy a1 

katholikusok helytelenül tartanak némelly könyveket a 
szentírás'részeiül, szeretném tudni, valljon hol van ez 
megírva ? Erre nekem egy halandó sem adhat feleletet. 
A' nélkül, hogy a' bibliafordítások felől többet mon-
danék ez úttal, most már ezeket következtetem: 

t . ) Mi protestánsok a' szentírás' szabad magya-
rázata által hitegységre soha sem juthatunk, mint 
ezt magad is kénytelen valál megismerni ; 's igy a' 
katholikusok erre nézve nálunknál boldogabbak. 2.) 
Egyedül a' bibliával kezemben, soha sem fogok sem-
mit is bebizonyíthatni; hacsak nem hiszem róla, mi-
kép az egy isteni könyv ; 's a' bibliából magából 
még csak azt sem fogom bebizonyíthatni, mi tartozik 
tulajdonképen a' szentíráshoz; mert hogy ezen, egész 
hitünkre nézve olly mulhatlanul szükséges bebizo-
nyítás lehető legyen, kénytelen vagyok a' kath. egy-
ház' hagyományát elismerni. 'S valljon hová vezet ez 
engem ? IIa én kénytelenittetem a' kath. egyháznak 
a' szentírás' meghatározását illetőleg hinni, ugy én 
hinni kívánok minden másban is neki, ós katholi-
kussá lenni. És példámat bizonyosan te is követen-
ded, Vilmos ! 

Vilm. Erre még épen nem határoztam el egészen 
magamat; mert vannak még más olly pontok is, mely-
lyek engem a' katholika religiótól visszatartóztatnak. 

Gottl. Talán ezekkel is tisztába jöhetünk. Ne-
vezz egyett közülök. 

Vilm. Hisz' a' katholikusok mit sem adnak a' 
házasságra. 

Gottl. Ugyan mit beszélsz? De még többet is 
adnak reá, mint mi lutheránusok. 

Vilm. Kérlek, hallgass! 
Gottl. Tehát szentségnek tartjuk-e mi a' há-

zasságot ? 
Vilm. Ezt ugyan nem teszszük ; de csakugyan 

mi azt valami nagyon jónak hiszszük. 
Gottl. Már pedig a' katholikusok a' házasságot 

szentségnek tartják, következőleg szent állapotnak 
egyszersmind; mikép mondhatod annakokáért, hogy 
ők arra mit sem adnak? 

Vilm. De azért a' házasság még sem szentség. 
Gottl. És ha nem volna is szentség, e' szerint 

mégis a' katholikusok csakugyan többet adnak reá, 
mint mi. Ok azt hiszik, hogy Krisztus a' házas életet 
szentségi méltóságra emelte, midőn mi róla csak azt 
hiszszük, hogy jó. Luther is hitte ugyan felőle, 

hogy jó, de ő ezzel meg nem elégedett; ő még azt 
is hitte, hogy a' házasság szentség. 

Vilm. Ezzel csak engem akarsz rászedni. 
Gottl. Nem, öreg, nem; olvasd el munkáiban 

ezt magad. ímhol a' negyedik kötet; keresd föl a' 
134.a . lapon, mit ő lö28ban Mózes első könyvé-
nek 24dik fejezete fölötti beszédében 's magyaráza-
tában irt a' házasságról. 

Vilm. „Im' itt van Ábrahám, azaz : Isten fele-
séget rendel számára, "s azt egy más országból pa-
rancsolja hozatni ; innen van. hogy Pál az ephesusiak-
hoz irt levelének 5. részéb. mondja : jegyesének hi-
vatik a' katholika egyház. Mivel a' házas állapot 
szentség és lelki jelentése Krisztusnak és az ő ke-
resztény népének; hogy tudnillik mi Krisztussal mind-
nyájan egy test vagyunk." 

Gottl. Még világosabban ir ennél Luther a' 
házas életről tartott predikácziójában. Vedd ismét 
az első kötetet elő, a" 169. b. lapon reá fogsz találni. 

Vilm. Csakugyan, ím' itt van. 
Gottl. Mi is áll előtte czimül? 
Vilm. „Beszéd (sermo, predikáczio) a' házas-

sági állapotról, változtatva és javítva (korrigirt) dr 
Luther Márton által lől 'Jdik esztendőben." 

Gottl. Luther tudnillik már előbb mondott va-
lamit a' házasságról, és állítása szerint e' prediká-
cziójában most meg akarja javitni azt, mit korábban 
nem eléggé helyesen magyarázott meg. Nein szükség 
mind elolvasnod ; igen hosszas lenne ; fordíts azért 
egy levelet, 's kezdd olt a' más oldalon középtájon, 
170. b. lapon. 

Vilm. „Először, hogy (a ' házasság) szentség. 
Szentségnek pedig ollyan szent jegyet nevezünk, 
melly valami más, lelki, szent, mennyei 's örök dol-
got jelent; mint a 'viz a' keresztségben, mellyet mi-
dőn a' pap (der Priester) a' gyermekre ön t , jelenti 
a' szent, isteni és örök kegyelmet, melly ugyanakkor 
(daneben) a' kisded' lelkébe és testébe öntetik, és 
megtisztítja őt az eredeti bűntől, hogy az Isten' or-
szága benne legyen . . . . igy «' házassági álla-
pot is szentség." 

Gottl. Lásd atyafi, a' mi reformatorunk azt ta-
nít ja, hogy valamint a' keresztség, ugy a' házasság 
is szentség.'S nemazont tanitja-e sz. Pál is az ephe-
susiakhoz irt levelében, 5. fejezetb.? 

Vilm. De hát miért tiltja a' romai egyház a' 
házasságot ? 

* 
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Gottl. Tehát a' katholikusoknál nincsenek is 
házasok? vagy talán papjaik nem áldják meg okét. 

Vilm. Csakugyan, mégis! 
Gottl. 'S igy sült hazugság, hogy a' romai 

egyház tiltja a' házasságot. 
Vilm. De csakugyan megtiltja azt papjaira 

nézve ? 
Gottl. Jól figyelmezz Vilmos. A' kath. egyház 

azt mondja : ha valaki papságra szánta magát, ugy 
el kell magát reá határoznia, hogy megházasodni 
nem fog. 4 ) 0 nem kényszerit reá senkit, hogy 
pappá legyen ; 's a' ki azzá akar lenni, az előre tudja, 
hogy megházasodnia nem szabad. Mire való tehát az 
az örökös lárma a' papnőtlenség ellen ? Ha például 
valamelly országban bizonyos hivatal léteznék, mellyre 
a' fejedelem egyedül olly egyéneket alkalmazna, kik 
soha sem lennének megházasulandók, akkor hát ezen 
hivatal nem a' házasodni vágyók' számára való volna, 
's ezzel a' dolognak vége. Majd tudnának ezek más 
hivatalt keresni magoknak. 

Vilm. De mikor igazságtalanság az emberek 
valamelly osztályának tiltani a' házasságot. 

Gottl. Tehát kényszerit-e a' kath. egyház egyet-
len embert is reá, hogy magát azon osztályba föl-
vetesse , mellyben a' házasság meg vagyon tiltva ? 
Én ugyan épen nem tudom átlátni, miképen keres-
het itt valaki igazságtalanságot. Például: valamelly 
uralkodó kihirdetteti, hogy mindazok, kik szolgá-
latába kívánnak állni , köteleztetnek élethoszszant 
nála maradni, és megházasodniok soha sem lesz sza-

r 

bad; — volna-e ebben valami igazságtalanság? Epen 
nem! Kiki vegye jól fontolóra a' föltételeket, mellyek 
alatt fölvétethetik; szabadságában áll mindenkinek 
fölvétetni magát vagy nem. 

Vilm. De az ember illyesmit nem Ígérhet meg. 
Gottl. Ugy hát ne legyen pappá. 
Vilm. És ha megígéri is az ember, azért még 

sem tartja meg, mert lehetetlen. 
Gottl. Mit beszélsz Vilmos ! Ugy-e ? Ezzel te 

nem csak az egész kath. papságot rágalmazod, mely-
lyet ezennel a' leggyalázatosabb magaviselettel vá-

4) 'S talán ezen magaelhatározás rossz ; talán vétkes ? 
Söt dicsérelesb, és nagyobb tökéletességre törekvő 
lélek' elhatározása ez, hogysem az ellenkezőt tenni 
szándékozóé; mivel sz. Pál a' magát ekkép elhatározó 
felöl azt mondja: „melius facit. . . " CKor. 1. lev. 7, 
38.) S. 

dőlsz, hanem rágalmazod sz. Pál t , sz. János evan-
gélistát, és az Urnák szent előkövetjét is. Vagy nem 
azt tanitja-e a' történet, hogy az utóbbi mindkettő 
örökös szüzességben élt ? Es nem tudod, mit sz. Pál 
ez iránt önmagáról mond ? " 

Vilm. Erre én nem emlékezem. 
Gottl. Természetesen, mivel ez egy olly hely, 

mellyet a' mi házas lutherán papjaink nem bizonyít-
gatnak olly örömest b e , mint egy másikat, mellyet 
Isten az első bün-eset előtt a'paradicsomban mondott. 
Majd sz. Pálból fölolvassuk, mi e' tárgyra tartozik. 
A' korinthusiakhoz irt lső levelének 7. fejez, azt 
mondja ő : „Jó az embernek nőt nem illetni ; azon-
ban, a' tisztátalan élet' távoztatására, legyen kinek-
kinek meg a' maga felesége, 's minden nőnek a' maga 
férje." A' 7dik versben azt irja : „Óhajtanám, vajha 
mindnyájan akkép volnátok, mint én ;" pedig sz. 
Pál nőtelen volt ! Azért hozzá is teszi : „A* nőtele-
neknek és özvegyeknek pedig azt mondom: j ó , ha 
ugy maradnak, mint én is vagyok." Azok tehát, 
kik azt állítják, mintha az ember magát megtartóz-
tatva nem is élhetne, bizonyosan nem birnak sz. Pál' 
szellemével ; ezen apostol pedig az idézett fejezet' 
végén azt mondja: „Ugy vélem pedig, hogy ben-
nem is Isten' szelleme van." Illy emberek sz. Pál' 
böcsületét sértik meg, ki nőtelen életet élt; meg-
sértik továbbá minden nőtelen- és özvegyek' böcsü-
letét ; és én nyiltan kimondom, szemeimben az ollyan, 
ki azt erősiti, mintha magát megtartóztatva nem is 
lehetne élni, egy a' legmegvetendőbb emberek közül. 
Mint bánik az illyen valamennyi nőtelenek és özve-
gyek' böcsületével? Mert hiszen, ha lehetetlen ma-
gát megtartóztatva élni, ugy mindazok, kik nem há-
zasok , k . . . , nem akarom e' nevet ki is mondani. 
Vagy milly fogalommal kellene sok férjekről lennünk, 
ha lehetetlen volna nekik egy évig vagy tovább is , 
magokat megtartóztatva élniek? És ha ez nekik egy 
esztendő hoszszant lehetséges, miért válnék reájok 
nézve lehetetlenné a' tizenharmadik hónapban, és igy 
tovább ? Itt lehet amaz igéket alkalmazni, mellyeket 
isteni megváltónk a' nem-házasokat illetőleg mon-
dott : „Nem mindnyájan fogják föl ez igét, hanem 
csak azok, kiknek az adatott." Mát. 19, 11. — Fo-
god-e még tovább is erősítni akarni, hogy magát 
megtartóztatva élni lehetetlen ? (Kivált ha meggon-
doljuk , hogy a' jó akarat és buzgó törekedés Isten-
től, ki által minden jót végrehajthatunk, támogattatik, 
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— omnia possum in e o , qui me confortât, mondja 
sz. Pál Philipp. 4, 13.) 

Vilm. Ments' Isten! egyedül azt szeretném 
tudni, miért van a' kath. papoknak a' házasság meg-
tiltva ? 

Goltl. Miért nem akarják a' kormányok, hogy 
a' katonák szolgálalidő alatt megházasodjanak? 

Vilm. Mivel tudják, hogy a' nőtelen katona 
mindig sokkal bátrabb és elszántabb, és legalkama-
sabb is arra, hogy életét a' honért veszélyeztesse. 
Még azt is akarják ez á l ta l , hogy a' katona mind-
azon gondoktól ment legyen, mellyek a' házas élet-
tel járnak. 

Gotll. És sz. Pál fön idézett levelében a' ko-
rinthusiakhoz, a' 7dik fejez. 32. v. azt mondja: „Kí-
vánom — hogy gond nélkül legyetek. Kinek nincs 
felesége, az egyedül arról szorgoskodik, mi az Uré, 
arról, hogy mikép tessék Istennek. De kinek fele-
sége van, az a' felől szorgoskodik, mi a ' v i l á g é , 
hogy mikép tessék nejének , és meg van osztva/ ' 
Ha sz. Pál csakugyan földre jönne, kit részesítene 
valljon dicséretben, a' nőtelen kath. papot-e, vagy 
a' mi házas prédikátorunkat? 

Vilm. Eh ! erre felelhetnek prédikátoraink ; én 
rólok számolni nem tartozom. 

Gottl. Mikép lehet annakokáért rossz néven 
venni a' kath. egyháztól, hogy ő senkit papságra föl 
nem vesz , egyéb , ki megigéri, hogy magát meg-
tartóztatva fog élni? Hogy pedig lehet igy élni, az 
sz. Pál' óhajtásából és szavaiból világosan kitetszik. 
Epen mivel a' kath. papok nőtelenek, találni föl nálok 
egyedül az életnek ama' bátor koczkáztatását, midőn 
ragályos nyavalyák dühöngnek; mikor ők haldoklók 
és halottak között láttatnak folyvást járni, hogy a' 
más életre költözőknek vigasztalásul lehessenek. 'S 
ha pestis' alkalmával mindenki, még a' jóbarátok 
és rokonok is kerülik a' házat, mellyben a' vész ki-
ütött, a' kath. pap egyedül az, ki nem kerüli. Hisz' 
igy történt ez néhány év előtt Amerikában is, midőn 
a' cholera pusztított; egyedül a' kath. papok valának 
bátrak minden házba benyomulni; 's te szintolly jól 
tudod, mint én , hogy a' prot. missionáriusok ezt 
nem cselekedték. En már sokat hallottam a' kath. 
papságnak illy nemes és csodálatra méltó tetteiről ; 
de mi most ezzel nem időzhetünk. Hajlandóbb vagy-e 
már most megbocsátni a' kath. egyháznak azt, hogy 
papjait a' házasodástól eltiltja ? 
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Vilm. Kénytelen vagyok vele , miután senkit 
sem kényszerit reá, hogy pappá legyen. De valljon 
nem találtatnak-e ezután itt i s , amott is néhá-
nyan, kik a1 magamegtartóztatás' igéretét meg nem 
tartják ? 

Gottl. A' mennyei angyalok közt is találtattak 
hűtelenek, "s a' Jézus által választott tizenkét apostol 
közt is volt egy Júdás; de ebből még mit sem lehet a' 
hiven maradt angyalok, mit sem a' többi tizenegy 
apostol ellen következtetni ! Ha tehát valamelly pap 
vétkezik rendje ellen, ez egyedül őt illeti, és csak 
oktalan, gonosz akaratú emberek alkothatnak ebből 
vádat minden más papok ellen. Továbbá még azt is 
meg kell jegyezned, hogy vajmi sokat hazudnak 
a' katholikusok ellen, valamint tanaikat ugy pap-
jaikat illetőleg: is. 'S azután ha ma egy kath. pap bal 
lépést tenne is, épen azon utat követné, mellyen a' mi 
három reformátor főnökeink Luther , Calvin és 
Zíwingli haladtak. Lásd Vilmos , az efféle hűtlen 
kath. papokat senki sem vádolhatja kevésbbé, és 
senki sem tartozik őket nagyobb tiszteletben tartani, 
mint épen a' protestánsok ; míg ellenben a' kath. 
egyház őket utálattal tekinti. 

Vilm. Neked csakugyan igazad van; különben 
ugyanis nekünk reformátorainkat is vádolnunk kel-
lene, minthogy azok mindnyájan kath. papok va-
lának. 

Gottl. 'S igy igaza van a' kath. egyháznak is. 
Van-e még valami ellenvetőd ellene ? 

Vilm. Ugy van, még pedig valami nagyon 
fontos. 

Gottl. Mi lehet az ? 
Vilm. A' katholikusok semmit sem adnak Krisz-

tus' érdemeire, hanem csupán saját igaz voltukban 
vélik bizodalmukat, és tulajdon jócselekedeteik által 
akarják a' mennyet megérdemelni. 

Gotll. Ab, jó Vilmoson, illyesmire te nem fogsz 
a' katholikusoknál találni; csakhogy jól kell taní-
tásukat ismerned. Azt hiszik ők, hogy az ember ön-
magától mit sem tehet a' mi jó volna, 's hogy min-
den jóhoz szükséges az Isten' kegyelme. Tudják ők 
az Üdvözítőnek ama' szavait: „Nélkülem mit sem 
tehet tek; tud ják , mit szent Pál 1-ső levelében 
12-dik fejez, irt a' korinthusiakhoz: „Senki sem 
mondhatja : ur Jézus, egyéb a' Szentlélekben ; " 
ugyanazért arra taníttatnak, és ezt hiszik is mind-
nyájan, hogy Isten' malasztja nélkül mit sein 
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tehetnek. 5 ) De tudják azt i s , mit sz. Jakab apostol 
ir a' maga, első reformátoraink által elvetett, nap-
jainkban pedig általunk ujolag elfogadott levelében, 
hogy ,,a' hit cselekedetek nélkül holt." Tudják, hogy 
nem elegendő csupán hinni, ha csak a' hitnek cse-
lekedeteit is nem gyakorolja az ember; mert az ör-
dögök is hisznek a' pokolban; hiszik, hogy van egy 
Isten három személyében,hiszik, hogy az Isten minden-
ható, hogy mindeneket teremtett és megtart ; az ördö-
gök is hiszik, hogy Isten jutalmazója a ' jóknak ésmeg-
büntetője a' rossznak; tudják ők, az ördögök, hogy 
az ember' lelke halhatatlan ; — de mit használ nekik 
hilök ? Jócselekedeteket többé nem gyakorolhatnak, 

5) Ugy v a n . és pedig ezt olly átalánosan hiszik a' ka -
tholikusok, hogy az első , mit gyermekkorukban a' 
katechismusból, mint üdvösségre legszükségesb tud-
nivalót tanulnak, a z : „hogy az Isten' malasztja az 
üdvösségre szükséges, és hogy az ember malaszt 
nélkiil semmit , a' mi az örök életre érdemes volna, 
nem tehet.4 ' (Lásd azon kérdést : „Mit kell minden 
embernek, ha már egyszer eszével élhet , tudni és 
hinni, hogy üdvözüljön.) És igy, midőn a ' katholiku-
sok a' jócselekedetek' érdemét is az illy cselekede-
tekre erőt adó Istentől, annak ingyenkegyelméböl, 
malasztjából származtatják, valljon ki dicsőíti jobban 
Istent? a z - e , ki az Isten' kegyelmével végbevitt illy 
tetteket jóknak , szenteknek, 's mivel nekünk is volt 
bennek részünk, érdemeseknek nyilatkoztat ja , vagy 
az , ki minden efféle tettekben csak bűnt lát és k á r -
hozatot ? Valljon ki silányítja meg Jézusnak véget-
len érdemeit ; nem az -e , ki Jézust elégtelennek tart ja 
arra, hogy a' kereszténynek, magában tökéletlen t e t -
tét is megszentelje 's érdemessé tegye Isten előtt ; 
vagypedig a ' katholikus talán, ki ezen elégtételt olly 
erőteljesnek hiszi, hogy még az emberi hiányos j ó -
cselekedeteket is képes életadó, 's örök jutalomra 
méltó tettekké változtatni ? Bizonynyára nem lehet 
semmi, mi Krisztus' elégtételét inkább dicsőítené , mint 
a' katholikusok' azon tanítása, hogy ő nemcsak é l e -
tet adott és udvet szerzett az emberi n e m n e k , ha-
nem egyszersmind arrai méltóságot és érdemességei 
i s ! Jót tenni könnyű, és ezt ember is gyakorolja • 
gyakorolja az i s , ki alamisnát ád a' segedelmére 
nem méltónak : de méltóvá tenni az elvevöt az ado -
mányra , 's megengedni neki érdemelhetni az üdvét, 
mellyet nyújtunk neki . . . ez isteni, ez a ' legna-
gyobb jótétemény, melly nem lealázó , hanem lelket 
magasra emelő, nemesítő , 's igy valóban boldogító 
is. De a' protestantismus , Luther és Calvin' t a -
nában , ezt belátni képes nem vala. 0 az isteni 
legfölségesebb tant emberi tudat lanságának, 's pa -
rányi belátásának szük körébevoná le, miál ta l annak 
lehetetlen volt el nem ferdittetnie. s . 

's azért reszketnek az örök kárhozatban. Nem mond-
ja-e maga Üdvözítőnk i s , hogy a' fát és embereket 
gyümölcseikről fogjuk megismerni ? Már pedig az 
ember' gyümölcsei, annak cselekedetei ; ez az oka, 
hogy a' katholikusok olly sokat tartanak a' jócsele-
kedetekre, 's hogy nem hiszik azt, mit Amsdorf 
Miklós Luther munkáinak élőbeszédében i r t , 's mit 
te itt az első kötetben olvashatsz, hogy: „a" leg-
gonoszabb és undokabb eretnekség, melly valaha a' 
földön létezett, abban ál l , miszerint azt hiszik né-
mellyek, hogy a'jócselekedetek az üdvösségre szük-
ségesek." 'S hasonlót tanítanak a'' reformátorok is. 
Hogy pedig a' katholikusok nein hiszik, mintha 
csupán és magokban vett jócselekedeteik által üdvö-
zülhetnének, mutatja azon tanitás, melly szerint arra 
oktattatnak, hogy mindent kapcsoljanak együvé Jézus' 
munkáival és annak végetlen érdemeivel, "s hogy ezt 
tenni tartoznak, haugyan ez által lelki üdvöket mun-
kálni akarják. 

Vilm. Imént szólottál Krisztus Jézus' végetlen 
érdemeiről ; e' szerint tehát nekünk mit sem szüksé-
ges érdemelnünk. 

Gottl. Jézus' érdemei ugyan végetlenek, de 
csak azoknak van bennek részök, kik azokat elnyerni 
törekszenek. Hisz' azt tudják az ördögök is pokolban, 
és pedig talán szintollyan jól, mint mi, hogy Jézus-
nak ezen érdemei végetlenek ; de ezen tudat csele-
kedetek nélkül haszontalan : cselekedetek nélkül a' 
hit meg van halva. Sz.Pál is ismerte Krisztus Jézus' 
végetlen érdemeit, és mégis ezt irja a' kolossabe-
liekhez: (1 . fejez. 24. v.) „örvendek érettetek türt 
szenvedéseimben, és öntestemen pótolom ki, mi 
még Krisztusnak szenvedéseiből az ő testeért, melly 
az anyaszentegyház, hiányzik." Az apostolok tehát 
ugyanazt taniták, mit ma is tanítanak a' katholikusok, 
hogy tudnillik Jézusnak végetlen érdemeit a'jócseleke-
detek által magunkéivá kell tennünk. Ugyanazért a' 
romai kath. egyház is valamennyi könyörgeseit ama' 
szép szavakkal zárja, mellyeket már általad is hal-
lottam gunyoltatni: „Per Dominum nostrum Jesum 
Christum ! a' mi urunk Krisztus Jézus által." Ők tehát 
azt hiszik, hogy mindent csak Krisztus Jézus által 
nyerhetnek meg. 

Sokat kellene még e' tárgyra nézve a' szent-
írásból fölhordanom ; de miután valóban nem min-
denre emlékezem, 's a' kevés is, mit mondtam, ele-
gendő lehet, e' czikket dr Luthernek egy mondá-
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sával zárhaljuk. Ő 1530ban a' 111 dik zsoltár' ma-
gyarázatátadta, melly munkáinak 5dik kötetében 215. 
a. lapon olvasható, 's ekkép következik : ,,Nyolczad-
szor hálákat adunk, és magasztaljuk értté az Istent, 
hogy tanítását nem csak a' könyvben és szószéken 
vagy a' szóbeli előadásban (im mündlichen Wort,) 
megőrzi ," (lásd Vilmos, e' szóbeli előadást neve-
zik a' katholikusok tradiliónak, vagy hagyomány-
nak,) „hanem malasztot is nyújt, hogy azt megte-
hessük , és szerinte élhessünk, hogy az necsak pré-
dikáltassák, hanem lettekben is gyakorol tassék. Mert 
szükség, hogy a' földön legyenek jámbor kereszté-
nyek és élő szentek, kik tiszta hittel birjanak és 
igaz cselekedeteket miveljenek, mint hitvallásunk' 
azon czikke kivánja : hiszek — közönséges ker. 
anyaszentegyházat; melly hitágazat hamis nem lehet, 
pedig hamisnak kellene lennie, ha semmi élő szen-
tek sem léteznének többé a' földön , kik hinnének, 
és Isten' igéjét teljesítenék. Ilogy pedig léteznek a' 
földön, az nem emberi hatalom', hanem az isteni ke-
gyelem' müve." — Ha tehát azt tanítaná valaki, 
hogy az Isten' parancsolatit megtartani nem lehet, 
ugy azt is tanitaná egyszersmind, hogy tehát az 
Isten' parancsolatit szükség áthágni; mert azt, mit 
megtartani nem lehet, szükségkép meg kell szegni; 
's igy kénytelenek volnánk Isten' parancsolatait át-
hágni, és mégis szentek volnánk, haugyan kell min-
denesetre egy szent, keresztény egyháznak léteznie. 

Vilm. Te ma ugy beszélsz mint valamelly ca-
pucinus-atya. 

Gottl. I.ásd barátom ! igy van az , ha a' dol-
got igaz világosságában tekintjük. A' katholikusok' 
egész hite e' pontot illetőleg ez : Krisztus Jézus' 
érdemei, a' mi együttmunkálásunk nélkül a ' jócsele-
kedetek által, rajtunk mit sem segítenek, miután egy-
szer a' keresztségben nyert ári allanságunkat elveszí-
tettük; valamint minden cselekedeteink — bár a' 
legjobbak legyenek is magokban — sem segíthetnek 
minket üdvösségre, ha Jézus' érdemeivel nem csa-
toltatnak össze. 'S ezért tartanak a' keresztre is olly 
sokat a' katholikusok, ezért tisztelik azt mindnyájan 's 
üdvözlik mindannyiszor, valahányszor feszületet lát-
nak; ezért jelelik meg olly gyakran magokat kereszttel, 
hogy ez által serkentsék magokat minden ő cselekede-
teiket és imádságaikat Jézusnak a' keresztfán szerzett 
érdemeivel egyesitni. Valljon nem hathatós mód-e ez 
arra, hogy az ember magát a' gonosztettektől megója ? 

Vilm. Hisz' mi is tiszteletben tartjuk a' ke-
resztet. 

Gottl. No hiszen, mi ugyan dicsekedhetünk 
vele, mi! Valljon hányan találtatnak még közöttünk, 
kik a' megholtak' sirhalmaira keresztet állítanának ? 
Csaknem mindenütt puszta faczölöpöket szemlélhetni 
fölöttük. 'S hogy néznek ki belül házaink és templo-
maink? Mostani prédikátor urunk előtt ugyan ott áll 
még a'feszület, de valljon nem fog-e az is egy másik 
alatt eltűnni, mint ez már olly sok templomban meg-
történt? 

Vilm. Ezt nem reménylem. . . . A' prediká-
czio, mellyet nagypénteken hallottunk , a' kereszt 
iránti tiszteletet még jobban nevelte bennem. 

Gottl. Valóban ez igen szép's érzékeny beszéd 
volt, melly nekem igen fontos gondolatokra szol-
gáltatott okot. Csakhogy ugyanazon napon mindazon 
lutheránusokon boszonkodtam, kiket a' katholikusok' 
temploma előtti kereszt mellett átmenni láttam. 

Vilm. Miért? 
Gottl. Mivel egyetlenegy sem méltóztatott azt 

csak megtekinteni is, annál kevésbbé üdvözleni. Én 
ez nap nem tartóztathalám meg magamat, hogy előtte 
kalapomat le ne vegyem. 

Vilm. De hát mi hasznod volt azután ebből? 
Gottl. 'S neked mi hasznod volt utóbbi alka-

lommal belőle, midőn Napoleon' képe előtt, mellyet 
épen szemlélénk, kalapodat levetted? 

Vilm. Ez által egykori vezérem és császárom 
iránt akartam hálámat bizonyítani a' szalagért, mely-
lyet viselek, és örömmel emlékeztem mindazon tá-
borozásokra vissza, mellyeket alatta végig harczollam. 

Gottl. 'S nem vehetem-e le hasonló okból én 
is kalapomat a' kereszt előtt, 's nem adhatok-c Jézus-
nak hálát azér t , mit velem tön ? 

Vilm. Jó formán igazad van; de mikor az em-
ber mégis csak szégyenli magát. 

Gottl. Tedd kezedeta' böcsületrendre, mellyet 
hordozasz, és kérdezd magadat , valljon szégyen-
lenéd-e magad' valahol a' föld' kerekségén hős ve-
zéred , Napoleon miatt ? 

Vilin. É n - e ? soha; vagy pedig alávaló lelkű-
nek kellene lennem. 

Gottl. Alkalmaztasd most feleletedet önma-
gadra. . . . És ha mindez még nem elegendő, gon-
dold meg, milly sértés volna az reád nézve, ha rend-
kereszteddel melleden , valamelly őrállomás előtt 
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elmennél, és az őr neked fegyverével nem tisztel-
kednék. 

Vilm. Ugyancsak értesz hozzá, az embert leg-
jobb oldalról támadni meg ; és én igérem neked, 
hogy mától fogva böcsületemnek fogom tartani, a' 
keresztet mindenkor üdvözleni. 

Gottl. Mióta a' hadseregtől visszatértünk, gyak-
ran gondolkodtam ez iránt magamban : ha a' vezér 
az ezred' zászlója előtt elmegy, köszönti azt , és 
örömmel tekint reá, minthogy az fejedelmének 's ho-
nának jele; valljon miért találtatnak tehát mégis olly 
sokan a' keresztények közt, kik szégyenlik Megvál-
tójok' győzödelmi jelét üdvözleni ? 'S ennek meg-
gondolása, egyesítve a' nagypénteken tartott elmél-
kedéssel, engemet arra bírt, hogy azt cselekedjem, 
mit ezentúl, mint Krisztus' vitéz katonája, te is mi-
velni kész vagy, hogy tudnillik a' keresztet minden-
kor üdvözöljem. . . . Ha tehát ez iránti nyilatkoza-
tom benned valami jót eszközlött, ugy én veled némi 
jót cselekedtem, 's magamra alkalmazhatnám azt, mit 
reformatorunk a' jócselekedetekről 1530ban irt. 

Vilm. Mit irt ő valljon? 
Gottl. E' szakaszt még el kell neked olvasnom, 

ámbár előbb mondám , hogy e' jó munkák' idézését 
be fogjuk fejezni. Luther, mint ez az ötödik kötet' 
262. a. lapján áll,néhány könyvek'elejébe irt hármas 
előszavában ezeket mondja : „Én predikáczióim közül 
egyet, avagy egyet lectióim, egyet irataim, egyet mia-
tyánkjaim, és bármi kisded munkáim közül, mellyeket 
ez ideig végbevittem , vagy végbeviendek — nem 
adnék a' világ' minden javaiért oda. Sőt én ezt többre 
böcsülöm , mint egész testi életemet, melly mégis 
mindenkire nézve kedvesebb, és kedvesebbnek kell 
lennie, az egész világnál. Mert ha mi jó müvet te-
vék, Isten mivelte azt általam és bennem, és az az Is-
tennek müve. Mi az egész világ Istenhez és az ő 
munkájához képest ?" — Lásd Vilmos ! Luther azt 
mondja, hogy predikácziói, vagy miatyánkjai közül, 
mellveket elmondott, nem adna csak egyet is az 
egész világ' kincseért oda ; és mivel épen előttem 
fekszik az ötödik kötet, e' tárgyra nézve még néhány 
helyet fogok ugyanabból fölolvasni. Luther 1532ben, 
sz. Máté 7dik fejezetének magyarázatában követke-
zőleg irt a' jócselekedctek' érdeméről: „Ha már most 
olly gyümölcsökről van szó, mellyek a' nyert ke-
gyelem és bűnbocsánat után következnek, ugy mi-
nekünk ez ellen nincs kifogásunk, hogy azok érdem-

nek és jutalomnak neveztessenek." E' hely a' 460. 
a. lapon áll , 's az ezt követő 461 . a. lapon azt 
mondja: „llly módon megengedjük, hogy a 'ke resz -
tényeknek Isten előtt érdemök 's jutalmuk van . . . 
vigasztalásul a' hívőknek, hogy tudják, miszerint ő 
(az Isten) nem akarja jutalmazás nélkül hagyni, mit 
ők itt Krisztusért szenvednek." 

Vilm. Hisz' e' tan egészen katholikus? 
Gottl. Ugy van édesem ! Luther ebben a' ka -

tholikusokkal megegyez, mint te ezt még világosab-
ban fogod az 507. b. lapon álló következő helyből 
láthatni. 0 tudnillik vigasztaló levelet irt bizonyos 
nemes férfihoz, kit arra buzdít, hogy tűrjön valamit 
e' földön az örök jutalom végett : ,, 'S igy nekünk 
is szenvednünk kell valamit és béketűrést tanulnunk ; 
mert nem is volna jó, ha hű szolgálataink mind meg-
jutalmaztatnának e' földön. Mit jutalmazna meg azután 
Isten a' mennyben, ha már e' földön minden tetteink 
megjutalmaztathatnának ?" 

Vilm. 'S illy formán azok, kik azt mondják, 
hogy jócselekedeteink mit sem érdemelnek, szörnyen 
tévednek ? 

Gottl. Ha mi Luther' tanítására hivatkozunk, 
ugy az igaz, a' mi mostani lutherszerü cselekedeteink 
mit sem érdemelnek. 

Vilm. Mint érted ezt ? 
Gottl. Minden eddigi magyarázatainkból 's be-

szédeinkből át kellett látnod, hogy a' mi tanításunk 
nem megnyugtató , nem helyes , és Luther ez iránt 
vajmi keményet irt számunkra. 

Vilm. Valljon mit? 

Gottl. Olvasd el magad a' nyolezadik kötet' 
254. a. lapján, mit ő a' szász választó fejedelemnek 
és a' hesseni landgrófnak irt. 

Vilm. „Hol a' tanitásnem helyes, ott min-
den hiúban van, ott el van minden veszve, és 
minden egészen kárliozatos, cselekedetek, élet-
mód , szenvedések, böjtök, imádságok, alamizs-
nák 'stb. « 

Gottl. Ha annakokáért az általunk Lutherből 
idézett tanok helyesek, ugy bizonynyára a' mi mai 
lutherán tanításunk nem helyes, és akkor minden mi 
cselekedeteink haszontalanok, sőt Luther' szavaiként, 
kárhozatosak. Miért is teljes joggal magunkra al-
kalmazhatjuk, mit a' tiz parancsolatokróli ének' végén 
éneklünk : 
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„Es ist mit unserm Thun verlor'n, 
Verdienen doch nur lauter Zorn : 
Kyrie eleison." 

Vilm. E' szerint a' katholikusok több igazság-
gal taníthatnák, mint mi lutheránusok, hogy üdvöz-
ségök felől bizonyosak lehetnek; 's miért nem teszik 
ezt mégis ? 

Gottl. Mint már mondtam neked, a ' katholiku-
sok azt tanítják és hiszik, hogy az embernek üdvö-
zülésére kettő kívántatik, tudnillik: először, Isten' 
kegyelme, melly nélkül az ember épen semmi jót 
sem tehet; másodszor ez együttmunkálds ezen is-
teni kegyelemmel az ember' részéről. A' katholiku-
sok ugyan azt tanítják, hogy különös isteni kinyi-
latkoztatás nélkül egy ember sem lehet üdvössége 
felől kétségtelenül bizonyos. Ez által azonban épen 
nem erősitik azt, mintha az Isten' kegyelme vala-
mikor hiányozhatnék; nem, hanem ők ez által csak 
az emberi akarat' gyarlóságára 's állhatatlanságára 
emlékeztetnek, melly ma jóra hajlik, 's holnap már 
rosszra. Miután tehát ezen állhatatlanság miatt egyet-
len ember, még ha legjobb szándéka volna is, sem erő-
sítheti, hogy a ' jóban mindvégig állhatatos leend, 6 ) 
's miután Krisztus' szavai szerint (Mát. 10, 22 . ) csak 
az üdvözülend, ki mindvégig állhatatos, ennél fogva 
nem is lehet üdvössége felől senki bizonyos. 

Vilm. E' magyarázat nekem igen tetszik. 
Gottl. 'S ez a' szentíráson alapszik. Luther 

maga is megvallja ezt azon levelében, mellyet 1517-
ben mindszent' napján, tehát a' megkezdett reformatio 
után, a' mainzi érseknek irt. E' levél az első kötet' 
(idik a. lapján olvasható. — Miután abban Luther 
megismerte volna, hogy egy ember sem lehet üdvös-
sége felől bizonyos, ekkép folytatja : „Ezért serkent 
az apostol is (Phil. 2, 12.) minden keresztényeket, 
hogy szorgalmasok legyenek benne, miszerint szünet 
nélkül törekedjenek, félelemmel és rettegéssel, üd-

r 
vösségök' munkálására. Es Péter azt mondja : IIa meg 
az igaz is alig üdvözül, hol fog az istentelen és bű-
nös megjelenni? ( l . l e v . 4 , 18.) Ugy van, olly kes-
keny és szoros az u t , melly az életre vezet , hogy 
az Ur Arnos és Zachariás próféták által azokat, kik 

6) Péter is hiában erősité, hogy nem fogja megtagadni 
urát és mesterét soha ; (Mát. 26, 33.) mert: ,.spi-
ritus quidem promtus est, caro autem infirma. ' Nem 
is ok nélkül tanita az Ur ekkép imádkozni bennün-
ket : „és ne vigy minket a' kísértetbe!'* S. 

üdvözülni fognak, tűzből kiragadt üszögnek nevezi. 
(Arnos 4, 11. Zach. 3, 2.) 'S maga Krisztus urunk 
is több ízben erősiti, hogy nehéz dolog üdvözül-
hetni. (Vö.Mát. 7, 1 4 . 2 2 , 1 4 . ) " Igenis maga Krisz-
tus mondja, hogy az ut, melly az életre vezet, kes-
keny, és kevesen vannak, kik azt meglelik; nekünk 
pedig a' mennyország' útját mindig olly szélesnek és 
kényelmesnek festik , holott Jézus mondja : „Széles 
az u t , melly a' kárhozatra vezet." Nekünk lutherá-
nusoknak legnagyobb kényelmet engednek religio' 
dolgában; testsanyargatasokról, maga-meggyőzésről 
alig van csak szó is; pedig az Üdvözítő világosan 
mondá : ,,A' mennyek' országa erőszakot szenved , 
és az erőszakot tevők ragadják el azt." Nyugodtak 
maradhatunk-e még tovább is az apostolok, és isteni 
Megváltónk' illyetén erősítései után, olly religióban, 
mellyben minden olly kényelmes és könnyüszerü ? 

Vilm. Istenem ! bizony aggódni kezdek. 
Gottl. Akarsz-e még tovább is visszatartani 

engem a' katholika hittől ? 
Vilm. Halljad édesem! én nem tudom, mit vá-

laszoljak. 
Gottl. 'S nem követnél-e te is engem? 
Vilm. Olly igen nem volnék többé ellene; de 

a' tisztítótűztől tartok. 
Gottl. Milly kábaság! hisz' te nem hiszed an-

nak létezését. 
Vilm. De hinnem kellene, ha katholikussá lennék. 
Gottl. Hát nem inkább mennél-e a' tisztító-

tűzbe , mint pokolba? 
Vilm. Isten őrizzen meg a' pokoltól ! . . . Tu-

dod-e mit? Ma ne menjünk tovább; holnap, ha csak 
lehetséges lesz, ismét eljövök hozzád. 

Gottl. A' mint tetszik; az alatt gondolkodjál 
azokról, mik iránt értekeztünk. & 

Nevelő 's tudományos intézeteink.' 
története, 's azok' fejlődésére a' 

clerus' befolyása. 
VII. 

A' győri, kassai, nagyváradi, posoni és zág-
rábi academiák' keletkezése ; 's a' clerusnak 

ezekre tett jótékony alapitványai. 

A' következő czimü munkálat szerint : „Ratio 
educationis, totiusque rei literariae per Regnum 
Hungáriáé et Provincias eidem adnexas. Vindo-
bonae 1777." ( 5 1 lap) a' győri, kassai, nagyvá-

X 



395 
3 9 6 

radi , nagyszombati es zágrábi iskolák academiákul 
jelöltettek ki. A' nagyszombatit utóbb a' posoniváltá 
föl. Igy jelenleg öt academiával, felsőbb tudomá-
nyos intézettel birunk. Lássuk ezeknek is röviden 
történetét, kiktől vették eredetöket? fokonként mint 
emelkedtek? 1) 's helyenként milly alapítványok té-
tetének a' nevelés ügye' előmozdítása végett? 

1. Győr 1598ban herczeg Schwarzenberg 
és Pálffy' vitézsége által dicső diadallal a' török' 
kezéből kiszabadittatván, 2 ) ott nem sokára Dül-
los Miklós győri püspök nem csak papnevelő inté-
zetet állított, mire 25,000 ftot szentelt; hanem a' 
tanuló ifjúság' számára alsóbb iskolát is nyittatott. 
3 ) Utódja Draskovich György a' tudományok' hő-
keblii barátja; az iskolát jótékony kézzel ápolta. — 
Midőn ez a' háborús idők' viszontagságai miatt ha-
nyatlott, istápját 's fölemelőjét Pázmán Péterben 
találta. 4 ) A' tizenhetedik század' közepe táján Bak-
say István világi férfiú, ki Himmelreichtól egy 
ideig a' szent Jakabról nevezett lébenyi apátságot 
birta, lelkismerete' nyugtalanságát csillapítandó, ezen 
apátság' javait a' jezustársasága győri convetjének 
átengedte , minek békés birtokához utóbb III. 
Ferdinánd király' helybenhagyása is járult. 5 ) Szi-
lárd állását azonban a' győri iskola Széchenyi György 
veszprémi püspök bőkezűségének köszöni, ki azt 
1654ben 70,000 ftal megalapitá, 's ezenfölül a' ne- j 

1) Itt megjegyezni kivánom, hogy iskoláink' legnagyobb 
része 1773ig a' jezustársasági atyák' vezérlete alatt 
állott. Ezeknek 1773-ban megszűntével a' jótékony 
adakozásokból időszakonként gyarapult vagyon egy 
tömegbe olvasztatott, 's támadt belőle az úgyneve-
zett iskolai alap. Ebből nyerték utóbb a' világi taní-
tók is fizetésöket- Bold, emlékii Ferencz király visz-
szaállilván az eltörlött szerzetes rendeket, ' s őket j ó -
szágaik' birtokába is visszahelyeztetvén, az iskolák' 

-vezérletét , a' fundus studiorum' minden terhe nélkül, 
reájok ruházta. Igy például sz Benedek'rendje a 'győri , 
posoni , komáromi, kőszegi , pápai , sopron i , esz-
tergomi , és nagyszombati iskolákat kapta ; a' győri 
és posoni academiához szinte ád tagokat. Igy né-
melly iskolák a 'praemonstrat i kanonokok, czistercziek' 
'stb. vezérletére bizalvák. 

2) Utvánffy Hist. L. XXXI. p. 4M-

3) Károlyi Laur. speculum Jaurin. Eccl. p. 91. — És 
Consignatio piar. fund. Exc. Cons. H- L. H. 

i ) Kmy Hist- u n i v e r s a l i s Tyrn. p. 271. 
5 ) Fuxhoffer Monasterologia P- I. p- 181. 

mes ifjak' neveltetése végett , 37,000 fton convi-
ctust is állított, mellyet Lippay György esztergomi 
érsek 40,000 ftal gyarapított. 6 ) A'tanuló ifjúság" 
száma növekedvén, a' tizennyolezadik században 
Széchenyi Pál kalocsai érsek roppant collegiumot's 
iskolaházat emeltetett, melly Nádasdy László Csa-
nádi püspökben is tisztelte jótevőjét. 7 ) Igy emel-
kedett a' győri iskola időszakonként a' főpásztorok" 
adakozásai által, mellyben a' haza' disze- és szol-
gálatára a' megye püspökeinek, u. m. Fengler, 8 ) 
Juranics' 9 ) pártoló kegyei által sok jeles ifjak ne-
veltettek, 's folyton most is neveltetnek. Az itt lé-
tező árvaház' alapjához is a' mélt. püspök a' nemes 
káptalannal együtt évenként szép áldozattal ( 2 0 0 0 
ft . ) járul. 10) 

2. Kassa. Miután Eger városa 1596ban a' tö-
rök' kezébe került , előbb ugyan Jászó, utóbb pe-
dig Kassa szolgált az egri püspök és káptalan' lak-
helyéül mindaddig, míg 1687ben Eger a' törökiga 
alól kiszabadulván, Telekessy István püspök káp-
talanostul oda visszaköltözött. Ezen idő alatt több 
jótékonyságában részesült Kassa a' kebelében lakozó 
főpásztoroknak. Ekkor alapitá Kisdy Benedek egii 
püspök 60,000 fton a' kassai academiát, mellyet 1 
Leopold 1660 aug. 7dilién költ királyi oklevelével 
meg is erősített ; 's a' fő iskola azon évben ünne-
pélyesen meg is nyittatott. 11) Keczer Sándor, 
és neje Sándor Sofia is az iskola jótevői' sorába 
tartozik. Fenessy György püspök szorgalomdij' osz-
tásával serkenté az ifjúságot tanulásra. 12) Balassa 
Susanna ns asszonyságitt convictus alapított, mellynek 
létesítésében nagy részt vett Lippay György eszter-

6 ) Turóczi Hung suis cum Regibus p. 100. és Consi-
gnatio piarum fundationum. — Miután Széchenyi 
György érsekről már többször emlékeztünk, 's ezen-
túl is megemlékezendiink; megjegyezzük, hogy ő 
1644ben p é c s i ; í657ben veszprémi; 1659ben győri 
püspök , 167Sban kalocsai ; 1685—95ig esztergomi 
érsek volt. Temérdek sok az , mit ezen bőkezű főpap 
a ' közjóra áldozott. — A' nemzeti musaeumban ékes -
kedő képrajzán láthatni alapitványai' jegyzékét. 

7) Turóczi U- 0. p. 121. 
8) Mojlálh Antal Halotti beszéd Fengler József fölött. 1802. 
9) Szuuiszló Franc. Canon. Magnovarad. super Ant. J u -

ranics. 1837. 
10) Egyh. Tud. 1841. II. 9 sz. Hirnök 1837. I. 5. 
11) Kazy Hist. univ. Tyrnav . p. 125. Consign, p. fund. 
12) Schmitt h Episcopi Agriens. T. III. p. 342. 
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gomi érsek. 13) Ezen convictushoz járult még Ne-
beszt Pál szepesi kanonok' alapítványa is. 

Kisdy Benedek itt nem csak academiát alapított, 
hanem végrendeletileg 30,000 ftot hagyván, 's már 
eleve a' mosdosyféle házat megvásárolván, 14) az egri 
megye növendékeinek számára seminariumot is. En-
nek jövedelmeit utóda Pálffy Ferdinánd Rákóczy 
Erzsébettől, 30,000 fton kiváltott lleycze faluval gya-
rapította; Szegedy Ferencz pedig szinte egri püs-
pök ezen seminariumnaka' Rákóczy Ferencztől 10,000 
fton megváltott tolcsvai tizedet ajándékozta. 15) 

Ugyanitt a' nőnem' nevelésével dicséretesen fog-
lalkozó szent Orsolyáról nevezett apáczákat 1697ben 
Eleonora császárné, és Fenessy György püspök 
alapítók. 16) Legközelebb 1843banmélt. Bélik Jó -
zsef szepesi püspök négy leány' nevelésére tett itt 
alapítványt. 17) 

3. Nagyvárad 1692ben szabadult meg a ' t ö -
rök járom alól, 's a' mohácsi szerencsétlen napoktól 
kezdve mindezídeig a' megyének súlyos volt állása. 
Benkovich Ágoston köszöntheté a' nagy részint el-
pusztult megyét először. Kedvezőbb időkben itt az 
iskolák, mint már említők, fönállottak ugyan, de Nagy-
váradnak a' török' kezére kerültével ismét megszűn-
tek. Benkovich tehát megyéjébe érkezvén, gond-
ját az ifjúság' tanítására terjeszté , miért is e' v ég -
ből házat rendelt , 's két tanitó' állandó tarlósául 
6000 forintnyi tőkét tett l e , melly alapítványt I. 
Leopold 1699ben dec. 2dikán királyi oklevelével 
meg is erősite. 18) A' tanítással foglalkozó jezus-
társasága pál tfogót 's jótevőt talált gróf Eszterházy 
Pál nádorban is ; az egymást követő megyei főpász-
torokban pedig bőkezű segítőket. Igy Okolicsányi 
János püspök az iskolát nagyobb virágzásra emelni 
óhajtván, 1735ben uj 's alkalmatos épületet emeltetett, 
's azt az ékesszólás és költői tudomány' osztályzatá-
val bővité. 19) Gróf Csáky Miklós püspök olly bő-
kezű volt, hogy hazánk' csaknem minden intézeté-
ben számos ifjat neveltetett ; valamint utóda gróf 

13) Schmillh ugyanott p. 232. 
14) Schmillh p. 265. 
15) Schmillh p. 275. 287. 
16) Turdczi p. 173. *' 
17) Egyh. Tud. 1843. I. 16. sz. 
18) Keresztúr y História Episc. M Varad. P. II. p. 270. 
19) Keresztury Ugyanolt p. 127 Kazy Hist- Univ. Tyrn. 

p. 268. 

Forgách Pál is 2 0 ) és egyéb káptalanbeli urak, 
mint Farkas István prépost, és Polenláry Ferencz 
kanonok. A' philosophiai tanulmányoknak b. Patachicli 
Ádám püspök 1759ben tette első alapját, ki e ' v é g -
ből négyszegű emeletes iskolaházat is építtetett, 's 
a' tanítókat 's tanuló ifjakat bőkezüleg segité. 2 1 ) 
A' tör vény tudomány tanítói széket az iskolához József 
császár kapcsolta. Alapi János kanonok különösen 
a' szegényebb sorsú nemes ifjak' taníttatása 's íol-
segitésére szentelte vagyona' legnagyobb részét már 
éltében, 's 1778ban meghalálozván végrendeletileg 
48,000 ft. hagyott convictus' fölállítására. 2 2 ) 
Püspöky Ferencz kanonok pedig a' physicum ex-
perimentumokra az academiánál 1806ban 1000 ftot 
szentelt. 23) 

Méltó figyelmet érdemel itt még a' nevelés' elő-
mozdítása körül tett több jeles és jótékony alapít-
vány. Igy Salamon József őrkanonok tizenkét ne-
mes, és ugyanannyi nemtelen szüléktől származott 
gyermek' nevelése végett tett alapítványt, 's végre 
különös házat is építtetett. Az intézet idővel több 
fordulaton 's változáson ment keresztül, mint ezt 
Iíereszturynál olvashatni. Az alapítvány' tőkepénze 
1841ben 53,159 ft 27 9 / 0 kr. tett. 24) Salamon' 
ezen jótékony hatású intézetét időnként több lelkes 
adakozók bőkezű alapitványaikkal segiték 'sgyarapiták. 
Igy Püspöky Ferencz kanonok a' salamonféle árvaház-
nak 1806-ban 2 0 0 0 ; Simon János kanonok 1814-

20) Csevápovich C'súkyr/il ezeket jegyzé meg : „Nicolaus 
Csáky erigit orphanolrophia, fabricam fe r r i , vitri ac 
panni ad levandam ut plurimum vulgi egentioris i n -
opiam, construi t ; ut ne deinceps perquirendis rebus 
usui humano perquam necessari is ; aut longo ilinere, 
vel inajoribus impensis fatigetur. Denique tanla erat 
l iberali tate, in p a u p e r e s , ut Causa illorum aliéna 
contraxerit nomina , et paulo ante exitum vitae vi-
cennis florenorum millibus plura in eos profuderi t ." 
Forgáchrál pedig ezeket i r j a : „Paulus Forgách, ho-
mines , quos aere juvet in classes dividi praecepit. 
Primi e ran t , qui meliore exciderant sor te , et men-
dicare e rubescebant ; tum viduae orphanique, ; t an-
dem genus promiscuum egenorum langventium, et 
membris cap to rum; insuper adolescentes duodecim 
pauperiores Uteris navantes o p e r á m , quotidie pa s -
cebat ." Hist. Provinc. Capist. p. 254. 

21) Kerszfury P. H. p. 15! . 
22) Fessier Die Gesch. der Ungern X. Bd. p. 325. 
23) Keresztury P. II. p. 195. 
24) Egyh, Tud. 1841. II. 108. 1. 
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ben 15,000; Molnár József kanonok 1826ban 
20,500; Langh Ferencz kanonok az intézet'hajlékát 
tulajdon költségén megnagyobbitá, és végrendele-
tében reá 15,350 ftot hagyott; Thesarovich Gábor 
kanonok 9000ret ; 's igy az intézet jelenleg f. t. 
Delinger János apát és kanonok ur' gondviselése 
alatt számos szegényebb sorsú gyermekeket ápol. 25) 
Németiig Ignácz kanonok a' szegény, de szép 
reményű szorgalmas ifjak' fölsegitésére, hogy ta-
nulmányaikat végezhessek, 1823ban 103,278 ftot 18 
krt hagyott , mellynek évenkénti jótékony gyümöl-
cséből negyvenegy ifjú nyer 150 ftból álló segély-
pénzt. 2 6 ) 

A' nőnem' czélirányos neveltetése végeit Szen-
tzy István kanonok már 1771ben i t ta 'szentOrsolyá-
ról nevezett apáczákat azon szent czélból alapitá, 
hogy abban a' gyönge leánykák nemök és rangjokhoz 
képest illőleg mindenszükséges kézi munkában 's egyéb 
hasznos ismeretekben oktatást nyerjenek. E' végből 
házat vett kertestül, azt elrendelte, a' tanulók' szá-
mára három iskolát építtetett, és minden szükséges 
készülettel el is látot t , végre az intézet fönállása' 
biztosításául 20,000 ftnyi tökét tett le; mikép mind-
ezekről Mária Theresia királyné'megrősitő királyi ok-
levele, és a 'kassai apáczakolostor'pöcsétje alatt költ 
levél nyilvános bizonyságot tesznek. 2 7 ) E' köz-
hasznú intézetet, mellyben évenként több száz nö-
vendék részesül czélszerü neveltetésben, utóbb több 
jótevő adakozók segiték 's gyarapiták adományaikkal. 
Igy Rier Ferencz kanonok erre 10,000 ftot szen-
telt, utóbb pedig két katona árvaleány' nevelésére 
3477 f to t ; 28 ) Püspöky Ferencz kanonok végren-
deletében 2000 f t ; 29) Jedlicska Antal kanonok 
két árvaleány' állandó nevelésére 9000 f t ; Simon 
János kanonok 15000 ft; Kricsfalusg Ferencz prépost 
3500 f t ; 30 ) Vurum József nagyváradi püspök 
3000 ftl nevelték ez intézetet. 31 ) 

85) Egyh. Tud. 1841. II. félév. 108 l 
26) Egyh. Tud. ugyanott 109. lap 
27 ) Keresztury P. II. p 328-
28) Fessier Die Gesch. der Ungern X. Bd. p 326. 
29) Kereszlury u- o. p. 195. 
30) Eqyh Tud. 1844- II. félév. 14 sz 
31) Szaniszln Franc. Abb. et Can. M Varad Memoria Jos. 

Wurum 1838. 

S z e r k e s z t i ' s k i a d j a S z a n i s z 1 ó F e r e n c z . 

A' népiskolák 's népnevelők' ügye is az egy-
házi férfiakban talált legbuzgóbb pártfogókra. — Igy 
Kalatay Ferencz nagyváradi püspök, több helyen 
a' megyében, iskolaházakat építtetett, kijavíttatott, 
's jobb karba helyeztetett. — Ezek közé tartozik : 
Tenkin , Gyires , Pocsaj, Várad-OIaszi, Csatár , 
Keserű, Tóth-telek, Szőllős 'stb. Föntebb érintettem 
Püspöky Ferencz kanonok 1806ban többféle jóté-
kony alapítványokat tett, több ezerről pedig, a' mint 
Iegczélszerübb lesz, rendelkezni a' végrehajtó' íté-
letére és szabad akaratjára hagyta. Innét ő excja Lai-
tsák Ferencz a' nagyváradi megyének jótevő atyja, 
akkor a' növendék papság' tanulmányokbani igazga-
tója (studiorum praefectus) mint az érintett végren-
delet' fölhatalmazottja, a' falusi iskolák'jobb karba 
helyeztetése végett 10,000 f t ; a' gyermekek' tanu-
lási serkentésére 's könyvek' beszerzésére pedig 1000 
ftot rendelt, 3 2 ) igy vélvén a ' jó tékony hagyomá-
nyozó szándékának legszentebben megfelelhetni. — 
Ugy szinte a' népiskolák' fölállítása végett Molnár 
József kanonok, Sámson, Szilágy-Csehi, és Krasz-
nára nézve összesen 32,000 ftot hagyott. — Miklósy 
Ferencz nagyváradi püspök pedig a' szükséggel küzdő 
iskolamesterek' fölsegitésére, hogy hivataluknak an-
nál könnyebben megfelelhessenek, és szent kötelessé-
göket a' serdülő nemzedék' tanításában buzgóbban 
teljesíthessék , már éltében sokat áldozott, végren-
delete' értelme szerint pedig javai' legnagyobb ré-
szét úgymint 137,131 ft , 53 6/s kr . , a' szegényebb 
sorsú iskolamesterek' fölsegitésére 's helyzetök' job-
bítására hagyta. 3 3 ) Legújabban nagymélt. Laitsák 
Ferencz számos egyéb jótéteményei között a'nemzeti 
iskolák tanítója' állandó fizetéseül 11,696 ft és 40 
kr pengő pénzben tett alapítványul. 34.) Ennyi hő 
keblű barátot és pártfogót tisztelnek a' nagyváradi 
megyében a' fölsőbb, alsóbb és népiskolák, a' ta-
nuló i f jak ' s elhagyott árvagyermekek, a' magokat 
tanításra szentelő iskolamesterek , szóval az emberi-
ség, a' haza' szent ügye ! 

(Folytatása következik.) 

Pauer János. 

32) Kereszlury u . o. 195. 
33) Egyh. Tudós. 1841 II. félév 15. sz. 
34) Guzmics Val lás és Egyh. Tár 1832 ; és Világ 1843. 

20. sz. hol számos jótéteményit érintve olvashatni. 

— N y o m t a t j a T r a t t n e r - K á r o l y i u r i u t c z a 4 5 3 . 



RELIGIO ÉS NEVELÉS. 
Eis» fclév. 1843. 2 1 ^ szám. 

PESTEN. 2 1 . VASÁRNAP. MÁJUS' 21Wn. 

g g ^ T Mielőtt a' n. é. közönségtől mint szerkesztő bucsut vennék, jelentem : hogy a' következő második félévben a ' 
,.Religio és Nevelés ' valamint az „Egyházi Tudósí tások" czimii lapot, legfölsőbb helyről nyert engedelem mellett 
nt. és tudós Somogyi Károly u r , ugy is mint az emiitett lap 'ezutáni tulajdonosa szerkesztendi. — Őt a ' 
szerény ' s igénytelen férf iút , de ,,A' törvények iránti engedelmességről" irt pályakoszoruzott munkájáró l , 
továbbá a' mult évi latin egyházi folyóirat , 's e' lapokban megjelent többrendü tudományos ér tekezéseiről , 
majd harmadfél évi segédszerkesztői ügyességéről 's egyéb szép tulajdonairól ismeretest a ' t. ez- olvasó 
közönség' pártfogásába legbuzgóbban 's bizodalmasabban ajánlom. — Mivel pedig ő jónak vélte a' „Religio 
és Nevelés" lap' kiilsö a lakjára 's árára nézve némi változást tenni, e ' l a p o t magoknak jövőben hordatni kivánó 
t- ez. urakat minden zavar ' elkerüléséül az „Egyházi Tudósítások" végén olvasható előfizetési jelentésre 
tisztelettel figyelmeztetem. Sza/iiszló Ferencz, 

szerkesztő. 

TARTALOM : Gottlieb és Vilmos, vagy : Lulhert követő két fér-
fiúnak türelmes beszélgetései a' katholika \ állás felől. XI. CS).— 
Nevelő 's tudományos intézeteink' története , 's azok' fejlő-
désére a' clerus' befolyása. VIL VIII. Ql'auer János). 

Gottlieb és Vilmos, 
vagy : Luthert követi" két férfiúnak türelmes 

beszélgetései a' katholika vallás felől. 
XI. 

Tisztítótűz. — Bucsu. — Üdvözülhetnek-e reli-
giójokban á katholikusok ? — Vallás-változta-
tás. — Az Istennél kedvessé tevő hitről. — 
Azonegy hitel kell-e mindnyájunknak vallanunk ? 

Befejezés. 
Vilmos. lm' itt vagyok megint korán reggel ;  

Gottliebem ! hogy megkezdett nyomozásunkat foly-
tassuk ; mert én a' religioi tárgyakra nézve egészen 
nyugott óhajtanék lenni. 

Gottl. Ezen , jó Vilmosom ! egész lelkemből 
örvendek. 

Vilm. Utóbbi beszélgetésünk óta sok ollyas 
jutott eszembe, mi engemet atyáim' hitvallásához 
még szorosabban vonz. Kezdjük a' tiszlitótüzön (pur-
gatórium), minthogy tegnap ezt már pár szóval érin-
tettük is. 

Gottl. 'S mi a' te véleményed a' tisztítótűzről ? 
Vilm. Az , hogy illyen nem létezik ; mint ezt 

Luther tanította, 's mi protestánsok hiszszük. 
Gottl. De lia én mondom neked, hogy Luther, 

már mint reformátor, különböző időkben különbféle 

és igen világos szavakkal i r ta ' tisztítótűzről, mely-
lyeknél fogva ő erősen hitte, hogy van tisztítótűz? 

Vilm. Már ha te mondod is, én ezt mindaddig 
hinni nem fogom, míg eziránt nekem hiteles bizonyít-
ványokat nein hozasz elő. 

Gottl. Nézd itt az első kötetben, 165. b. lapon, 
ez áll : ,,A' tisztítótűzről erősen kell hinnünk, — é s 
én tudom, 1) hogy ez való, — miszerint a' szegény 
lelkek mondhatlan kínokat szenvednek, és hogy azok-
nak segítségökre lenni tartozunk imádság, böj-
tölés, alamizsnálkodás és mindaz által, mi tő-
lünk kilelik." 

Vilm. Hm! ezt ő 1519ben irta. 
Gottl. Igen! és 152Iben ismét azt irja, mint 

ez itt ugyanezen kötet' 431. b. lapján olvasható: 
„Ennél fogva az én tanácsom az, hogy senki se 
hagyja a ' pápát uj hitezikkeket alkotni, hanem ma-

r 

radjon inkább sz. Ágostonnal tudatlan az iránt, hogy 
mit csinálnak, vagy milly állapotban vannak a' lel-
kek a' tisztítótűzben. Elegendő, ha tudod, hogy 
azok nagy , viselhetetlen gyötrelemben vannak , 
és segedelmed után sovárognak." És ha mindez 
még nem volna elegendő neked, Vilmos, vedd on-
nan a' 3dik kötetet elő, és olvasd el a' 2. b. lapon, 
mit Luther 1526ban az első zsoltárnak egyik magya-
rázatában irt. 

1) íme, Luther még hulja is, mit magok a ' katholikusok is 
csak hisznek ! ' S a' katholikusoknak ezen hitét is rosz -
szalják ma azok, kik«Lulhertöstanitójoknak vallják- S. 

21 
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Vilm. Itt van ,és ez áll benne: „Minden szen-
vedő embernek hosszú az idő, ellenben rövid az 
a' vigadóknak. Különösen hosszú pedig és végetlen 
az azoknak, kik ama' belfájdalmat viselik, midőn az 
ember magát Istentől elhagyatva, 's attól elkülö-
nözve érzi. A' honnan helyesen mondatik, hogy a' 
tisztítótűz' egyetlen órája keservesebb, mint ezer 
éves idei 's testi gyötrelmek." 

Gottl. És ha most azt is akarnád tudni, hogy 
miképen kell a' megholtakért imádkozni, vedd elő 
amonnan a' „Kírchenpostill'" második részét; Luther 
előadja e' módot 57. a. lapon egy predikácziójában, 
mellyet mindszentnapon tartott. 

Vilm. Ugyancsak értesz hozzá, pontosan idézni 
mindent! ímhol van: „Mondd : Edes Istenem ! ha ezen 
lélek olly állapotban volna, hogy rajta segíteni le-
hetséges , ugy könyörülj uram ! ra j ta , és segítsed 
őtet." 

Goltl. No's elegendő-e ennyi a' tisztítótűzre 
nézve ? 

Vilm. Több mint elég. Csak azt akarnám tudni, 
valljon minden katholikus bele fog-e ju tn i? 

Gottl. A' katholikusok azt tanítják és hiszik, 
lör : hogy mindazok, kik valamelly halálos bűnben 
meghalnak, nem a' tisztítótűzbe jutnak, hanem a' 
pokolba ; 2or : hogy mindazok, kiket haláluk' órájá-
ban nem terhelt legkisebb bún avagy bűnhődés is , 
nem a' tisztítótűzbe mennek, hanem azonnal mennybe 
jutnak; 's ennélfogva azt tanítják és hiszik, 3or: hogy 
kik ez életben nem bűnhődtek eléggé mindenért, 
vagyis nem tettek bűneikért eleget, vagy kiknek 
ezen elégtétel bucsuk által nem engedtetett el, azok 
mindnyájan a' tisztítótűzbe jönnek. 

Vilm. Csak a' búcsúkról hallgass ; tudod, hogy 
mit tanít felőle Luther. 

Gottl. Igenis , tudom ; 's a' katholikusok ma 
is azt állítják a' búcsúról, mit Luther 1520ban ta-
nított felőle. 

Vilm. Lehetetlen ! 
Gottl. Keresd föl az első kötetben a' 165. b. 

lapot, 's meg fogod látni. 
Vilm. Itt ez áll : ,,A' búcsúról köz embernek 

elegendő tudnia, hogy bucsu a' bünökérfi elég-
tételnek elengedése2) 

2) Mit jó volna némelly prot. íróknak megtanulniok, kik a' 
bucsu-osztogatás körüli —katholikus történetírók által 

Gottl. Épen ezt és nem egyebet tanítanak a' 
katholikusok is, tudnillik, hogy a' bucsu által nem 
a' bűn , hanem a' büntetés, azaz a' bünérti elég-
tétel engedtetik el ; mivel a' kath. egyház' tanítása 
az, hogy semmiféle bucsut sem lehet addig elnyerni, 
míg valamelly nagyobb biin terheli a' lelket. De ré-
szünkről a' bucsuk felől is épen ugy szokás beszélni, 
mint a' szentek' 's ezek képeinek imádásáról. Azon 
kívül hisz' ismered azon 95 állítást, mellyeket Lu-
ther 1517ben a'wittenbergi vártemplom'ajtajára sze-
geztetett , 's mellyeknek védelmezését magára vál-
lalá. A' 7 lik thesis egészen a' katholikusoknak ked-
vez , mivel igy szól : „Ki a' pápai bucsu' való-
disága" (azaz : érvényessége) „ellen szól, az éitok 
legyen és elátkozott." (I . Kötet, 10. b. lap.) 

Vilm. Az ember utoljára csakugyan nem tudja ; 
kinek és mit higyen. 

Gottl. Hiszed-e t e , hogy a' katholikusok hit-
vallásukban üdvözülhetnek ? 

Vilm. Miért nem? Hisz' mi nem kárhoztatunk 
senkit. írva van : Ne kárhoztassatok, ugy ti sem fog-
tok kárhoztattatni. Luk. 6, 37. 3 ) 

sem tagadott — visszaélések'.themájára alkalmilag 's a l -
kalmatlanul t é rve , ez iránti lamentatióikban örökké 
csak a' bünbocsátás' pénzért árulását emlegetik; holott 
a' kath. anyaszentegyháznak bucsuk felöli tanításáról 
csak némileg is ér tesülve, tudnák , hogy bucsu' j ó -
téteményében csak a ' bűneit kellőleg meggyónó , 
azaz töredelmes lelkű ember részesülhet , (tehát a z , 
kinek bűnei a' gyónás ' alkalmával, ha ezt méltólag 
végezte, már megbocsát ta t tak , ) és hogy ha a' b u -
csukbani részesülés volt is valaha kegyes czélokra 
szánt jótéteményekhez, alamizsnákhoz kötve, a ' l e g -
első föltétel mégis az volt mindig , hogy bűneiből 
már megtisztult légyen igaz töredelmesség által. E' 
töredelmesség' hiánya ped ig , soha pénz által pótolva 
nem volt, ' s pótoltatni nem engedtetéka* ka th-anya-
szentegyházban. s . 

3) Ugy tehát fölöttébb k á r , hogy az úgynevezett h i t - 's 
egyházjavitók, reformátorok, nyilvános hitvallásaikban 
is olly s o k , nem csak Szentháromságot t agadó , de 
ezt őszintén valló , tehát ker. felekezetekre is k i -
mondták az anathemát. Még a' Hetényi által igen de-
reknek nevezett helvét confessio sem maradt e ' r é s z -
ben az ágostai mögött. .,Damnamns e r g o , mondatik 
ebben , Judaeos et Mahumetistas , omnesque Sacro-
sanctam et Adorandam hanc Trinitatem blaspheman-
tes. Dumnamus item nmnes haercses atrpte haerelims" 
(tehát nem csupán a' tanokat, de a' tant követőket 
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Gottl. Jól vau ! Miután tehát mi lutheránusok 
a' katholikusok elől nem zárjukéi a' mennyet, én üd-
vösségemre nézve mit sem veszthetnék, ha katho-
likussá lennék. 

Vilin. Ez nem következik, Gottlieb ! ez nem 
következik. Maradjon az ember hitében, mellyben 
született és neveltetett. 

Gottl. Igy tehát nem szabad 's nem kell, akár 
a' zsidóknak akár a' pogányoknak vagy törököknek 
megtérni- 's megkereszteltetniük ; 's akkor miért fu t -
károznak missionáriusink bibliáikkal a' pogányok közt? 

Vilm. Hja, az egészen más ; hisz' ők nem ke-
resztények. 

Gottl. Te tehát kárhoztatod mindazokat, kik 
nem keresztények ? 

Vilm. Bohó te ! hisz az én kárhoztatásom sem 
nem használ sem nem árt semmit: én azt gondolom, a' 
jó Isten akkép fog cselekedni velők, mint legigazsá-
gosabb leend; egyébiránt én már csak azt hiszem, 
hogy ha üdvözülni kívánnak , hitetlenségökkel föl 
kell hagyniok és keresztényekké lenniek. 

Gottl. Én most téged szoríthatnálak is , mert 
te a' zsidók-, pogányok- és törököktől az üdvössé-
get megtagadva, ez által őket elkárhoztatod ; azon-

i s ! ) „docentes Filium et Spiriturn Sanctum nuncupa -
tione esse Deum. . . " Conf. fid. christ, c. III. §. 4. 
„Exer.rumitr — omnes haereses Ar temonis , Mani-
chaeorum, Valenlinianorum , Cerdonis , et Marcio-
n i t a r u m . c . II. §. 6. „Dumnamus — E p i c u r e o s . . . 
damnumus — Manichaeos et Marcionitas. . . Brevi-

ter damnumus oi/t/ies omnium opiniones, quotquot 
diversa sentiunt de Creatione, de Angelis et daemo-
nibus et homine , ab iis quae nobis tradita sunt per 
Scripturas Sanc t a s " (mintha azon kárhoztatott e r e t -
nekek nem is hivatkoztak volna szintúgy mint a ' 
protestánsok, a' sz. írásra !) ,,in apostolica Christi 
Eccles ia ." c. VI. §. 2. c. VII. §• 2. 5. ,,Damnumus 
ergo omnes— imprimis Pelagium et omnes P e l a g i a -
nos una cum Jovinianistis . . . damnumus praeterea 
Florinum et Blastum" . . . c. VIII. §. 5. 6. „£>«-

mnamus omnes neganles veram camis resurrec t io-

nem . . •" c- XI, §. 12. 'S ezen sok „kárhozta t juk" 

mind azok' confessiójában olvasható, kik a' ka tho-

likusok ellen olly örömest idézgetik a' , ,nolite con-

demnare"- t ! Hogy pedig ezen „damnamus" igenis 

a ' személyekre vitetett , 's azoknak nem csak l e i -

ke ik re , de testeikre is, azt az Anabapt is ták ' , S e r -

vet' és Socinianusok"stb . példájából tanuljuk, kiket 

a' protestantismus halálra kárhoztatott . S. 

ban én most csak a' keresztényekről akarok szólni : 
valljon ezek mindnyájan üdvözülhetnek-e? 

Vilm. Minden, ki Krisztusban hisz, üdvözül-
het — az én véleményem szerint, 's az illyenre nézve 
kevés függ attól, ha valljon lutherán, vagy reformált, 
vagy katholiluis módra hiszen-e ; csak azon hitval-
lástól, mellyben született 's neveltetett, el ne pár-
toljon ; különben ugyanis megszegi az esküt, mely-
lyet kereszteltetése és az úrvacsora' alkalmával I s -
tennek tön , hogy tudnillik religiójában holtig állha-
tatosan meginaradand. Az efféle esküszegő ember 
Isten előtt utálatos, és — legalább az én vélemé-
nyem szerint, lehetetlen neki üdvözülnie. 4 ) 

Gottl. Te édes Vilmosom, megint csak kár-
hoztatsz , és a' mi még gonoszabb, t e , mint luthe-
ránus, meggondolatlan szavaid által a' mi nagy Lu-
therünket egész a' pokol' fenekébe leátkozod. 

Vilm. Én, Luthert kárhoztatom! attól Isten 
őrizzen meg. 

Gottl. No's csak jól vigyázz beszédedre. Va-
lamint én, ugy jól tudod te is, hogy Luther a' kath. 
religióban született és neveltetett, és magad mond-
tad, hogy e' religióban üdvözülni is lehetséges, mi-
után mi nem kárhoztatunk senkit. 'S ezen kath. hit-
ben járult Luther a' sz. vacsorához is ; következőleg 
Istennek esküt tön, hogy ugyanabban holtáig meg-
maradand. E' fölött még egyházi szerzetbe is lépett, 
mellyben újra háromszoros fogadást tön, tudnillik 
örökös szüzesség-, szegénység- és engedelmesség-
ben élendése felöl. Ha tehát az , ki valamelly ker. 
hitvallástól, mellyben született 's neveltetett, elpár-
tol, Isten előtt tett esküjét szegi meg, 's e' miatt 
Isten' szemeiben utálat' tárgya, minek kellett akkor 
Isten előtt dr Luthernek lennie, miután ő nem csu-
pán egy, de négy esküt szegett meg, hármat tud-
nillik akkor, midőn szerzetesrendétől, a''negyedik 
legszentebbiket pedig akkor, midőn atyáinak hitétől 
elpártola ? 

Vilm. No's, no's, tehát nem ál la 'mit mondtam. 
Olly szorosan nem vettem a' dolgot fontolóra, 's j ö -
vendőre bizonyára jobban fogok szavaimra vigyázni. 

4) 'S igya' megtért zsidónak sem . • • mivel a' környiil-
metélkedés Mózes törvényének értelmében épen illy 
jelentéssel bir ; vallásábani állhatatos megmaradását 
ígéri ugyanis ez által az israëlita, 's mintegy hitét 
esküvel pöcsételi — Isten előtt. S. 
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Gottl. Már akármint vigyázzunk is mindketten 
magunkra, mi azért soha sem fogunk eligazodhatni. 
Mert csak ez egyet kérdem tőled: helyesen csele-
kedett-e Luther elhagyva a' kath. hitet, vagy hely-
telenül ? 

Vilm. Én nem tudom. 
Gottl. Hallod-e öreg! itt igen-t vagy nem-et 

kell mondanod ; mert közép ut nincsen. Ha Luther 
hibázott, midőn a' kath. religiót odahagyá, melly-
ben született 's neveltetett, 's mellyben olly sokáig 
jámborul élt, ugy én helyesen fogok cselekedni, ha 
religiómat elhagyom, 's a' kath. hitre térek, mellyet 
Luthernek soha sem kell vala elhagynia. Ha pedig 
ő helyesen cselekedett; mikép hibáznék én azzal, 
hogy hitvallásomat, mellyet eddig követtem, elha-
gyom, 's azt egy másikkal cserélem föl , mellyben 
szinte üdvözülhetek ? 

Vilm. Én azt vélem, hogy Luther jól csele-
kedett a' kath. religiót odahagyva; te pedig a' miénk-
től elpártolván rosszul cselekednél. 

Gottl. És ugyan mi okból ? A' mi egynek sza-
bad , az másnak is megengedhető. 

Vilm. Mi okból ? Azért, mivel a' romai egyház 
sok tévtant tani t , a' mienk pedig az Istennek tiszta 
igéjét tanitja. 

Gottl. Itt ugyan elvétetted a' czélt öreg baj-
társ! Ugyan mondd meg, üdvözülhet-e az ember, 
ki nem kedves Isten előtt ? 

Vilm. Annak, ki üdvözülni akar, szükségkép 
Isten' kedvében kell lennie, különben üdvösségéből 
misem lehetne; minthogy Isten egyedül azokat veszi 
föl mennyek' országába, kik előtte kedvesek. 

Gottl. 'S hiszed-e azt i s , mit sz. Pál a' zsi-
dókhoz jrt levelében ir : „ H i t nélkül lehetetlen Isten 
előtt kedvesnek lenni? (11 . fejez. 6 .v.) 

Vilm. Természetesen hogy hiszem; hisz'a 'mit 
sz. Pál ir t , az Isten' igéje. 

Gotll. rS valljon minő hitet ért az apostol az 
idézett helyen , igazat-e vagy hamisat ? 

Vilm, Kétségkívül igazat; mert hamis hit által 
senki sem tetszhetik Istennek. 

Gottl. Pedig mi lutheránusok megengedjük, 
hogy a' katholikusok rcligiójokban üdvözülhetnek, 
nemde ? 

Vilm. No's , miért nem ? hisz' én már előbb is 
igen-t mondtam erre. 

Gotll. Ebből következtetem,— jól vigyázz: — 

hogy a' ki Isten előtt nem kedves, az nem üdvözül-
het, már pedig mi lutheránusok megengedjük, hogy 
a' katholikusok üdvözülhetnek ; ennél fogva megen-
gedjük azt i s , hogy ők hitük által Isten előtt ked-
vesek lehetnek; vagy nem igaz? 

Vilm. És mit akarsz ebből kihozni ? 
Gottl. Ebből azt hozom ki, hogy a' katholiku-

sok igaz hittel birnak, miután az övék által Istennek 
tetszenek, következőleg üdvözülhetnek. Mit mon-
dasz ezekre ? 

Vilm. Mit mondok ? Hát azt mondom, hogy hi-
szen mi lutheránusok megengedhetjük azt, miszerint a' 
pápisták igaz hittel birnak; csakhogy mi is birunk vele. 

Gottl. Már ez lehetetlen! pápista vagy-e te? 
Vilm. Én, pápista! már gyakorta megmondtam, 

a' jó Isten mentsen meg tőle , hogy azzá legyek. 
Gottl. Igy hát nem ugyanazon hited van, mely-

lyel a' pápisták birnak. 
Vilm. Nem, bizonyosan nem. 
Gottl. Ellenkezik-e a' te hited a' ka to l iku-

sokéval? 
Vilm. Ugy van, és pedig sok tanokban. 
Gottl. Most, atyafi, most benne vagy a' kelep-

czében ; csak rád kell zárnom. 
Vilm. Azt ugyan nem reménylem. 
Gottl. Már akár reményled, akár nem, ez bi-

zonyos. Mi lutheránusok azt hiszszük, hogy a' ka-
tholikusok hitvallásukban üdvözülhetnek, követke-
zésképen szükség, hogy hitök által Istennek tetsz-
hessenek. Megengedők azt is előbb, hogy hamis hit 
által Istennek tetszeni lehetetlen ; ennél fogva ma-
gunk megvalljuk, hogy a' katholikusok az igaz hitet 
tartják; és ezen igaz hittel a' mi lutherán hitvallá-
sunk ellenkezik, mivel annak sok, igen fontos dol-
gokban ellene mond. E' mellett hitvallásunk ugyan-
azon pontokra nézve még azon tanításnak is ellene 
mond, mellyet Luther, mint reformátor, előadott 
és hirdetett. 

Vilm. Mondtam már, hogy a' kath. hitvallás a' 
mienkkel együtt igaz lehet. 

Gottl. És én erre azt feleltem, hogy ez lehe-
tetlen ; mivel az igazság magával nem ellenkezik. 
Csak egy az Ur, egy a' h i t , és egy a' keresztség, 
mondja sz. Pá l , valamint egy az Istene és Atyja 
is mindeneknek. (Eph. 4, 5 — 6 . ) 

Vilm. Igazság! hisz' mindnyájunknak ugyan-
azon , és egy Istenünk van. 
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Gottl. 'S mit akarsz ezzel mondani? 
Vilm. Minthogy mi lutheránusok és a' katholi-

kusok i s a z o n e g y Megváltóban hiszünk, ennél fogva 
a" mi hitünk i s , az övéké is igaz. 5J 

5) Milly sokan okoskodnak igy! . • . De n e m , ez nem 
okoskodás. Okosan illyest ember nem mondhat. Illy 
szavakat egyedül a' közönyösség, és lelkisméret' 
furdalását eltompitni törekvő nemgondolni akarás bo-
csáthat ki. Csak az sajnos , hogy azok mégis jel-
szavul számtalanoknak szo lgá lnak , kik mindegynek 
lenni vallják, bármilly hitvallást kövessen is valaki ; 
kik a' ker- nevezetet viselő minden felekezeteket, azon-
e g y , Krisztus' igaz egyházában l enn i , elhinni bal-
g á k , 's elhitetni akarni együgyüek. — Egyébiránt 
ám tartsák e z t ; de mi okból gátolják a k k o r , kérd-
jük, a' katholikusokká lenni kívánókat megtérési szán-
dékukban , — ha e' kath. hit s egyház is i gaz? Mi 
okból f á j l a l j ák , ha némellyek odahagyva a' protes-
tant i smust , ezt egy — szerintök szinte igaz ker. 
egyházzal ' s hitvallással cserélik fö l? Mondják ő k , 
hogy minden , legalább ker. vallásban üdvözülhet 
az ember ; el akarják hitetni, mikép minden ker. fe-
lekezetek azonegy Krisztus' egyházát alkotják ; de 
azért katholikusokká lenni még sem akarnak , sem 
hogy mások azokká legyenek, nem óha j t j ák : mit pe-
dig ohajtaniok minden áron kellene, miután ez uton 
valósitható egyedül ama' minden jobbak tó l , 's magá-
tól Hetényitöl is olly buzgón kivánt, mert százados 

ü ldözéseknek, keserű gyülölségnek, örök visszavo-
násnak és ezer veszedelmet szülő felekezetességnek 
véget vető hitegység , amaz átalános egyesülés, amaz 
vnio\ És ők mégis nem teszik ezt ; ők mégis gátol-
j á k , 's ha ezt tenni nem képesek is, legalább fájlalva 
szemlélik, hahogy sokan elhagyván a' nem-kath. fe-
lekezeteket , azon hitvallással egyesülnek , melly, 
már csak azért i s , mivel l egrég ibb , mivel legkiter-
jedtebb és legegyezőbb önmagáva l , tagadhatatlanul 
alkalmatosabb az unió' létesitésére, mint minden más 
a p r ó , szakadozott egyházak 's hitvallások. Vagy hát 
mit akarnak ezen u r a k ? Miben akarnak bennünket 
egyes i tn i? A b b a n - e , mit senki sem h i sz , vagy mit 
legkevesebben hisznek és fognak h ihe tn i ' Miért nem 
abban inkább, mit valamint tettleg legtöbben vallanak 
igaznak, u g y , tekintve emberi természetünket , az 
idők' végéig mindenkor legtöbben fognak vallásos 
szükségeiket kielégítőnek ítélni ? A' ki igazán egye-
sülést a k a r , egyesülést nem egy fe lekezet ' , ha -
nem az egész emberiség ' , minden idők' érdekében , 
az előtt nem lehet kétséges, hogy mellyik az egye-
dül czélra vezető ut. 'S míg az egyesitendők' leg-
nagyobb része magát egy m á s , ellenkező útra látja 
édesgettetni némelly egyesitni Cpéldául: Romátóli el-
szakadás és egyéb effélék ál tal! ) szán-
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Gottl. És az ördögök' hite pokolban szinte igaz; 
mert hiszen ők sem ismernek más Istent, és az embe-
rek' más Megváltóját, mint mi, 's nekik is csak azon-
egy Istenök van, mint nekünk. Eme' régi kopott állí-
tás : „Hisz' mindnyájunknak azonegy Istenünk van," 
nagy tudatlanságra mutat azok' részéről, kik ezzel 
azt akarják bebizonyítani, hogy közönyös dolog, bár-
milly hitvallást kövessünk. A' bár legkevesebbet gon-
dolkodni akaró kereszténynek is meg kell eszében a' 
következő okoskodásnak fordulnia : Mindnyájunknak 
azonegy Istenünk, azonegy Megváltónk van; ezen 
Megváltó csak egy hitet nyilatkoztatott ki ; és pá-
rán csolá, hogy mindent megtartsunk, mit ő tani-
tott ; (Mát. 28, 20. ) következőleg Jézus' szándéka 
szerint minden kereszténynek azonegy hittel kellene 
minden pontokra nézve bírnia. 

Vilm. Am legyen miattam ; azonban emberi 
állításokat azért csak még se toljanak reánk kinyi-
latkoztatott hitczikkek gyanánt. 

Gottl. Ne ám ; mert hitünknek isteninek szük-
ség lennie. 

Vilm. 'S azért támasztá Isten is Luthert , a' 
nagy reformátort, hogy ő az emberi állításokat, 
mellyek a' katholikusoknál becsúsztak , eltávolítsa , 
's a' szent religiót ismét az o valódi tisztaságába 
visszaállítsa. 

Gottl. Ha Luther Istentől támasztatott, 's arra 
volt rendelve, hogy a' reformatio vagyis egyházja-
vitás általa eszközöltessék, mint ezt iskolai katechis-
musunk tanítja, ugy bizonyosan igazság'ismére-
lére is elvezette őt Isten, nemde ? 

Vilm. Ezen egy protestáns sem kételkedik. 
Gottl. Már most ha én iskolai lapunkkal 6) tartva 

megengedném i s , hogy Luther a' reformatio' kezde-
tekor néha tévedéseket tanitott 's tartott igazságok 
gyanánt : éltének utolsó esztendeiben mégis a' szent-
irások' fáradhatlan nyomozása által csak eljutott az 
igazság' ismeretére. Ha tehát megengedjük, hogy 
életének nyolcz utolsó évében többé semmi tévedé-

dékozó emberektől, — kik jóllehet megismerik , hogy 
ama' legnagyobb rész is jó uton van , mégis nem ők 
mennek hozzá , hanem ama ' nagy tömeget akarják 
magokhoz, bizonyosan könnyebbség' okáért átvonni — 
szükség, hogy ezen egyéneknek vagy belátásukat 
vonja kétségbe, vagy pedig szándékuk' őszinteségét. S. 

6 ) Protestantisches Kirchen- und Schulblatt für das El -
sasz. Novemberheft 1840. 
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seket sem adott elő, ugy abban, mit ezen esztendők' 
folyta alatt irt és tanított, teljes hitelt adhatunk neki. 

Vilm. 'S ebben hinni is kívánunk szavainak. 
Gottl. És én e' tanításához tartva magamat, 

katholikussákívánok lenni.Luther 1546ban halt meg; 
már pedig 1538ban azt hirdette, hogy á pápaság-
ban föllelhető az istenige, megvan az apostoli 
hivatal és szentírás, hogy a' hitnek, keresztény 
anyaszentegyháznak és a' Szentléleknek föl kell 
á pápaságban találtatnia; 1541ben azt irta, hogy 
á ker. anyaszentegyház csalhatatlan; 1544ben 
egyik predikácziójában azt tanitá, hogy « ' szenteket 
szabad segítségül hini, és oktatást nyújtott, mikép 
kelljen őket segítségül híni ; 's éltének utolsó esz-
tendejében 1546ban azt tanította, hogy a' peniten-
czialartás szentség, és hogy tartozunk gyónni, mi-
kép a' katholikusok mai nap is gyónnak ; valamint 
ugyanezen esztendőben még azt is tanitá, hogy a' 
fölséges oltáriszentség et imádnunk kell. 7) 

7) 'S e z , Jakabfulvay ur ' engedelmével legyen mondva, 
CProt. egyh. és isk. lap. 1813. 15 sz ) épen nem 
költött dolog, ha Gottlieb' neve költött volna i s , 
melly alatt az elmondatik. Valóban nevetséges, milly 
kifogásokat keres az ügyet 's dolog' érdemét védeni 
nem tudó ,,jurare in verba magis t r i , " a' szűkkeblű 
felekezetesség ! Azt mondja Jakabfulvay az emiitett 
l a p b a n , vonatkozva az e' lapokban megkezdett 's 
ezennel bevégzett Gottlieb és Vilmos czimü párbe-
szédre; ,,«3 költött dialogusok' egyenetlen fegyverével 
nem harczolunk". . . De hát mi a z , mi e' dialógus-
ban költött ? 's mivel mi harczolunk? Mi Luther 
szavaival harczolunk, a' mennyiben ezek a ' kath. 
tanítást igazolják ; ezek pedig épen ugy nem költöt-
tek, mint nem költöttek a ' szinte párbeszéd alakú 
katechismusokban kérdésekbe és feleletekbe foglalt 
tárgyak. Nem az alak a z , miben a 'pá rbeszéd ' e re j e , 
ha ugyan bir némivel, rej l ik, nem is a 'Gottl ieb vagy 
Vilmos költött név ; hanem azon el nem tagadható 
igazság , hogy : a' nyugodtabban gondolkozó Luther 
maga is kárhoztatá önkénytelen vallomásaival az t , 
mit máskor és másutt ingerült kedélylyel, egyedül 
a' kath. egyház és pápák' daczára tanított ; "shogy: 
önmagával ellenkezve, örökös ingadozásával teljesen 
elveszté abbeli jogá t , hogy Krisztus Jézusnak ma-
gával mindenkor egyező, mer t igaz tanítását r e fo r -
máló, ezt j'avitó, 's eredeti tisztaságába visszahelyező 
isteni küldöttnek tartathassék ; minőnek öt tartani a' 
protestantismus nem kételkedett . Nem azt nézendi 
bizonyosan e 'párbeszéd' ér te lmes olvasója, hogy mit 
mondott Gottlieb, vagy Vi lmos ; hanem az t , hogy 

Vilm. 'S mi protestánsok ma mindebből nem 
tartunk és hiszünk semmit. 

Gottl. Luther' tanítása tehát megváltoztattaték 
holta után, és pedig protestáns papok avagy egyházi 
elöljárók állal. Ezek tehát szükségkép más valamit 
találtak a' szentírásban ; — és ha én jelenleg szinte 
más valamit találok abban, mint ők , én is jogommal 
fogok élni; mert egy protestáns pap sem bir azon 
joggal , hogy véleményét rám tolja. A' prot. papok 
Luther' tanításából sokat elvetettek, holott ő mégis 
Istentől ébresztettnek mondatik a' végre, hogy az 
egyházjavitást véghez vigye; 's minthogy erre jogukat 
bebizonyitaniok lehetetlen, azért én inkább csak ahhoz 
tartandom magamat, mi nekem Luther' tanításában 
tetszik, — és katholikussá leszek. 

Vilm. Csak lassan, öreg! Luther' tanításából 
csak azt veték el , mi helytelen volt benne. 

Gottl. Ezen esetben én mit sem adhatok Luther' 
reformatiójára, mert igy ő életének utolsó eszten-
dejeig hamisságokat és tévtanokat tanított. Én elha-
tároztam már magamat. Meggyőződésem szerint ne-
kem katholikussá kell lennem ; — mert mint katlio-

Lnther mit tanitolt', 's ha igaz— a' mint igaz is — 
hogy munkáiban illy nyilatkozatok találtatnak, ugy 
e' magával ellenkező, hol egyet hol mást erősítő — 
majd katholikusokat, majd ismét saját hite' sorsosit, 
a' protestánsokat kárhoztató doctort minden egyéb-
nek inkább fogja tartani, mint a' Szentlélek orgá-
numának és az evangeliumi tiszta igazság hirdető-
jének. Jakabf•dvaynak annakokáért semmi egyébre 
sem leend szüksége, mint hogy bebizonyítsa, mi-
kép Luther illyeket nem tanított, 's akkor igazán el-
mondhatja, hogy mi költött harczolunk : 
így ö sokat akarván mondani, épen semmit sem mon-
dott. Dialógusokat irt Plato, ír t Cicero , és Eras-
mus , Justin, és Kempis Tamás és számtalanok, de 
ki azért a' l'haidonbm, vagy Timaeusban, vagy pedig 
a' ,,Quaestiones tusculanae'--ben, és a' „Deimitatione 
Christi' szerzőjétől irt egyszerű fejezetekben nem akarna 
amaz örök igazságokra ismerni, mellyek ott kifej-
tettek ; ki mindezen halhatatlan müveket Jakabfalvay-
kéntnémi megvetéssel mellőzné, mintezáfolatra sem 
méltókat, mert „költött dialogusok ;" — az ugyan 
itélőtehetségéröl nem a' legkedvezőbb vélemény' táp-
lálására jogositná föl a' világot. 'S minőre jogosítja 
föl emiitett megjegyzésével Jakabfulvay ur, az legyen 
a' t. olvasó közönség' ítéletére bizva, mellynek ezen-
nel az egész munkácskát érdemlett méltánylás végett 
átadjuk. S. 



445 
44 6 

likus meg fogok legalább taníttatni arra, hogy mit 
kell hinnem és megtartanom, ugy, miként ezt Jézus 
parancsolja ; mert olly religio , mellyben az ember 
azt hiheti, a' mit akar, 's mellyhez még ollyanok is 
tartozhatnak, kik ugy szólván semmit sem hisznek, 
igaz nem lehet. 

Vilm. De ugyan mit mondanának erre barátaink ? 
Gotll. Ha ok valódi, fülvilágosult jóbarátok, 

ugy ok csak azt fogják mondani, hogy ezen lépé-
sünket rossz néven tőlünk nem vehetik, haugyan 
a' kath. hit nekünk jobban tetszik, mint a' protes-
táns ; miután mi prot. elvek szerint a' kath. hitben is 
üdvözülhetünk. Más emberek pedig mondják azt, a' 
mit akarnak ; kinek-kinek szabadságában á l l , meg-
győződése szerint cselekedni. 

Vilm. Annyi igaz, hogy ha Luther semmi ha-
misat sem tanitott, ugy mi protestánsok az igaz hit-
nek birtokában többé nem vagyunk, mivel mi jelen-
leg abból, mit ő végpillanatáig tanitott, sokat elve-
tünk. Ha pedig még életének utolsó esztendejében is 
tévedéseket tanitott, ugy az általa végbevitt refor-
matio teljességgel nem megnyugtató. 

Gottl. Luther maga mondja munkáinak első kö-
tetében 423. a. lapon : „Ki csak egyben hazudik is, 
az bizonyosan nem Istentől van, 's mindenben gya-
nússá tette magát." És ha Luther hamisat tanitott , 
ugy maga mondja ki magára az Ítéletet, midőn igy 
szól : „Ha csak egyszer találtatnám is akkép hazudni, 
's olly vastagon eszelősködni, akkor minden én ta-
nításom és böcsiiletem, hitem és hitelességem egé-
szen oda van ." Nézd, itt áll ez az 1-ső kötetben 
368. b. lapon. 

Vilm. Legjobb barátom ! ezzel tehát én is el-
határoztam magamat; én követni foglak. Térjünk 
mindketten vissza azon régi változhatatlan hithez, 
mellvtől olly messzire eltávozánk. 

Gotll. Oh, milly boldog óra ez reám nézve Vil-
mos ! Jöjj, hadd öleljelek meg Krisztusban szerelmes 
testvérem ! Holnap egy katholikus paphoz foglak ve-
zetni, ki mindkettőnket alaposan oktatni fog, és mint 
reménylem, vallástételünket nem sokára mindkettőnk-
től elfogadandja. A' mindenható erősítsen meg ben-
nünket, hogy higyük és tartsuk mindazt, mit Jézus' 
tanítása szerint hinnünk és megtartanunk szükség ; 
e' tanitás szerint, melly egyedül Jézus' anyaszent-
egyházában található föl , fogjuk ezentúl hátralévő 
életünket igazságban és szent viseletben eltölteni, 

és igaz hitünk miatt magunkat szégyenleni nem fog-
juk ; ekkép fogunk munkás Isten- és emberszeretet-
ben az élet' ösvényén egész a' sirig vándorolni, mit 
sem gondolva vele, mit talán némellyek ellenünk 
mondani fognak. Mi azt hiszszük, hogy katholikussá 
l é v é n , csak lelkismeretünknek teszünk eleget ; miért 
is nem szükség , hogy más emberek' akaratjához 
szabjuk magunkat, kik olly véleményben vannak, 

hogy a' mieinknél jobb meggyőződéssel bírnak. 
Vilm. Ebben teljes igazad van. . . Tartsd meg 

szavadat holnap. . . Ur Isten! tartsd meg nekem e' 
jóbarátot, ki őszintén kívánja javamat, ki velem ta-
nításodban gyakorolva magát, tanácsot ád, és vigasz-
talást, és példát. 

Bíevelő 's tudományos intézeteink' 
törtenete 7 's azok' fejlődésére a' 

clerus' befolyása. 
VII. 

A' győri, kassai, nagyváradi, posoni és zág-
rábi academiák' keletkezése ; 's «' clerusnak 

ezekre tett jótékony alapitványai. 
(Folytatás.) 

A' posoni iskola' első alapját 1626ban Pázmán 
Péter tette, fölállítására, mint alapítványi levelében 
olvashatni, 50,000 ftot szentelvén. Az alapítványt 
II. Ferdinánd 1628 jul. 16dikán költ királyi okle-
velével megerősité, 's helyben hagyá. 1) Ékes és 
gazdag könyvnyomó intézetet már előbb gróf For-
gách Ferencz érsek állított az érseki lakban, melly-
ből 1610ben nagy munkák származtak. Az iskolát 
Pázmán' lelkes utódai : Lósy, Lippay, Szelepcse'nyi 
'stb. gondosan ápolták,'s adakozásaikkal segiték. Na-
gyobb virágzását, 's a' fölsőbb tudományoknak is 
osztályzatát a' 18ik században gróf Kollonich Leopold 
esztergomi érseknek köszöni. 2 ) Jelenleg a' sz. Bene-
dek' rendje ád az academiához tagokat, a' kir. fő 
gymnasium pedig vezérletére van bízva. 

Ugyanitt Lósy Imre esztergomi érsek az egy-
házi hivatalra magokat szentelő érseki megye növen-
dékei' számára 20,800 fton nevelőintézetet alapított, 
melly róla Emericanumnak is neveztetik. 3") Ezen 
intézet' alapját utóbb többen gyarapították. 

1) Katona Hist. Crit. Hung. T. XXXI. p. 326. 
2) Szerdahelyi Chorégraphia Hung. p. 259. 
3) Schmitth Episc. Agriens. T. III- p, 211. Cons, piar-

fund. Exc. Cons. R. L. H. 
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A' nőnem'nevelésével, 's leánykák' oktatásá-
val dicséretesen foglalkoznak Posonban a' nagyasz-
szonyunkról (de nostra Domina), és sz. Orsolyáról 
nevezett apáczák. Az elsők' nagy jótevője g r ó f C s ö -
ky László tinnini cz. püspök és nagyváradi nagy-
prépost, ki a' megrongált épületet egészen helyre-
állitá, 's ezen intézet' alapját a' gyönge leánykák' 
czélirányos nevelése' előmozdítása végett 182 Iben 
50,000 ftal gyarapította. 4 ) A' sz. Orsolyáról ne-
vezettek pedig jótevőt Széchenyi György esztergomi 
érsekben tisztelnek, ki ennek alapjához 20,000ftal 
járul t , 5 ) gróf Eszterliázy Imre esztergomi érsek 
pedig utóbb az épületet egészen újra visszaállitá. 
6 ) Ezen intézet' alapját többek közt adomáyaikkal 
nevelték: Király József pécsi püspök 2000 ft l , 
Kluch József nyitrai püspök 2000 f ta l , mit utóbb 
ismételve több ezerrel szaporított; Rudnay Sándor 
esztergomi érsek 1821ben 4 0 4 5 ftal, ez időtől fogva 
pedig haláláig évenként 6438 ftal. 7) 

5. Hogy Zágrábban Gyulay Farkas (Volf-
gang) zágrábi püspök a' nagy Oláh Miklós' utóda 
alatt már iskolák léteztek, történeti nyomára aka-
dunk : ugyanis Gyulay püspöknek 1549 febr. 24kén 
történt beiktatási ünnepén , Pál zágrábi olvasó ka-
nonoknak a' tudós férfiak' nagy koszorúja előtt (in 
maxima doctissimorum virorum et optimatum Regni 
Slavoniae corona) tartott beszéde Ca>bo és Aguila 
által ugyanazon évben Bécsben kinyomatván, en-
nek végén Petrinai György Krantzilz Jánoshoz 
levelet intéz, mellyben őt az iskola és tanítók igaz-
gatójának nevezi. Ki állította föl ez iskolát, eldön-
tőleg meghatározni nem merjük. — Krantzilz 
capiluli almae Zayrabiensis Ludimoderalorának 
neveztetik. Utóbb ezen iskola, midőn a' törökök e' 
tájakat nyuglalaniták 's pusztiták, hanyatlott, meg-
csökkent, és Draskovich György püspökben találta 
föl emelőjét, ki itt egyszersmind papnevelő házat 
is állított; az elsőt pedig olly karba helyeztette, 
hogy Kercselich öt a' zágrábi iskola első alapitójá-
nak nevezi. 8 ) A' buzgó püspök illy fáradozása' ta-

4) Hazai's Külf. Tud. 1821. I. 4. sz. 
5) Turócxillmz suis cum Regibus p. 101. Guzmics Egyh-

Tár 1835. Vi. 164 1. 
6) Schmitt h Archi Episcopi Strig. P . II. p. 199. 
7) L. Udvi/iacz, Fejér, Jordáuszky, és Majer' halotti be-

szédeit az illetők fölött. 
8) Kercselich Hist. Cathed Eccl. Zagrab . P. I- t ' . 14. p. 
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nujeleit hazánk' több helyein is föltaláljuk. — Ugyan 

ő a' tudományok' terjesztése végett több munkát nyo-
matott ki tulajdon költségén, mellyek közül való 
Vramecz Antal' történeti könyve is. — Drasko-
vich' utóda Monoszlai János, előbb pécsi, Dras-
kovichnak a' győri püspökségre lett kineveztetése után 
1578ban pedig zágrábi püspök, az iskolát szinte hö 
kebellel dajkálta, 's az ifjúságot dijak' osztásával 
serkenté tanulásra. Különös gondot fordított pedig 
a' horvát ifjak között édes anyai nyelvünk' terjesz-
tésére, miért is 1584ben tett végrendelete szerint, 
mikép ezt Kercselich kivonatban közli, 200 ftot ha-
gyott az olly ifjú' jutalmazására, ki magát a 'magyar 
nyelv' tanulásában kitünőleg megkülönböztette. 9 ) 
Nagyobb emelkedést nyert az iskola, midőn Horvát-
ország' rendjei Rudolf királyhoz a' végből követe-
ket küldenek, hogy a' jezustársasága' állandóságát 
kieszközöljék. Az academia leginkább Bratulich Si-
mon püspök fáradozásának köszöni létét, ki ennek 
létrehozásában szép áldozatokat telt, és Mislenovich 
Vincze chasmai és glogonczai prépostnak 1609ben 
történt halála után II Mátyás királytól a' jezustár-
sasága collegiuma' számára ezen prépostság' javait 
kieszközölte. 10) Utóbb, a' tizennyolczadik szá-
zad' elején , a' tanuló ifjúságot kebelébe fogadó j e -
les iskolaház Horváth András jezustársaságabeli szer-
zetes atya ' s a' collegium' igazgatója buzgó fárado-
zásának lett gyümölcse. 11) — A' régibb időből 
alászállott nevezetes könyvnyomó intézet a' pusztitó 
tiiz' martalékja lévén, azt a' ns káptalan 1769ben 
az academia mellé egészen ujonan helyreállitá. Ker-
cselich Ádám zágrábi kanonok pedig válogatott ritka 
munkákból nagy költséggel gyűjtött könyvtárát 1777-
ben az olvasó közönség'használatára hagyta. 12 ) Illy 
részvét mutatkozott itt mindig a' nevelés, közmű-
velődés és tudományok' terjesztése végett. Később 
is ezen buzgalomnak, mindig több nyomaira akadunk. 

244. Draskovich György 1556ban posoni prépost . 
1557 pécsi ; 1563ban zágrábi ; (egyszersmind ka lo-
csai érsek) 1578ban győri püspök ; és 15S5ben b i -
bornok volt. Meghalt 1587ben. Katona Hist. Eccl. 
Coloc.P. II. p. 4 1 . 4 2 . 

9) Kercselich ugyanott p. 259. 
10) Kercselich De regnis Dalm. Croat. Sclav, not- prael. 

p. 426. 
11) fxazy Hist. univ. Ty rnav . p. 317. 
12) Hel Compendiolum Regnornm Slavoniae, Croatiae , 

Dalmatiae "stb. Posonii et Cassov. 1779. p. 39. 
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Igy Karvanchich József apát, hogy a' horvát if-
jakkal a' magyar nyelvet minél jobban megkedvel-
tesse , 's annak tanulására ösztönözze , száz forintot 
szokott adni évenként olly ifjúnak, ki ebben magát 
mások fölött megkülönböztette. 13) Verhovácz Miksa 
zágrábi püspök hogy a' szegényebb sorsú szorgalmas 
ifjak' tanulását lehetségessé tegye, állandóul huszon-
egy szegény gyermeket mindennel ellátva nevelte-
tett. Jótéteményét pedig örökítendő a' tanulók' szor-
galomdijául 1827ben 136,305 ftnyi tőkét hagyott. 14) 
Mit tett a' nevelés körül Alagovich Sándor püspök, 
nem is kell mondanom, hirdeti Posega, följegyzette 
azt az 1840 : 41 törv. czikk is, mellyre annak he-
lyén visszatérendünk. De az alsóbb clerusban is milly 
lelkes pártfogókat tisztel a'nevelés' szent ügye, ele-
venen mutatja az is , hogy a' zágrábi iskolai kerü-
letben jeles egyházi férfiak' buzgalma által 1832-39ig 
az iskolák' száma 80ról 160ra növekedett, miért is 
ő es. ap. kir. Fölsége több egyházi férfiaknak, plébáno-
soknak, káplánoknak legfolsőbb tetszését kinyilatkoz-
tatni méltóztatott. 15) És legközelebb nmélt. Haulik 
György Zágráb megye' főpásztora a' hálanyilatkozat 
szerint tizenkét tanulónak évenként 200 ftnyi iskolai 
dijt ád serkentésül; többnek pedig havonként két, három 
pengő forintnyi segítséget; ezenkívül lakában több 
szegény ifjút nevel és táplál. Továbbá Zágrábban 
az irgalmas szüzek' alapításán törekedik nem csak 
a' betegek' ápolása, hanem a' leánykák' tanitása vé-
gett i s , miért már 20,000 pengő ftot, mint az emlí-
tett intézetre szánt alapítvány'felét , le is tett , a' 
telket megvásárlotta, ' s a ' kolostor-, kó r - é s iskola-
ház' alapját már 1841dik év' végén szépen föl is 
emeltette. 16) 

Ennyit Zágrábról ; — ennyit hazánk'öt acade-
miájáról, mellyek, mint láttuk, első alapittatásukat, 
's fokonkénti emelkedésöket az egyházi férfiak' buz-
galma által vették. Az ezen helyekhez kapcsolt j ó -
tékony alapítványok örökös tanúbizonyságul szol-
gálnak arra, mint törekedett a' clerus a' nevelés' 
sz. ügye' előmozdításán; a' mit a' közjóért igazán Ián-
gadozó kebel hálával elismerni soha meg nem szűnhet. 

VIII. 
Az egri, nagyszombati, pécsi, rozsnyói, szatli-
mári, szegedi, szombathelyi, temesvári és váczi 
fölsőbb tudományos intézetek (lyceumok), 's e' 
helyeken a' nevelés körül tett jótékony alapítvá-

nyok. 
1. Eger 1687ben a' nyomasztó török járom 

13) Hazai 's Külf. Tud. 1817. II- félév 34. sz. 
11) Consignatio piar. fund- Exc. Cons. R. L. Hung.'' 
15) Jelenkor 1840. 4. sz. 
16) Egyh. Tud. 1841. II. félév. 24- s«. 

alól kiszabadulván, hosszas idő alatti rabságában ka-
pott sebeit lassanként gyógyítani 's orvosolni kezdé. 
Fenessy György egri püspök oda forditá igyekezetét, 
hogy püspöki székét , 's a' káptalant Kassáról ide , 
mint eredeti lakhelyére visszahelyezze, mit azonban 
foganatositni utódára , Telekessy püspökre jutott. 
Fenessy azonban ez idő alatt is gondot fordított 
Egerre, 's azonnal hogy az a' török' kezéből kisza-
badult, az ifjúság' nevelése végett itt tanítót tar-
tot t ; de a' polgárok' általános óhajtása odahajol t , 
hogy Eger' szülöttei fölsőbb oktatásokban is nyerje-
nek utmutatást. A' jó kívánság teljesítőre várakozott, 
miért is a' remény Széchenyi György esztergomi 
érsekben volt helyeztetve , 's reá volt a' szem füg-
gesztve, ki csakugyan 1689ben az iskolát jezus-
társasága' vezérlete alatt 60,000 ftal megalapitá, 1) 
's az ifjúság hat osztályzatban végzé tanulmányait. Idő-
szakonként az iskola' érdekét emelték adakozásaikkal 
Eger' buzgó főpásztorai, 's a' káptalan' tagjai. Igy 
FogUr György serbiai cz. püspök, és egri kanonok 
a' közjó' szeretetéből, 's a' nemes ifjaknak a' hazai 
törvényekben leendő oktatásául a' törvénytudomány' 
tanitói székét bökezüleg 110,000 ftal alapitá, mit 
1741ben az országosan egybegyűlt KK. és RR. is 
hálásan elismertek. 2 ) Ugyan ez időtájban gróf Bar-
kóczy Ferencz egri püspök a' bölcsészeti és hittu-
dományi tanulmányok' tanitói székét alapitá, minél-
fogva az iskolát legszebb virágzásra emelte; a' tör-
vénytudományban pedig tizenkét szegényebb sorsú 
nemes ifjút állandóan leginkább azon czélból nevel-
tetett, hogy a' hazának közügyekben, 's az igazság' 
szeplőtlen kiszolgáltatásában ügyes és minél alkal-
masb tisztviselői legyenek. 3 ) Ugyan ő könyvnyomó 
intézetet is állított Egerben. 

A' roppant és pompás épület, mellyben jelenleg 
a' tanuló ifjúság oktatását nyeri, mellyel mint köz-
használatú intézettel bármelly nemzet is méltán di-
csekedhetnék, hol a' hittudományt, bölcselkedést és 
törvényt hallgatók' teremei, az elemi iskola, derék 
könyvtár, kápolna, közterem, könyvnyomó intézet, 
csillagvizsgáló torony, 's ebben Angolországból te-
mérdek költséggel megszerzett eszközök vannak, gróf 
Esterluízy Károly egri püspök' munkája, melly 
közel két millió forintba került. 4 ) E' nagyszerű épü-
let, melly husz év alatt kettős jótékonysággal éhség' 
idején emelkedett, nemzedékről nemzedékre hirde-
tendi alkotója' nagy nevét. Ezeket tekintve méltán 
mondá Schwartner: „nichts als der Name einer Aca-
démie fehlt dem Lyceum zu Erlau." 

Az ifjúságnak a' tudományokban leendő nagyobb 

13 Schmit/h Episc. Agr. T III. p. 334 , 'Guzmics E^vh 
1835. VI. 164.1. 

2) 1741. 44. t. cz. 
3) Nemz. Plut. III. K- 93. I. 
4) Fényes Elek Magyarország' Stat ist . III. K. 205. 1 
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ösztönéül, 's a' szegényebb sorsú szorgalmas tanu-
lók' fölsegitéseül a' nagy bőkezüségü Fuchs Ferencz 
egri érsek 17,000 ft alapítványt lett. 5 ) Utóda báró 
Fischer István érsek illy czélból szinte szép ala-
pítványt tett , 's ennek értelme szerint jelenleg több 
növendék a' foglár féle házban neveltetik. Ugyan Fi-
scher érsek állitá vissza a' káptalannal együtt az idővel 
megcsökkent iskolai alapítványok' tömegét. Közelebb 
( 1 8 3 8 ) báró Szepessy Ignácz pécsi püspök a' ly-
ceumnak végrendelete szerint 2,500 ft ; FrimmJá-
nos egri kanonok 1843ban 2,000 f t , a' foglárféle 
intézetnek egy növendék' nevelésére 3,000 ft; Gres-
kovics Ignácz' egri kanonok az egri nevelőintézeti 
pénztárba 3,500 ft hagyott. 6) A' szép művészet' 
előmozdítása végett nmélt. Pyrker László patriarcha 
érsek Egerben rajzoló iskolát állított, 's azt minden 
készülettel ellátta, mellyben a' tanulni vágyó ifjú 
magának az építészethez kívántató szép ismereteket 
is gyűjthet, 's igy a' tudomány' ezen ágában, melly 
nálunk még némikép parlagon hever, itt utmutatást 
nyervén, magát mindinkább kiművelheti, tökéle-
tesítheti. 

A' megye' főpásztorai kisebb iskolákra is kiter-
jeszték atyai figyelmüket. Igy gróf Barkóczy Fe-
rencz püspök több helységben iskolát építtetett. 7 ) 
Fuchs érsek Egerben leánynevelő iskolát állított. 
Ugyan ő és utóda báró Fischer érsek alatt a' nép-
iskolák általános javítást nyertek, mit a' ns káptalan' 
tagjai is hő kebellel előmozdítani törekvének. Igy 
például Büky József kanonok Gyöngyös-Patán az 
iskolaházra 6,000 ftot szentelvén, ott nemzeti isko-
lát állított, mellynek állandó biztosítására még 13,000 
ft szentelt. Jelenleg pedig a' patriarcha-érsek ő exja 
a' ns káptalannal együtt, a' népnevelés' nagyobb elő-
mozdítása véget t , népoktatókat, falusi tanítómeste-
reket képező intézetet, praeparandiát állított, melly 
már 1828tól fogva számos ügyes és alkalmas iskola-
mestereket adván a' megyének, áldásteljesen gyü-
mölczözik. 8 ) 

2. Nagyszombatból az egyetem 1777ben Bu-
dára áthelyeztetvén, ezután egy ideig itt academia 
létezett, jelenleg azonban királyi engedvény mellett 
hajdani egyházi alapítványokon nyugvó érseki lyceum, 
melly állandóan az esztergomi érsekek' pártoló ke-
gyeiben részesül. 

A' nőnem' nevelésével dicséretesen foglalkozó sz. 
Orsolyáról nevezett apáczáknál tett jeles alapítványok 
itt méltó figyelmet érdemelnek. Igy Fuchs Ferencz 
nyitrai püspök 1803ban 12,200 f t ; Vitt Józsefesz-

5) Consign, piar. fund. Exc. Cons. R. L. Hung. 
6 ) Frimm és Greskovics kanonokok jótékony intézetekre 

az említett alapítványokon kivül még igen sokat szen-
teltek, mikép azt végrendeletük' kivonatából, az Egyh. 
Tud. 1843. I. 11, és 16 számában olvashatni. 

7) Nemzeti Plut, ugyanott. 
8 ) L . számos jótékonyságit a' „Vi lág" 1843. 36. sz. 890.1. 

[ tergomi kanonok 4,200 f t ; 9 ) Kluch József nyitrai 
püspök, 22,500 ft bizonyos számú leánykák' neve-
lésére alapitának. 10) Vurum József nyitrai püspök 
pedig, miután Fuchs Ferencz püspök által tett ala-
pítvány idővel megcsökkent, azt több ezer forinttal 
kiegészité, 's eredeti épségébe visszahelyezteté. 11) 

3. Pécs első Leopold' diadalmas fegyvere ál-
tal 1686bana" török' kezéből kiszabadittatván, Szé-
chenyi György esztergomi érsek 1694bcn 50,000 
fton itt iskolát alapított. 12) Nagy volta 'seb, mely-
lyet ezen püspöki megye a' török rabság alatt szen-
vedett, miért sok idő kívántatott, hogy abból kigyó-
gyulhasson. Még 1700ban Radnay Mátyás pécsi 
püspök Kecskeméti/ Jánoshoz intézett levelében, 
szomorú helyzete felől keservesen panaszkodik, hogy 
háromszáz hatvanhárom helységnek nem tud lelki-
pásztort adni. 13) Idővel Klimó György püspök 
alatt, ki a' tudományok' hőkeblii barátja volt , az 
iskolaügy mindig jobban emelkedett. 0 az ifjúságot 
gazdag ösztöndijak által serkenté tanulásra, 's a' tu-
dományok' szeretetét terjesztendő közhasználat végett 
10,000 válogatott munkából álló könyvtárt hagyott, 
hogy a' szellemi művelődés után vágyódó kebel táp-
lálékot találjon. Ővolt, ki 1772 körül Engel József 
könyvnyomtatót is Pécsre meghíta. 

A' tanuló ifjúság' ösztöndijául itt jeles alapítvá-
nyok tétetének. Igy Pelheô tknos driveszti v. püs-
pök és pécsi kanonok 24,000 f t ; Pafféin Ignácz 
kanonok, az árvákra hagyott 20,000 fton kivül a' 
szegény tanulók' számára 6,000 ftot. Továbbá az 
ifjúság' nevelése körül gazdag érdemeket gyűjtöttek 
magoknak : Keszthelyi, Szányi, Koller, Jura-
ntes, Korbélyi, Király püspökök, kanonokok, 
kiknek életirásai, erre vonatkozólag, fényes ada-
tokat szolgáltatnak. 

A' tanuló ifjúság' száma a' pécsi iskolában éven-
ként gyarapodván, általános óhajtássá vált: hogy 
vajha itt, hol egykor hazánk' első rangú iskolája lé-
tezett, az ismét egykori fényét 's dicsőségét vissza-
nyerné, 's a' vidékről ide sereglő i f júsága ' fölsőbb 
tudományokban is részesülne! ez óhajtást megérlelte 
az idő ; 's a' remény, halhatlan emlékű b. Szepessy 

l t ) Szaniszló F. Abb. etC- M Varad. Mem. Jos. Vurum 1836. 
12) Turóczi Hung- suis cum Regibus p. 100. Guzmics 

Egyh. Tár 1835. VI. 165 1. 
13) Radnay e' levelében ezeket i r j a : „Magamnak az én 

Pécsi Püspökségemben kívántatnának mostan három 
száz hatvan három Plébánussim, de hol vegiem, és mivel 
tanitassam holot immár tizen négi egész esztendeigh 
engem heában üldöző ellenségim miát sokszor egi falat 
Kenierem nem lett volna, ha Isten eö szent Fölsége d i -
csőséges sz. Péter Apostollal 's több menniey Pa t ronus-
simmal csodálatos képpen sokszor nem tartottak volna." 
Koller Hist. Ep- Quinque Eccl. T. VII- p. 186. 

9) Cons. piar. fund. Exc. Cons. R. L. Hung. 
10) Episcopatus Nitr. ejusque Praesulum memória 1896. 

p. 465. Jordánszky Sermo in solemn, exequiis J o -
sephi Kluch. 



445 
44 6 

lgnácz püspök' bőkezű áldozata által, napjainkban 
valósággá változott. Ő remete szent Pál' elhagyott 
kolostorát 30,000 fton megvásárolván átalakitá, 's 
a' bölcsészeti 's törvénytudományi kart fölállitá, va-
lamint a' physicai 's mathematical musaeumot i s , 
mellyre 75,000 ftot szentelt; a' lyceum'állandó biz-
tos alapjául pedig 250,000 ft tett l e , mellyhez még 
30,000 fton könynvnyomó intézetet is állított. 14) — 
Az iskolában jelenleg fokonként több száz ifjú nyer 
czélszerü oktatást. 

Mi nagy gondot fordítottak a' megye' főpászto-
rai minden időben a' népiskolákra és tanítókra is , 
a' fényes adatok eléggé bizonyítják. Már Klhnó 
püspök a' megye' kebelében számos helyen a' ser-
dülő nemzedék' tanitattása végett iskolákat építtetett, 
a' szegény iskolamesterek 's tanulók' fölsegélésére 
pedig a' püspöki uradalomban létező papirosmalom' 
egész jövedelmét átengedte. 15) Mit tett a' nagy Sze-
pessy e' tárgyban, nem is kell mondanom. Ha pe-
dig azt egyenként kimutatni akarnók : nagyméltós. 
Scilovszky János püspök milly atyai gonddal ápolja 
ez intézeteket, a' megye' földképét kellene kezünkbe 
vennünk, és kérdenünk: mellyik népiskola nem ér-
zette ő excja jótevő keze' áldását? hol nem javított, 
ösztönözött, 's pénzbeli segítséggel nem serkentett 
ő ? hazaszerte tudva van e' részbeni bőkezűsége 's 
páratlan buzgalma ; ezerekre mennek, miket e' czélra 
évenkint áldoz. Hirdeti továbbá atyai gondoskodását 
a' pécsi népoktatókat képező intézet i s , melly nél-
kül hasztalan a'népnevelésben minden törekvés. 16) 

4. Rozsnyón Lippay György esztergomi ér-
sek alapított iskolát, 17) melly idővel többféle vál-
tozáson ment keresztül. Emelkedni, 's a' tanuló if-
júság' száma növekedni kezdett, miután Mária The-
resia királyné 1 777ben a' rozsnyói püspökséget ala-
pitá. Szányi Ferencz rozsnyói püspökről különösen 
említtetik, hogy kanonoksága'évétől kezdve (1773 — 
1810) állandóan mind a' két társaság' javára nagy 
figyelemmel a' tudományokban számos ifjút szokott 
neveltetni. 18) Utóda gróf Esterházy Károly ál-
landóul harmincz szegényebb sorsú tanulót minden 
szükségessel ellátott, 's igy magok kiképeztetésére 
nekik alkalmat nyújtott. Szinte illy atyai gonddal 
viseltetett Laicsák Ferencz püspök a' tanuló ifjúság 

14) L. Szepessy lgnácz b. püspök 'é le té t a' Vallás egyh. 
Tárban. 

15) Koller Hist. Ep . QuinqueEccl- t . VH. p. 126. Nem-
zeti Plut. I. K. 259 'stb. 1. A' pesti növ. papság is-
kolája műnk- V. köt. 326 'stb. 1. 

16) Ő excja hét jelesebb tanulónak, kik magokat e' p á -
lyára szentelik, évenként segéd és ösztöndíjul 200 ft 
ád. Főtiszt. Daróczy Zsigmond t. kanonok és paksi 
pléb. pedig a' legjelesebbnek 6 darab aranyot. 

17) Kuzy Hist. Univ. Tyrn. p. 133. Hollók Emer. Cona-
mina 'stb. p. 177. 

18) Vitéz András halotti beszéd Szányi Ferencz püspök 
fölött 1810-

iránt, 's gazdag jutalomdijjal szokta őket tanulásra 
serkenteni. A' bölcsészeti tanulmányok' széke pedig 
nagymélt. Scitovszky János püspök' kegyessége 's 
a' tudományok iránt viseltető szeretete által vette 
kezdetét. A' tanuló ifjak' serkentésére már előbb itt 
Budik Ádám 3,074 ft 38 kr.; Bur any ai János 6,000 
f t ; Veleszlay János kanonok 2,607 ft 22 kr. ala-
pítványt tevének. 19) 

5. Szathmárban Pázmán Péter 1636ban a' 
vidékről ide sereglő ifjúság' taníttatása végett több 
telket összevásárolván iskolát építtetett, 's collegiu-
mot alapított, 20) mellynek állandó föntartásául a' 
Corporis Christi kápolnára tett alapítványból örökösen 
2,000 ft rendelt, 's azt II Ferdinánd királyi okle-
velével meg is erősite. A' szathmári iskola a' jezus-
társasága' megszűntével több változáson ment ke-
resztül, 's utóbb végképen megszűnt. — Miután Szath-
már püspöki megyévé emeltetett, az iskola is uj életre 
kapott; ugyanis szalatnyai báró Fischer István szath-
mári püspök' közbevetésére legfölsőbb engedelem mel-
lett 1806ban az ismét megnyittatott. Az iskola' eredeti 
alaptőkéje tetemesen megcsökkenvén, nagydaróczi 
Kovách Flórián püspök azt kiegészité, 's jövendő 
állását-biztositá.21)A' bölcsészeti tudományok' tanítói 
székét mélt. Hám János Szathmár megyének jelenleg 
jótevő főpásztora a' tudományos műveltség' előmoz-
dítása végett alapitá, mellyért, valamint a' nőnem' 
czélirányos neveltetése és a' sinlődő emberiség' j a -
váért ugyan Szathmár' kebelében tett kettős jótékony 
's nagyeredményii alapítványáért a' késő maradék is 
neki mindig hálát fog mondani. 2 2 ) 

6. Szegeden 1720ban a' kegyes iskolai rend' 
vezérlete alatt Szeged városának a' szépért és jóért 
buzgólkodó nemes tanácsa alapított iskolát, mellyben 
az ifjúság a' bölcsészeti tanulmányokban is részesül. 

7. Szombathelyen Draskovich György bibor-
nok és győri püspök már 1597 körül két tanítót 
rendelvén gyermekiskolát állított. 23 ) Utóbb Bocs-
kay lázadása miatt Szombathely sokat szenvedvén, 
és csaknem földdel egyenlittetvén, az iskola megszűnt. 
1687ben Birliányi István Sopron megyében kövesdi 
pléb. 3,500 ft alapítványt olly czélból tett,hogy annak 
kamatjából szombathelyi születésű négy gyermek a' 
hazában ekkor létező valamelly intézetben neveltes-

19) Cons. piar. fund. Exc. Cons. R. L. Hung. 
20) Podhraczky Pázmán Péter ' élete 84. 1. 
21) Lázár János érdemoszlop 1825. 
22) Ö méltósága alapitá itt az i rgalmas apáczákat , 's 

már előbb szinte a' betegeket ápoló irgalmas b a r á -
tokat — fratresmisericordiae — A' Vitágban Vida 
József szántóvető nemes polgár 1S43. mart. 30dikán 
ezeket í r j a : „Én Szathmárban j á r t a m , ' s ott győ-
ződtem meg , hogy a' szathmári püspök a' köz jó ra , 
úgyszólván egész jövedelmével adózik-" Világ 29 sz. 

23) Katona Hist. Crit. T. XXVI p 81. 
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sék, a' mi az alapító' szándéka szerint teljesíttetett is 
mindaddig, míg gróf Zichy Ferencz győri püspök 
alkalmas házat építtetvén, 1773ban a' hatosztályzatu 
iskolát Mária Theresia királyné' helybenhagyásával 
a' Birhányi alapítvány is ide kapcsoltatván, megala-
pitá, melly azonban a' kőszegi iskolák'közelléte miatt 
többféle alakot öltött magára, míg 1789ben ismét 
vissza nem állíttatott, 's később a' praemonstrati 
szerzetes kanonokok' vezérletére bízatott. Miután 
Mária Theresia a' szombathelyi püspökséget 1777ben 
alapitá, a' megye' főpászloraiban pártfogókra találtak 
a' tudományok. Igy Szily János első püspök a' tu-
domány' terjesztése végett Siess Antalt meghiván, 
könyvnyomó intézetének ingyen hajlékot adott. 2 4 ) 
A' bölcsészeti tanulmányok' székét 1793ban a' sz. 
Gothárdról nevezett ciszterczi apátság alapitá, mire 
évenként 2,000 pft szentel, minél fogva négy tanitói 
székre ő Fölsége' megerősítése mellett tanítót is ne-
vez. Ezen jeles alapítványt illetőleg főtiszt. Németh 
János 1818ban ez intézetnél a' történettudomány' 
tanítója jelenleg kanonok, Kasche apátot egy helyen 
imigy szólítja meg : „Quantum regno Hungáriáé ac-
cedat utilitatis et ornarnenti, facile quis perspexerit 
considerando, jam aliquot mille juvenes virtutibus et 
scientiis in isto Lyceo excultos, pertotam, quapa-
tet, Hungáriám, ne dicam per totam Monarchiam Au-
striacam, dispersos, utilem tam in statu ecclesiastico, 
quam seculari, Religioni, Regi et Patriae operám 
navare, iisdemque se fideliter devovere. " Nem kis 
díszére válnék hazánk egyes intézeteinek, ha a' belőle 
származott jeles férfiak' sorát előmutatnák. — Milly 
bőkezű pártolója volt Somogyi Leopold püspök a' 
tudományoknak 's a' tanuló ifj usagnak, nem szükség1 I 
mondanom , jótékonysága' emléke elevenen fön van. 
Ő a' szó' teljes értelmében mindenét odaadá, hosy 
a' szegényeken és közügyön segítsen. 25 ) A' nemes 
káptalan' tagjaiban is (Czuppon, Török, Dese) milly 
hőkeblü barátokat tisztel a' nevelés' ügye, egyebeken 
kivül hirdeti Kőszeg, 's az itteni árvaház, mellynek 
alapja kevés idő előtt ismét ugyan a' ns káptalan tagjai' 
hagyománya által több mint 40,000 ftal gyarapodott. 

8. Temesvár 1552ben a török járom alá ha-
jolván, azt 1716ig viselte. — A'kegyes iskolairend' 
vezérlete alatt álló itteni iskola Bibits Jakab kir. 
tanácsnoknak köszöni első alapittatását; ez ugyan 
1750ben Sz. Annára nézve történt, de innét 1788 
az Temesvárra helyeztetett át. Közelebb nagymélt. 
Lonovics József csanádmegye' buzgó főpásztora a' 
hajdan bánsági vmegyék' nagyszámú lakossága ál-
tal régóta érzett hiányt kipótolandó, egy fölsőbb tu-
dományos intézet' létrehozására 1840ben jeles ala-

24) Schönvisner Hist- Antiquit. Sab L. VlH. p. 338.377. 
25) L- Mészáros József halotti beszéd Somogyi Leop. püs-

pök fölött. 1822-

pitványt tett; ő es. 's ap. kir. Fölsége, hazánk' 
szellemi előmenetele' eszközlésére a' kamarai jószá-
gokból ehhez 10,000 pft méltóztatott adni; ide j á -
rult Mack Ignácz , és az intézet' létrehozásán 
buzgólkodó főpásztor' 12,000 pft alapítványa, a ' n s 
megye és város' hozzájárulása, minél fogva az inté-
zet szép sikerrel már meg is nyittatott. 

9. Vácz 1684ben a' török' kezéből kiszabadul-
ván, egészen le volt rombolva, és csak néhányfön-
maradt düledék házainak gyászos maradványai muto-
gatták , milly súlyosak voltak napjai. Részletes leí-
rását olvashatni mindennek a' Tud. Gyűjt. 1818 évi 
4dik kötetében. Idővel főpásztorai' szánya alatt min-
dig jobban kezdett emelkedni. A' hat osztályú isko-
lát gróf Kollonics Leopold bibornok és váczi püs-
pök 1714ben 24,000 ft alapitá. A' tanulók' ösztön-
dijául pedig Arbay János prépost 500 ft, Berkess 
András prépost, 1,000 f t , Szappantsi Márton pré-
post , 4,500 f t , Mártonyi Pál kanonok 1,000 f t , 
alapitának. — A' bölcsészeti tudományok' tanitói 
székét 1764ben Miyazzi bibornok és püspök ala-
pitá, ezenkívül pedig 12 szegényebb ifju'nevelteté-
sére 56,000 ft tőkét te t t , mellynek kamatjából j e -
lenleg a' szorgalmas ifjak részesülnek. 2 6 ) 

Méltó figyelmet érdemel még a1 szerencsétlen 
siketnémák' intézete, melly I Ferencz király' ke-
gyességéből 1802ben nyittatott itt meg, 's mind e' 
mai napig jótékony adakozásokból tartatik fön. Ezen 
intézetben állandó egész alapítvány tizenhárom lé-
tezik , mellyek közül kilenczet egyházi férfiak tettek. 
Kisebb alapítványokat többeket számlál ezen intézet, 
mikre nézve a' most emiitett arány áll, azaz tizenhá-
rom alapitványozó között kilencz egyházi férfiú.11 2 7 ) 

Az eddig mondottakból már kitűnik : hogy ti-
zenöt fölsőbb tudományos intézetünk' keletkezte, 
fejlődése 's fokonkénti emelkedése körül, uralkodó 
királyaink' kegyelme mellett, tizennégynél a' fő ér-
dem egyenesen a'clerusnak tulajdonitható. De hazánk 
papságának a' nevelésre általánosan tett egyéb jeles 
alapitványai is fényes tanúbizonyságai annak : mint 
igyekezett ő az ismeretek' derűjét hazánkban szét-
árasztva, meghonosítani a' miveltséget 's előmozdítani 
a' közjólétet. * ) Pauer János. 

26) Consign. Piar fund. Exc Cons, R L Hun r. — 
A' szerencsétlen emberiség sorsa ' enyhítésére ö excja 
gróf Nádasán paulai Ferencz püspök által itt tett jó té -
kony áldozatot 1836ban az országos KK- és RR. 
hálaelismerésül a' 43dik törvényczikkbe iktatták. 

27) A W Ecet. Lit. 1842 T II. 1. 
*) Hátra vannak még, 's kezeink között, gymnasiumain-

kat illetőleg is a' clerus ' jótékony befolyását tanú-
sító adatok , mellyeket azonban hely' szűke miatt 
már nem közölhetünk, 's azért azokat sok egyéb 
munkálatokkal együtt az utánunk következő szerkesz-
tőségnek fogjuk általadni. Szerk. 
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RELIGIO ÉS NEVELÉS. 
EIsft félév. 1843. 22dik szám. 

FESTEN. 22. VASÁRNAP. MÁJUS' 28"*« 

Mielőtt a' n. é. közönségtől mint szerkesztő bucsut v e n n é k , je len tem : hogy a' következő második félévben a ' 
„Religio és Nevelés'4 valamint az „Egyház i Tudós í t á sok" czimü lapot , legfölsőbb helyről nyert engedelem mellett 
nt. és tudós S o m o g y i K á r o l y u r , ugy is mint az emiitett l ap ' ezutáni tulajdonosa szerlcesztendi. — Öt a' 
szerény ' s igénytelen fér f iú t , de , ,A' törvények iránti engedelmességrő l" irt pá lyakoszoruzot t m u n k á j á r ó l , 
továbbá a' mult évi latin egyházi fo lyó i r a t , 's e' l apokban megje len t többrendii tudományos é r t ekezése i rő l , 
majd harmadfél évi segédszerkesztői ügyességéről ' s egyéb szép tulajdonairól i smeretes t a ' t. cz. olvasó 
közönség ' pár t fogásába legbuzgóbban ' s b izodalmasabban a ján lom. — Mivel pedig ő jónak vélte a ' „Religio 
és Nevelés" lap' külső a l ak já ra ' s á r á r a nézve némi változást tenni, e" lapot magoknak jövőben hordatni kivánó 
t. cz . u raka t minden zavar ' e lkerüléséül az „Egyház i Tudós í tások ' " végén olvasható előfizetési je lentésre 
tisztelettel figyelmeztetem. Szaniszló Ferencz, 

szerkesztő. 

TARTALOM : Sz István és a' magyar ősegyház. I- (Smnogy i 
Kúrolu~). — Másodszor is : Vegyes házasságban a' vallásos 
gyermek-nevelésre nézve hite s lelkisinérete szerint mellyik 
házasfél, a' protestans-e, vagy a' katholikus engedhet a' má-
siknak ? I. (Sz. GO). 

István cs magyar ősegyház. 
I. 

Volt 's lehetett-e szándékában sz. Adalbertnek, 
's igy — szellemében működő sz. István lső kirá-
lyunknak is, Romától független egyházat alapitni 

Magyarországban ? 

Mi Jézusról 's üdvözítő tanításáról prófétai lé-
lekkel előre megjövendöltetett, hogy jelül szolgá-
land, mellynek ellenemondatik ; (Luk. 2, 34.) bő 
mértékben juta részül minden időben a' tőle hirde-
tett, 's anyaszentegyházában változatlanul megőrzött 
katholika igazságnak. Évről évre ujabb ostromoknak 
látjuk ezt minden oldalról kitétetve. . . . Az emberi 
találékony ész jóformán kifáradt az ellenvetések és 
a' kath. hitet legmélyebb alapjaiban aláásandó uj hy-
pothesised kigondolásában ; de nem fáradt ki egy-
szersmind az akarat: kidönteni valahára az évezre-
dek' viharaitól csapdosott kőszálat; — nem egy-
szersmind a' törekvés is: a' régen elhasznált's leg-
fölebb újra zománezozott fegyverek' segedelmével 
végrehajtani azt, mit a' nem-katholikus ellenfelek — 
's ezek' száma legio — koronként a' nekik legked-
vezőbbeknek látszó körülményekben , annyi tömér-
dek, de hibás irányú ismeret , annyi tudomány, 
lángész, politikai ügyesség 's világi bölcseség' ösz-
szesitése mellett is sikeretlenül próbáltak. Alig hang-
zik el valamelly állitás a' tudományos világban, melly 

a' kath. rendszer ellen, ezt légbe röpítendő tüzakna 
gyanánt kigondoltaték, 's mellyet nem sokára magok, 
az azt kigondoló felekezetek is alaptalannak ismerni, 
és , mint t. Hetényi ur, a' sz. Istvánból igaz protes-
tánst tenni akarók' véleményét, nevetségesnek vallani 
kénytelenek, — már más ujabb, vagy csak illyennek 
látszó, véleménynyel áll elő a' korábbi titáni harezo-
kat megnevető antikatholicismus : hogy legyen, mi 
fölött pár é v , vagy hónap, talán nap múlva, egy 
még ujabb eszmével vajúdó felekezet vagy egyén — 
nevethessen. 

Az egyes kath. egyházaknak a' romaitóli függése 
különösen nagy számú és szenvedélyes megtámadta-
tásoknak volt már századok óta kitétetve, 's az el-
lenfél mit sem mulaszta el a' dogmatica 's tör-
ténetírás' köréből gondosan előkeresni, mi amaz 
egyháztól időnként elszakadtak közös ügyének némi 
igazolására láttaték szolgálni : jóllehet olly igen ré-
gen kérdezé már sz. Cyprián (de unit. eccl.) : „Qui 
cathedram Petr i , super quam fundata est Ecclesia, 
deserit, in Ecclesia se esse coníidit?" — 'S e' téren 
ismét, az e' lapokban már többször említett, t. He-
tényi János úrral találkozunk, a' Prot. egyh. és isk. 
lap' 1843iki 16. és 17. számaiban azt erősítővel, 
hogy a' lOik században vagy előbb keletkezett frank, 
szláv 'stb. egyházak Romától függetlenek voltak ; 's 
maga sz. István apostoli királyunk i s , a' ker. hitre 
téritvén őseinket, a' már emiitettek' példájára eay 
önálló, 's független magyar eggházat alapított, 
mellyet, szerinte, utóbb csak a' pápák' nevekedő ha-
talma 's követelései fosztának meg eredeti szabadsá-

22 



445 
44 6 

gátol ; mellyben Hetényi valamint sz. Istvánnak leg-
főbb érdemét, ugy a' magyar nemzetnek is, nem 
tudni miféle, dicsőségét helyezi. — Nem bocsát-
koztunk volna talán e ' , már nem philosophiátlan, 
hanem historiátlan állitások' czáfolgatásába, ha az 
eszme, mellyet itt Hetényi fölállít, 's történetileg 
megalapítani törekszik, nem volna egyike azoknak, 
mellyekben a' magokat minden áron egyesileni, — 
egyedül a' katholicismust részekre szaggatni óhajtó 
némelly fértíak különös tetszést és élvezetet talál-
nak; 's mellyeknek törvényhozási 's politicai uton 
már megkezdett tárgyalása a' tudományos téren foly-
tatott elféle vitatkozásokat kétszeres fontosságuakká 
tette. Mi csak sajnálkozni tudunk sokaknak vallási 
hajdanunk' történeteiben tanúsított azon járatlansága 
fölött, mellynél fogva még illy vélemények is öröm-
tapssal fogadtatnak, — 's mellynél fogva még illy 
alaptalanságok' megezáfolását is szükségessé tehetik 
egy bizonyos felekezet' reményei; mellyek a' hon' 
legnagyobb részére, t. i. kath. népességére nézve, 
csak ugyanannyi félelem-okok lehetnek. Mert hogy 
azok' teljesedésbe menése, (vagyis a' magyar kath. 
egyháznak Romátóli elszakítása) a' köz, mind pol-
gár i , mind egyházi béke 's jólét' teljes földulását 
vonná maga u tán , annak bebizonyítására elegendő 
külföldi példákra, 's a' vaskövetkezetességü történeti 
egymásutánra mutatnunk, melly akár a' régibb fran-
czia, akár az ujabb spanyol és portugaliai forradal-
makon vonul keresztül. 

Nyilvános lapokból értők, hogy ns Komárom 
megyében a' követutasitás' kidolgozásával megbízott 
választmány' egyik ülésében, a' bereghi — Romátóli 
elszakadást javasló indítvány tárgyalásának alkalmá-
val , „többször koszorúzott Hetényi János ur ekeli 
ref. lelkipásztor szót emelve, á magyar kath. egy-
háznak Roméitóli függetlenségét kívánta megmu-
tatni , 's e' tárgyban készített munkája egy részének 
fölolvasására engedelmet kért; a' vál. hajolván , kü-
lönösen sz. István' több törvényezikkjét idézte annak 
igazolására, hogy ezen apostoli király egy önálló 
magyar kath. egyházat alapított." (Világ 1843. 
28. sz.) Azóta szerencsések levénk az ez alkalommal 
csupán egyes megyei választmány előtt kitárt törté-
neti fölfedezéseket a' Prot, lap' említett számaiban is 
olvashatni, de olvashatni a' kéziratban körözni már 
régebben elkezdett, 's igy némileg a' nyilvánosságnak 
átadott egész munkában is. . . . 

Hetényi' okoskodása, a' mennyiben értekezé-
sének heterogen elemeit néhány föltételre visszavinni 
lehetséges, a' következő pontok körül forog : I. A' 
magyaroknak ker. hiti ei térítésében sz. Istvánon k í -
vül , a' cseh Adalbertnek volt legnagyobb része és 
érdeme; 's a' többi népek — bajorok, szászok, len-
gyelek' 'stb. abbeli törekvése, miszerint honunk meg-
térítésének dicsőségét saját honosaik apostoli mun-
kájának hajlandók legnagyobb részben tulajdonítani, 
egyedül ,,a' pártszellemből kimagyarázható." Már pe-
dig: ,,A' cseh egyház, mellynek püspöke volt Adal-
bert , tanaiban még ekkor inkább szított a' keleti 
vagy görög egyházhoz, mint á nyugoli vagy ro-
maihoz« (Prot. lap. 1843. 183. 1.) II. „Első kirá-
lyunk' tanai," 's igy az általa függetlennek (? ) ala-
pított magyar egyházéi is eltértek e' szerint á ro-
maitól annyiban, hogy , bár ő tiszteié a' romai pá-
pát. . . . de azért az egység' központjául nem Ro-
mát, 's pápáját tevé, hanem a' földön ugyan Atha-
nasius' hitvallását, a' mennyben pedig a' Krisztust; 
kire, és nem Péter apostolra, és utódaira magya-
rázza azon jeles szavakat, (Mát. 16, 16.) mellyeket 
a' latin egyház eleitől fogva alapjául tett és tesz az 
egyházban is divatozni kellő ( ? ! ) egyeduraságnak." 
(Prot. lap. 185.1.) III. Az ős magyar egyházalkat 
tehát „sem tisztán latin, sem tisztán görög" nem 
volt; (186 . I.) hanem ama', Hetényi által fölfede-
zett „közép és önálló szláv egyház " mintájára 
képezteték , melly Methodius és Cyrillus által az 
„aldunai völgyben" alkottatott. „Ennek volt híve 
Adalbert, a' prágai püspök, első nagy királyunk' 
megkeresztelője és oktatója : ( 1 8 6 . 1 . ) következő-
leg tanítványa is , sz. István — 's e' „magyar, és 
á latinnál jobb egyházalkat, mellyről" úgymond 
Hetényi „olly nagy király emlékezik, minőnek is-
merjük l sö Lászlónkat," ( 1 . Decr. c. 32.) „nemze-
tiséggel és tudományokkal" kezetfogó volt (minő 
ama' szláv közép egyház is) türelmes és mérsékleti; 
,,önállás és nyilvánosság " lévén tulajdonai. . . . 
Ezen magyar ősegyházhozi visszatérést ajánlja He-
tényi; és jósolni meri, „hogy eljő az idő — és ez 
nem messze van, mellyben a' méltányos magyarok, 
papok u g y , mint világiak, átlátva azt , hogy ezen 
ősegyház-alkatban föllelhetők egyedül a' tiszta ka-
tholicismus és a' tiszta protestantismus' sajátságai 
és főelvei, önkényt kezet nyujtandnak egymásnak, 
és első nagy emlékezetű királyuk' csupán egy szá-
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zadig tartott, de örök időkre méltó ösegyháza' elvei-
ben viszonegyesülnek(198.1.) 'S hogy bizonyos 
párt embereinek is kedvet csináljon az ezen ősegy-
ház-alkatbani egyesülésre, azt ekkép dicséri: „ l s ő 
István királyunk' ösegyháza, szabad alkatot illetőleg, 
fölebb állott a' mainál ; és épen nem sújthatja öt azon 
vád, hogy ő papi despotismust alapított ho-
nunkban ; sőt ő a' kihágó főpapokat is a' szent 
zsinat' Ítélete alá vetette, Decret. I. cap. 3. kik 
ez időben koránsem mertek volna világi 
főhatalommal és törvényhozással daczolni. " 
(19G. 1.) Látjuk, hogy Hetényi bizonyos kör-
levél' 's bizonyos megyei határozatok' nem csu-
pán tartalmát, de szavait is gondos sludiumául vette, 
úgyannyira, hogy, azoknak némelly szólásmódjait 
's kifejezéseit is sajátivá tenné, mint a' Cicerót min-
tául vevő iskolás, nagy mesterének nem mindig leg-
helyesebben használt mondásait. 

Nem lehet czélunk e' különben is szük korlátok 
közé szorított értekezésben akár azok' állítását, a' 
már szerencsésen kiavultat, megezáfolni, kik Ma-
gyarországban a' kereszténység' elterjedését keleti > 
még pedig, mint ők hiszik, már akkor nem-egyesült 
egyház befolyásának kizárólag tulajdonítják; akár 
pedig azokét, kik „e l ső királyunkat igaz protes-
tánsnak" állítani nem pirultak : miután ezen véle-
mények' alaptalan voltát maga Ilete'nyi is olly két-
ségtelennek vallja, hogy, kivált az utóbbit, „csu-
pán nevetség" okéiért" emliti meg ő is ; (185 .1 . ) 
állítván, hogy: ,,a' ki el nem fogúit lélekkel vizsgálja 
a' magyar ősegyház' tanait, papjait és szokásait, fö-
lötte nagy hasonlatlanságot vesz észre ezek, és 
akár a' diák" (mit tagadunk) „akár a' görög szertar-
tású akkori egyházak' tanai, papjai és törvényei 
között. " 

Hogy „a' magyarok' ker. hitre térittetésök tör-
ténetei 's körülményei még most sem derengnek olly 
kellő fényben," (Prot. lap. Iß . sz.) minőben hogy 
derengjenek, óhajtanék, tagadhatatlan. Közös sors 
ez minden népek' hajdankori történetével ; 's ha né-
melly, közel ezer év előtti, 's honi íróink által, mi-
nők csak később támadának, gyéren följegyzett ada-
tokat süriibb, talán soha cl nem hárítható homály 
fedne is, nem volna minn olly rendkívül csodálkoz-
nunk. De azért azt állítani, mit Hetényi, hogy: ,,a' 
régibb, jobbadán idegen" ( ' s ezért hála azon idege-
neknek , kik jobban gondoskodának rólunk, mint 

önmagunk,) „tollból folydogált kútfők . . . elvégre is 
olly bizonytalanságban 's homályban hagynak ben-
nünket, minőkben borong jelenkorunkig magyar nép-
törzsökünk' eredete, 's Európába költöztünk előtti 
őslakhelye," kissé igazságtalan; 's e' szavak mél-
tatlan vád gyanánt hangzanak olly történetírók' elle-
nében , minők Katona, Pray 'stb. valának ; kik ha 
egész munkás életök' föladatául választott e' nemű 
nyomozásaikkal is csak iIly eredményt valának ké-
pesek elérni, ugy valóban nem Hetényi az, legalább 
jelen értekezéséből ítélve, bármilly szerény Jegyen 
is „erőt" érezni magában „a' nem könnyű föladatok' 
megoldásához," — ki az illy férfiak által oszlatlanul 
hagyott sötétségben még olly „férfias criticájá"-val is 
kielégítő fényt 's világosságot terjeszthessen el. Igen 
is, hálával tartozunk Hetényinek, 's mi örömest fi-
zetjük le neki a' hon' szine előtt köszönet-adónkat, 
hálával tartozunk neki azon megismeréséi t 's tiszte-
letért, mellyel lső sz. királyunk iránt olly, igenis 
érdemlett, nagy mértékben viseltetik. Jól esik illye-
ket olvasnunk azon hitfelekezetüek' egyikénél, kik 
közül nem irtóztak néhányan sz. István királyunkat, 
majd keserű vádakkal illetve, 's Nerok' társaságába 
sorolva ( ! ) , majd ismét nevetségessé téve, arra tö-
rekedni , hogy nemtelen erőködéseik által ama' köz-
tiszteletet, mellyet egy nagy 's dicső népet a' ker. 
hit' áldásaiban részeltető, 's e' szép hont, a' ked-
vest, századokra, hiszszük évezredekre megalapító 
nagy király a' legkésőbb utókortól is méltán köve-
telhet, ha nem is utálattá, gyűlöletté 's megvetéssé, 
legalább őt feledékenységbe merítő közönyösséggé 
változtathassák. Azért köszönet Hetényinek, hogy 
e' részben igazságos akart lenni. Vajha e' tisztelet 
soha se csökkenjen kebelében! ne még akkor is , 
midőn megismerni leend kénytelen, mikép a' sz. Ist-
ván által plántált kath. hit épen az, mellyet ma is 
összhangzólag vall a' föld' kerekségén elterjedt rom. 
kath. egyház; 's mikép ő az általa alapított magyar 
ősegyházat nem akará függetlenné tenni Romától, sőt 
épen a' velci egyesülésben, a' tőlei függésben keresé 
's találta föl maradandóságának egyedül biztos zálo-
gát. Mert vajmi nagy okunk van e' részben félni ; 
ha meggondoljuk, hogy Hetényi előtt egyedül világi 
érdek, 's földi hiu dicsőség nyomja le az érdemeket 
latoló „cr i t ica ' " mérlegét, 's hogy előtte sz. Ist-
vánnak fő érdeme nem annyira abban á l l , „hogy 
maga is apostolilag hirdette az igét — hogy keresz-
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t e l t , " mert hisz' „ezek mind szép, 's dicső dolgok, 
de már mindenek előtt t u d v á k , " mondja Hetényi, 
a' mindenben, még történetben is, csak uja t , nem 
pedig valót kereső; „hanem — mivel olly bölcs és 
önálló egyházalkatot szerkesztetett hazánkban, melly 
dicsőségére válik nemzetünknek." (184 .1 . ) — Ha 
valaki, mi bizonyára távol vagyunk tőle , hogy sz. 
István dicső fejedelmünk' apostoli érdemeiből leg-
kevesebbet is levonjunk ; távol attól, hogy a' sz. 
vértanúnak, Adalbertnek, hazánk üdvének munká-
lásában aratott érdemkoszorujából egyetlen virágszá-
lat is irigy kézzel leszakitni kívánnánk : de azért 
olly szűkkeblűk sem vagyunk, hogy a' szász és 
bajor , vagy lengyel és más nemzetbeli írók' érdem-
követeléseit egyedül „nemzeti hiúság" szüleményé-
nek tartanok, 's Hetényi' hiedelmétőli eltérésöket 
csupa „pártszellemből" akarnók kimagyarázni. Vagy 
csupán Hetényi a' „tiszta keblű hit t udós"— csak 
ő a' „nagy szellemű tudománybuvár;" kinek ,,a' tu-
datlanság' hydráival, önhaszonlesés' pokolebeivel és 
más" (talán csak Hetényitől képzelt) „ármányokkal" 
kell küzdenie? „mellyeket" úgymond, ,,a' felekeze-
tiség és szűkkeblű legitimitás küld utunk' elzárására." 
Egy egész népnek, egy hatalmas , és Európát sok 
ideig rettegtető harczias népnek , a' szelid Jézus' 
áldott igájába hozása, valamint nem egy nap', hanem 
hosszú, fáradságos évek', nem egyetlen ember', ha-
nem számos, apostoli buzgalommal tölt férfiak' müve; 
ugy egyszersmind olly érdem, melly többek közt 
megosztva is eléggénagy, hogy az abban résztvetteket 
halhatatlanitsa ; eléggé nagy ar ra , hogy az akkori 
irókat közös honszeretetöknél, de mások munkáinak 
nem olly kimerítő tudásánál fogva i s , azon megbo-
csátható tévedésbe hozza, miszerint épen saját hon-
fitársaikat — mint kiknek fáradalmaikról legjobban , 
és sokszor egyedül, valának értesülve, — tartsák az 
isteni mű' létrehozásában leghalhatósban munkálko-
dott eszközöknek. Minek azért mindjárt gyanúsítani? 
minek olly keserű vádakra fakadni; 's rossz akaratnak 
tulajdonítani olly állításokat, mellyeket, ha csak-
ugyan hibásak volnának is, mi azonban Hetényi által 
bebizonyítva teljességgel nincs, az akkori segédesz-
közök' hiányossága, a' közlekedés nehéz volta, 's 
a' megtörténtek felőli értesülés' hosszadalmassága 
különben is épen olly könnyen megfoghatókká, mint 
menthetőkké tészen. Egyébiránt ezt most mellőzve, 
reánk nézve az a' legnagyobb fontosságú kérdés, ha 

való-e : hogy „a" cseh egyház, mellynek püspöke 
volt Adalbert," 's mellynek mintájára hiszi Hetényi 
a' magyar ősegyházat alakitottnak , „tanaiban még 
ekkor inkább szított a' keleti vagy görög egyház-
hoz, mint a' nyugoti vagy romaihoz;" 's hogy 
épen ezért volt olly „kedves és sikerteljes — a'prágai 
püspök' tanitása Sarolta előtt, ki a' keleti egyház* 
hive lévén, mint a' görög Hierotheus által megté-
rített Gyula' leánya, szellemi rokonszenvet mutatóit 
i ránta ;" hogy: „innen az áldott s iker , innen azon 
tagadhatatlan hajlam, melly első Istvánunk és első 
Lászlónk' törvénykönyveit jellemzi, és a' görög egy-
ház' tanai, és szokásai iránti vonzalmait tanúsítja, 
(sz. Istv. I. törvk. 1. 2. II. c. 3. sz. Lászl. I. 1. 3. 4. 31.) 
innen a' veszprémvölgyi apáczáknak adott oklevél és 
egyebek. . . 

Tehát csakugyan a' cseh egyház, tanaiban (ké t -
ségkívül még inkább szertartásaiban 's egyébben) 
még ekkor inkább szított a' keleti egyházhoz, mint a' 
romaihoz? Hol a' bizonyság reá? hol vannak a' tanuk, 
hol az oklevelek ? Mi legalább, nem puszta conje-
cturák 's hypothesisek után, hanem azon idők' tör-
ténetét hiven följegyző, az akkori szokásokat, szer-
tartásokat és gondolkodásmódot lelkisméretes pontos-
sággal ábrázoló chronicákból, élet- 's történetírásokból 
egészen ellenkezőről győződtünk meg; ' s valóban kí-
váncsiak vagyunk ismerni a' kútfőket, mellyekből 
Hetényi ezen legújabb állítását merítette. Mi az eddigi, 
egész tudós világ által forgatott's használt kútfőkből azt 
tanulók, hogy a' cseh egyház, mellynek püspök- so-
rát sz. Adalbert előtt nem igen messze fogja fölvihetni 
Hetényi, „még e k k o r e g y e t l e n püspökségből, és 
pedig imént alakitottból állolt; 1) melly következő-
leg pár évtized alatt, kivált az akkori körülmények 
közt, a' pogány elemnek olly tetemes befolyása, ne 
mondjuk tulsulyja mellett, nem igen vergődhetett 
olly szerfölött nagy önállóságra. 2 ) Mi ama'kútfőkből 

1) Az első cseh püspök bithmar, 967ben szenteltetett 
föl , és sz. Adalbert már 967ben lett u tódává , az őt 
üldöző csehektől nem sokára száműzetve hónából. 

2) . . . „Cuius (Boleslaus piusról van szó) soror Mlada 
nomine in Uteris sacris et httitri* valde erudita,.flow«ea 
Joan- l'ont- in abbatissam s. Georgii ordinis s.Benedicti 
sonsecra ta fui t , mulató nomine in Mar iam, addito 
baculo abbat ia l i , quae et fratri consensum Punt/fi-
ds de eligendo episcopo secum adtnlit . . . tunc Dith-
marus saxo" tehát ekkor is idegen „canonicus mag-
d e b u r g e n s i s " tehát latin „qui devotionis causa ad 
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azt tanulók, hogy Csehországnak egyetlen, ugy szól-
ván első püspöke sz. Adalbert, — mert Dithmár 
rövid ideig és kevés hatással ült a' főpásztori széken 
— a' mainzi érseknek annyira alá volt rendelve, 
hogy a' prágai püspökséget függetlennek, és pedig, 
a' mi több, nem csak a' mainzi érsektől, kinek suf-
fraganeusa volt, de még a' pápától is függetlennek 
képzelni, nevetség; mondani pedig, az olvasó kö-
zönség iránt elkövetelt legnagyobb vétség ; mert ez 
azon hiedelemre mutat, mintha annak minden jó volna, 
' s bármiily Ízetlen mesével is ki lehetne tudni vágyát 
elgitni. 3 ) Valamint Dithmár, ugy sz. Adalbert 
ugy ennek utóda Zathquras, ugy Tegdard is — 

tumbam s. Wenceslai vencrat factus est episcopus 
primus." Ez a' cseh egyház' kezd ele! „Quo post annum 
mor tuo , Voilichius, filius slavonici Libicensis comi-
t i s , in eodem caenobio magdeburgensi, in quo de-
functus educatus e r a t , et ab Alberto Magdeburgensi 
Archiepiscopo in confirmation^' (tehát sz . Adalbert 
latin szertartás szerint kereszteltetett 's felnőtt korában 
bérmáltatot tmeg!) ,, Albertus vocatus, a Boleslao ma-
gno collegii sacerdotum assensu dec ia ra tus , et ab 
Otthoné caesare regalia Veronáé petere jntsus est." 
Bohém- pia. auct. Georg. Rartholdo Pontano a Brai-
tenberg. Francof. 1608. p- 1 1 L. II. — Ugyanezt 
i r ja Dubravius is (Histor. Boiem L. VI. edit. Hanov. 
1602. p. 38.) Mlada felől : „de fratre impetrat , ut 
Sibi Romám (utide in Boiemiam manuvit christiana 
religio) invisere l iceat , et quando ab alio, quam a 
fontifice Rom. autistes Prague institni nequeut, se 
quoque id effecturam, ut citra cunctationem ille in -
s t i tua tur , recípit ." 

3 ) Elhagyván sz. Adalbert P r á g á t , „dux Boleslaus inito 
consilio cum clericisMoguntinum Praesulem his'.sol-
licitat verbis : Aut nostrum pastorem Adalbertum ad 
nos revores", (független cseh e g y h á z ? ! ) „quod ma-
gis vo lumus , aut alium nobis in loco sui ordines, 
quod invili poscimus. . . Tunc metropolila Mogunti-
nus sollicitus ne populus nuper a' Christo adquisitus 

relapsus in an t iquos , pereat , sacrilegos r i tus , mit-
tens legatos ad Apostoliam" (a ' pápa rendesen igy 
neveztetik e ' korbeli cseh iróktól,) „ c l a m a t , ut aut 
viduatae pragensi Ecclesiae marilum remit ta t , aut 
alium in loco sui ordinari permittat. " (Csupa füg-
ge t l enség ' j e l e i , nemde ? ) Cosmae Pragensis Chroni-
cae Bohemor. LL 111- Hanoviae 1607. p. <7. 'S csak-
ugyan Ztrahquas , valamint elődei , a' mainzi érsek 
által ordináltatik latin szer tar tás szer in t ! „ In terduos 
snITraganeos, qui ordinandus erat — procumbit s u -
per t a p e t i a ; " mondja a ' chronica' i r ó j a , u. o. 17. 
1- mivel sz. Adalbert a' pápa' engedelméböl „ q u o -

a' német király ' s császár által erősíttetve meg a' 
püspöki székben, mindnyájan a' mainzi, kétségtele-
nül romai kath. és latin szertartású érsek által szen-
teltettek föl; őt ismerék metropolitájoknak. A' ro-
mai papát pedig épen ugy fejőknek hitték ők is, mint 
más püspökök, és mint maga a' mainzi érsek — mint 
maga a' romai császár is, — mint mindazon kath. 
világi és papi fejedelmek, kik sz. István' korában 
a' híveket kormányozták. A' cseh fejedelmek is épen 
ugy Romából kértek püspököt, mint onnan kért ha-
zánk' számára sz. István; és nem csak püspökük 
nem' volt független , de nem voltak azok magok is ; 
még világi hatalmukra nézve is magoknál felsőbbet 
ismerve a' császárban; attól kérve nevezetesen a' 
prágai püspöknek — ez időben divatos gyürü és pász-
torbot általi investitióját. Valóban épen nem olly 
fényes volt ez időben a' cseh egyház' alakja, — pe-
dig korábbi időket már csak azért sem érthet He-
tényi , mivel Csehországnak egyetlen püspöksége is 
ekkor keletkezett, — hogy sz. István azt vehette 
volna akár a' keresztény hitbeni tisztaság, akár a' 
clerus és nép' erkölcsisége-, tudományossága- és 
miveltségére nézve például. Olly egyház, mellynek 
körében egyetlen pap sem találtatik, kit a' püspöki 
méltóságra méltónak Ítélhetne saját fejedelme, — 's 
melly külföldi férfit kénytelen e' hivatalra meghíni, 
illy egyház épen nem gerjeszthete sz. István kirá-
lyunkban vágyat arra, hogy a' magyar egyházat is 
hozzá hasonlóvá képezze. 4 ) 

niam servus Dei Adalbertus jussa Apostolid factus 
libre a custodia gregis dominici in coenobio S. Alexii" 
Romában, elvonulva élt. 

4 ) Milly szomorú állapotban volt ekkor a' csehországi 
egyház, szépen leirja sz. Adalbert' egyik é le t i ró ja : 
.,Est l ocus , igy kezdi, in partibns Germaniae, di-
ves opibus , praepotens a rmis , ferocibusque viris , 
quem incolae Roémiam cognomine dicunt. Hujus 
maxima pa r s infideli/atis errore praeventacrealuram 
pro creatore, lignum ve.l lapident pro Deo colunt ; ple-
rique vero nominetenus christiani" (volt m i t , 's kiket 
követni sz. Istvánnak!) ,.ritu gentium vivant.lí „S. 
Adalberti Prag- eppi Bohemor. vita et martyr, ab 
auctore coaevo — Cosma Pragensi Decano descr ip ta / ' 
Sz- Adalber t letéve a ' r eménységrő l ez istentelen nép-
pel boldogulhatni: elhagyja Csehországot, 's nincs, ki 
helyét elfoglalhatná! , ,Anno Dom- Inc. DCCCCXCVII. 
saepe memoratus dux Boleslaus videns Pragensem 
Ecclesiam suo pastore vidualam. dirigit legatossuos 
ad Imperatorem III. fítlonetn , vi Eoëmensi Eccle-
siae sponsum meritis dig mim daret. . . Quippe pro-
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Azonban nekünk elegendő sz. Adalbert' hitét 
's gondolkodásmódját ismerni, miután sz. István 
egyedül általa és szellemében, nem pedig a' cseh 
egyházéban (melly sz. Adalberten, az elüzöttön ki-
vül nem is igen létezett,) alkotá Hetényi szerint is 
a' magyar ősegyházat. 'S valljon minő voltsz. Adal-
bert apostolkodásának szelleme ? Romától független 
egyház' alapításán dolgozott-e ő, a' pápák, érsekek, 
sőt egyszerű szerzetes elöljárók iránt is olly enge-
delmes, azoknak olly alázatosan hódolni szerető férfi ? 
Valóban a' ki sz. Adalbertről olvasta, hogy mint vá-
lasztatott püspöknek, 's kéretett a' császártól meg-
erősíttetése; mint szentelteték föl Veronában a'mainzi 
érsek által, mint ennek „suffraganeusa;" 5 ) to-
vábbá , mint üldöztetett a' sz. püspök épen a ' Cseh-
országban még mindig kereszténységgel daczoló ha-
talmasok által, 's keresett menedéket székéből kiű-
zetve nem Konstantinápolyban, hanem Romában ; és 
mint talált itt a' pápákban leghőbb pártolókra ; (kik, 
ha Hetényi szerint, kezdettől fogva egyeduraságra 
törekvőleg, terjesztgeték vala minduntalan szélesbre 
hatalmukat, egy, Romától független egyház' alapi-
tóját bizonyosan nem fogadtak volna olly testvérileg 
kegyes és résztvevő indulattal ; ) — a' ki tud róla 
valamit, hogy sz. Adalbert II. és III. Ottónak, II. 
Henriknek, és a' pápák' leghőbb barátinak és párto-
lóinak legnagyobb tiszteletében osztozott, 's Olasz-
országban nem a' görög kolostorokat, hanem a' cas-
sinoi hegyen lévő benedekiekét, majd sz. Bonifáczét 
's Alexiusét keresé föl , azokban ájtatos életet élve; 
hogy egyedül a' romai pápák' sürgetésére, tulajdon-
kép parancsolatjára tért ismét vissza hónába , utitár-

fitetvr non Inhere in tutu Boé'mia /une tempor is" ( lé-
hát éppen akkor, midőn a' magyar ősegyház He-
tényi szerint a'cseh egyház'mintájára alakult! (,,cle-
ricnm episcoputu diynumChronic. Rohemor. L. 
I. p. 17. Nemde irigylendő mivellség? és a' cseh 
egyház szász (saxo) püspököt kap ! ki ismét német 
császártól erősittetvén meg, Mainzlmn ordináltatik! 
És Hetényi — önálló cseh egyházról álmodozik. 

5) ,,Rediens interea de Saraceno bello adiit Veronám im-
peratorius apex, scilicet Otto secundus. . . Ad hunc 
ergo Rohemica manus perrexit, ferens legationem 
de parte ducis, et obtulit electum episcopum. rogans 
ejus manu populärem confirma ri electionem. Non mi-
nus imperátor , eorum dignae petitimi acquiescens , 
dat ei pastoralem virgam ; et cujus suffraganetis erat, 
Maguntino archipraesuli in episcopum direxit cot/se-
crandum.« Act. SS. Apr. T. I l l , 

sakul és segédekül olasz szerzeteseket választva ma-
gának, kiknek — mint sz. Benedek tanítványainak 
— Csehországban kolostort is alapított (a ' breuno-
wi t ) ; ki végre tudja, mikép sz. Adalbert épen azon 
sz. Henriknek volt a' térítésben segéde, kit a' romai 
pápák már 1024ben canonizáltak, egyik fő érdemeül 
a' magyarok' megtéritésébeni részvétet tulajdonítván 
neki : — az valóban csodálkozni fog, és méltán, rajta, 
miképen találkozhatik iró, és criticus, ki a' Roma 
által pár év múlva szentek közé sorolt férfiakat más, 
és nem romai kath. szellemben munkálkodottaknak 
tarthassa. Pápától nyeri ki a' cseh fejedelem a' prágai 
püspökség alapithatásának szabadságát; pápa adja 
vissza Prágának két izben, elűzött főpásztorát; annak 
engedelmével megy ez Romába, és kolostorba, va-
lamint annak parancsolatjából haza ; ha Csehország-
ban biztos maradása nem lenne, a' tőle nyert enge-
delemnél fogva ugyanoda ismét visszatérendő ; pá-
pától hatalmaztatik föl a' pogány népek közt meg-
kezdendő térítési munkára ; pápáktól canonizáltatik 
is végre . . . és mi higyük, hogy ő , kit a' pápák 
„noster"-nek neveztek, (Act. SS. Apr. T. III. c. 4. 
Katona Hist. Duc. p. 652. ; pedig Roma ismeré em-
bereit!) ki mindenütt benedekiek' segedelmével élt 
a' térítésben, maga is azon szerzetnek tagja, — 
hogy ő Romától független egyházat kívánt alapitni?! 
épen akkor, midőn az egyházi és politicai egység' 
eszméje olly erővel tartá fogva a' közvéleményt, 
hogy még a' polgári társaságok' egysége is az ezek' 
fejéül képzelt romai császár által gondoltalnék kép-
viseltetni, kiiránt minden ker. fejedelmek tisztelet-
tel 's némi hódolattal tartoznának lenni! Sz. Adal-
bertnek egész életfolyamából azon törekvés tűnik ki 
épen, hogy a' részletes egyházak minél szorosabb 
összefüggésbe hozassanak Romával, 'e ennek latin 
szertartásai a' kivánt egyformaság' előidézésére minél 
jobban elterjesztessenek. 'S Adalbert munkásságá-
nak ezen iránya magok a' prot. irók előtt is olly két-
ségtelen volt eddig, hogy például a' leipzigi Con-
vers. Lexicon ismert antikatholikus modorában nem 
átalna a' sz. vértanú felől igy irni : „Als — Bischof 
von P r a g , — bemühte er sich eifrig, die Böhmen 
an die römischen Kirchengebräuche zu gewöh-
nen; allein sein mönchisch finsteres Wesen, wel-
ches er durch seine klösterliche E r z i e h u n g . . . e r -
halten hatte, war nicht zur Erreichung dieses Zwec-
kes geignet " ( I . B d . S . 97.) 
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Mindaz annakokáért, mit Helényi amaz önálló 
közép egyházról beszél, nem egyéb históriai regénél, 
mellyben az egy két valódi történeti adatra puszta 
képzelődésben alakult, 's tetszés szerint színezett 
egész van építve. Azon időben, mellyben sz. István 
a' magyar egyházat alkotá, olly kevéssé létezett utá-
nozásra méltó 's példányul szolgálható, önálló szláv 
egyház, hogy a' pápáknak, 's mindennek mi tőlök 
származott, esküdt ellensége, egy éjszaki külhata-
lom' zsoldjában élt Sclilözer is ezt írná : „Bald nach 
Methodii Tode fielen die wütenden Ungern ein ; da 
mögen mere Jarzehen verlaufen seyn, ehe wieder an 
Religion gedacht werden konnte. Erst im J. 976 
kömmt tvieder ein Bischof in Mären zum Vor-
schein, der aber, so wie der in Prag, Suffraganeus 
des Erz Bischofs von Mainz war." (L. Russ. Anna-
len. III. Th. Gotting. 1805. S. 230.) Ha magában Mor-
vában , az anyaországban i s , mellynek Csehország 
Cyrillus és Methodius' korában adófizető tartománya 
volt , illy sorsra jutott a' szláv egyház, tulajdonkép 
liturgia: mit tartsunk a' sz. István' koráig püspökkel 
sem birt és a' regensburgi latin szertartású püspöki 
megyébe kebelezett (1. Dobner, Monument. T. III. 
p. 92.) Csehországról, mellyben szinte Schlözer' 
megismerése szerint, akár Cyrillus akár Methodius 
még csak nem is prédikáltak; 's mellynek első 
püspökét Dithmárt is azon világosan kitett föltétel 
alatt erősítette meg, 's engedte fölszenteltetni a' 
pápa, ha a' romai latin szertartásokhoz híven fogja 
magát alkalmazni. 6 ) 'S ugyanezen föltétel állott sz. 

6) A* püspökség' fölállítását megengedő pápai oklevél 
igy szól: Joannes Servus servorum Dei: Boleslao 
cath. fidei alumno apostolicam Benediccionem. J u -
stum est benivolas aures accomodare justis peticio-
nibus. . . . Filia nos t r a , tua re la t ivanomineMlada , 
quae et Maria d ic i tu r , inter ceteras haud abnegan-
das peticiones cordi nostro dulces intulit ex par te 
tua preces: s e i l . u t nostra assensu in tuo principatu 
ad laudem et gloriam Dei Ecclesie licerel fieri Epi-
scopatum. . • Unde apostolica auctoritate et s. Pe-
tri, Principis apostolorum po/estale, cu ju s licet i n -
d igni , tarnen sumus vicaríi, annuimus et co l l auda-
m u s , atque canonisamus , ut quoad Ecclesiam ss. 
Viti et Wenceslai martirum fiat sedis e p i s c o p a l i s . . . 
Verumtamen non secundum rítus ant tectum hulga-
rie gentis , vel Rusie, ant Slavomce lingve, sed mu-
gis sequens instituta et décréta apostolica, un um po-
tiorem tocius Ecclesie ad placilum eligcis m hoc opus 

Adalbertre nézve is. . . Egyébiránt abból, hogy 
akár Morvaországban akár egyebütt a' szláv litur-
gia divatozott, vagy tettleg divatozik, az e' litur-
giával élő egyházak' függetlenségét 's önállóságát 
csak az következtetheti, ki a' katholicismus' lénye-
gét olly kevéssé ismeri, mint Hetényi; 's ki még 
azt sem látszik tudni, hogy igen is lehetséges nem 
csak katholikusoknak, de még romai ka to l ikusok-
nak is ienni , a' liturgiái nyelvben létező különbözés 
mellett; jóllehet mindenkor kívánatos marad azért, 
vajha e' különbözés is minél kevesebb helyekre szo-
rítva maradjon. 'S ha Hetényi azon, jobbára olaszok-
kalszomszéd egyházi megyék' papjairól, mellyekben 
a' szláv liturgia mai napig sértetlenül megőrizteték, 
föltenné, mikép ők inkább szítanak ,,a' keleti vagy 
görög egyházhoz, mint a' nyugoti vagy romaihoz," 
's az egység' központjául nem Romát's pápáját" te-
szik — ha igen szelíden akarnának vele, az ezt 
mondóval bánni — legalább is szemébe nevetnének. 7) 

Somogyi Károly. 

clericurn , latinis adprimum literis eruditum. . . " I. 
Dobneméi, Monum. Histor. Boemiae. P r a g a e ; 1774. 
T. HI. p. 98. Azon szabadság , hogy Cyrillus és Me-
thodius nem valamelly önálló, független egyházat 
alapi thassanak , hanem hogy a' szláv liturgiával é l -
hessenek , az az : hogy a' romai , ('s nem görög j s ze r -
tartásokat , misét 'stb. szláv nyelven végezhessék , 
valamint Morvaországra nézve magok a' pápák á l t a l , 
a ' Chronic. Pulkuw. szerint ob „duriciam et incre-
dulitatem Moravorum et Slovanorum megada to t t , 's 
több kath. püspöki megyékben jelenleg is fönáll; ugy 
Csehországban, legalább sz- Adalbert' idejében, nem 
lé teze t t , és sz. Adalbert távol volt a t tó l , hogy az -
zal élni csak akart volna is. 

7 ) Némi bizonyságául annak , hogy Roma a' szláv egy-
házat, azaz : csak liturgiát mellyet Cyrillus és Me-
thodius Morvába behoztak, minden állítólagos egyed-
uraságra törekvésének daczára sem tartja a' h ie-
rarchiai függésre nézve veszélyesnek , áll janak itt a' 
következő sorok : .,Das shvische Meszbuch wurde 
1631 auf Befehl Urbans Vl l f . durchgesehen. Das 
Approbationsbreve findet mari diesem Buche vorge-
druck t , das zu Rom 1745 auf Kosten der Congre-
gation de propaganda fide herausgegeben worden 
ist. Diese Congregation liesz auch das slawische Bre-
vier zu Rom 1683 auf Befehl des Papstes Innocen-
tius XI. drucken. Vor diesem Brevier steht auch 
das Breve , wodurch Innocentius X- es gutheiszt und 
den Slaven zu beten befiehlt. . . . Man bedient sich 
der slav. Sprache beim Gottesdienste in den Kirchen 
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másodszor is : Vegyes házasságban 
a' vallásos gyermek-nevelésre néz-
ve hite 's lelkismerete szerintmely-
lyik házasfél, a' protestans-e. vagy 
a' katholikus engedhet a' másik-

nak? 
(Haubnemeít féléiéiül.) 

I. 

A' protestáns fél hite 's lelkismerete szerint en-
gedhet. 

A'lefolyt évi September' l i k é n léptem föl a' 
Religio és Nev. II. félévi 11 dik számában a' fönebb 
kitett kérdéssel, 's most ismétlem azt. Az ismétlésnek 
ugyan barátja nem vagyok ; de mivel Haubner u r , 
folyó évi április' 15én, tehát 7 hónap múlva a' 
Prot. E. és Isk. lap' 15dik számában kegyeskedett 
czikkemet biráló széke elébe idézni, fölhíva érzem 
magamat bírálatának vizsgálatára. 

Ö már a' föltett kérdésben 's a' reá adott kurta 
feleletben gáncsot talál mondván: „Vegyes házas-
ságban a' vallásos gyermek-nevelésre nézve hite 
szerint mellyik házasfél, a' protestans-e, vagy 
a' katholikus engedhet a' másiknak ? 's azt fe-
leli ( t . i. én felelem) , hogy a' kath. fél hite 's 
igy lelkismerete szerint nem engedhet soha. Hol 

von Dalmatien und Hlyrien ; welche dem lateinischen 
Ritus zugethan sind (értse meg j ó l j H e t é n y i u r ! 
hogy amaz önállónak vélt szláv egyház még l i tur -
giái nyelvbeui különbözése mellett sem különbözött 
e' rítusra nézve a' latintól, 's hogy e' szerint Ro-
mától épen nem kivánt másban, például tanokban — 
különbözni , tőle független lenni, a z a z : e lszakadni ; ) 
„und in den Russischen. Moskowitischen undRulga-
rischen, die dem griechischen Ritus folgen. . . In der 
Dioezese von Spalatro" Cmilly közel Olaszországhoz !) 
„gibt es sogar zehn Kapitel und mehrere Pfar re ien , 
welche ihre Liturgie in slavischer Sprache feiern. 
. . . Der Paps t Gregor VIL 1. 7. ep. 2. ad Ura t i s -
laum Bohemiae ducem ve rbo t , in slavischer S p r a -
che die Messe zu lesen ; allein dieses Verbot ging 
nur die Einwohner Böhmens an. Zudem ist es sehr 
le icht . die Ursache hievon zu ergründen. Die E r -
laubnisz , welche Johann VIII. dem h. Methodius 
bewilligte in der Kirche die slavische Sprache zu 
gebrauchen , hatte sich niemals auf Polen und Böh-
men ausgedehnt. Es darf daher nicht befremden, dasz 
man sich denjenigen widerse tz te . welche sie in den 
Kirchen dieser zwei Reiche einführen wollten " 1. 
Leben der Väter u- Märtyrer, v. Alban Rutler." übers. 
T. Dr Räsz u. Dr. Weis III. B. 8. 72—3. 

van contradictio in adjeclo, ha itt nincs? (kérdi 
Haubner) Hiszen abban a' szempillanatban, mi-
dőn kérdését fölvetette, már megengedte, hogy tu-
lajdonképen mindenik engedhet. Mert mihelyt a' 
két fél közül egyik nem engedhet soha ; kérdés-
nek már helye nem is lehel." Így Haubner. 

Ej , ej ! be furcsa logicája van Haubner urnák, 
azért nem csodálom, hogy olly igen kész másra 
ellenmondást kenni. Ezen kérdésre : mellyik fél en-
gedhet ? mindjárt az első pillanatban nem azon gon-
dolat villanik-e a ' józan gondolkozó olvasónak e l -
méjén keresztül : talán valamellyik fél engedhet ? 
's mellyik az ? Azt ne fogja reám nagy hamisan 
Haubner ur : hogy én már a' kérdés' fölvetésekor 
megengedtem, hogy tulajdonkép mindenik enged-
het; ezt megengedni eszem' ágában sem volt. Ugy 
de, mondja Haubner „mihelyt a' két fél közül egyik 
nem engedhet soha, kérdésnek már helye nem is l e -
het." Igen is , én tudtam , hogy a' katholikus hite 
's lelkismerete szerint nem engedhet, 's azért reám 
nézve a' kérdésnek helye nem lehetett , megenge-
dem; de nem is magam' számára tettem föl a' kér-
dést. Hogy azokra nézve sem lehetett a' kérdésnek 
helye , kik azt nem tudják, vagy arról kételkednek ; 
ezt tagadom. 'S igy tagadom, hogy az én mondá-
somban contradictio van in adjeclo. Hol van, tehát 
contradictio in adjecto? Erre mindenki, 's Haubner 
ur maga is igen könnyen felelhet. — Valamint bátran 
's okosan kérdezhetem azt másokra nézve : Lu-
ther és Calvin Istentől választott reformátorok 
voltak-e? bátor én elegendő okoknál fogva az 
ellenkezőről egészen meg vagyok győződve : ugy 
nem különben másokra nézve a' legjózanabb logicá-
val tehettem a' fönt emiitett kérdést. Szükségesnek 
is véltem ezen kérdést megvitatni; mert ti protestáns 
uraimék uton útfélen azt mondogatjátok : a' protes-
tánsok 's katholikusok közt a' lényeges hitágaza-
tokra nézve semmi különbség nincs, különbség van 
csak a' mellékes dolgokban, mik az üdvösség' el-
nyeréséhez nem tartoznak ; azért mindegy akármel-
lyik ker. vallásban neveltessenek a' gyermekek ; 's 
a' katholikus papok' részéről csak obscurités, ha-
szonvágy 's proselytismus, ha ellenkezőt tanítanak; 
's találkoznak a' protestáns vallást épen nem, ön ka-
tholika hitöket is kevéssé ismerő 's hitök iránt igen 
hideg keblii katholikusok, kik ezenáltanitástokat el 

<í hiszik 's indilferensekké lesznek; a' kitűzött kér-
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dés' megvitatása által tehát katholikus társaimat föl-
világosítani, 's őket a' tévedéstől megóni vala szá-
dékom. De menjünk tovább. 

A' föltett kérdésre én ezt felelém : ,,A' pro-
testáns hitvallása 's lelkismerete szerint megenged-
heti (ha akarja) gyermekeinek kath. hitbeni neve-
lésüket; ellenben a' kath. fél hite 's igy lelkismerete 
szerint sem engedheti meg soha, hogy gyermekei a' ker-
anyaszentegyházon kiviil nemkatholika hitben nevel-
tessenek. A' kath. nőszemélyt a' polgári törvény ugyan, 
melly csak a'polgári jólétre ügyel, fölszabadítja ezen 
megegyezésre polgárilag; (ugyanazért magától értetik, 
hogy házasságában a' törvényszerinti egyezkedést, ha 
férje utóbb önként nem engedi az ellenkezőt, polgárilag 
teljesíteni is tartozik) de hite 's lelkismerete szerint 
ő soha föl nem szabadittatik gyermekeinek protestáns 
nevelésére." Ezen állításomat okerőkkel igyekeztem 
támogatni. Ámde Haubner ur kimondá reájok az 
Ítéletet : „okfőim' fölállításában, úgymond, még 
következetlenebb vagyok , — — 's a' nagyobb 
tereknek súlya egyenes következetességgel épen en-
gem nyom." Szegény fejem, hogyan hordozandja 
e' súlyt ? No de lássuk, ugy van-e. 

1 ) Polgári szempontból. (Mit enmagain Ír-
tam, azt a' Rel. ésNev.-ből idézem, mert Haubner 

r 

urnák nem szokása híven idézni.) En irám: „Az 179°/iki 
26. tczikk. 15 §ban a'vegyes házasságokban az ren-
deli : ha az atya katholikus, minden született gyer-
mek kath. hitben neveltessék ; ha pedig azt atya pro-
testáns, az anya katholika, a' figyermekek „követhetik" 
(sequi possint) atyjok' religióját. Ezen törvényből kiki 
látja, hogy a' törvény nem parancsolja,csak megengedi, 
hogy a' vegyes házasságban a' prot. atyának figyer-
mekei a' protestáns vallásban neveltethessenek; 's épen 
mivel nem parancsol, csak enged a' törvény, a' vegyes 
házasságban nem tiltja, hogy a'kathol. jegyes egyez-
kedjék leendő protestáns vőlegényével a' születendő 
gyermekek'kath. hitbeni neveléséről. — — — Ezen 
szabadságra őket a ' törvénynek „sequi possint" 
„követhetik" kifejezése eléggé fölhatalmazza." Igy én. 

Haubner erre ezt válaszolja: „Bizonyára 
csak a' legferdébb hermeneutika magyarázhatta 
eme' szócskát, ,possint' illy értelműre. 

Ha a' ,sequi possint' ,követhetik' szónak] ma-
gyarázata általam a' legferdébb hermeneutika szerint 
van-e előadva, azt Ítélje meg a' tudós olvasó kö-
zönség. Azt tudom, hogy a', possint1-nak nincs pa-

rancsoló értelme. Azt is tudom, hogy eddigelé, a' 
possint szócskát, mind a' kormány, mind az egyházi 
's világi törvényhatóságok ugy magyarázták , mint 
én ; azért ha a' protestáns vőlegény megegyezett fi-
gyermekei' kath. nevelésében, 's azok ugy is nevel-
tettek: soha sem protestáns consistorium, sem vár-
megye, sem kormány azt törvénysértésnek nem vélte, 
vagy ha valaki vélte, alaposan bebizonyítani soha 
sem tudta a' „possint, követhetik" kifejezésnél fogva. 
Ellenben ezen kifejezésben : ha az atya katholikus, 
minden született gyermek a' kath. atya' religióját kö-
vesse ,Patris religionem sequantur', a' sequantur 
már parancsolás, és azért ha a' katholikus atya meg-
engedte protestáns nejének, hogy gyermekeit, vagy 
a' kath. nő megengedte férjének, hogy leánygyermekeit 
protestáns vallásban nevelje,az ellen mint törvénysértés 
ellen a' törvényhatóságok fölszólaltak. Tehát az én her-
meneutikám megegyez minden másjózan hermeneuti-
kával, csak Haubnerével nem ; miről én nem tehetek. 

Ugy de Haubner erre azt mondja : ,,A' törvény 
kétségkívül akkor tökéletes, ha épen nem személy-
válogató ; mert az igazságnak részrehajlatlannak 
kell lenni. Márpedig azl79Viki 26. tczikk nyil-
vánosan a' katholikus félnek inkább kedvez, mint 
a' protestánsnak. " 

Ámde Haubner ur ! azon törvényt nem én hoz-
tam; vessen tehát számot az 1790ki törvényhozó 
testülettel. Bátor én czikkem' iratakor 's most is azt 
mondom : hogy az akkori kitűzött czélnak elérésére 
a' vegyes házasságok' nem akadályozására, elég bölcs 
törvényt hoztak a' ,possint' szócska által. Czikkem-
ben igy nyilatkoztam : „Ugy hiszem, az 179Oki tör-
vényhozó testület igen jól ismerte, mind a' katholika, 
mind protestáns hitvallás' természetét és elveit; tudta, 
hogy a' prot., hite's lelkismerete szerint engedhet, a' 
katholikus pedig (azok szerint) nem engedhet a' gyer-
mek-nevelésre nézve ; azért, hogy mindegyiket vallási 
szabadságában meghagyja, a' katholika félre nem 
parancsolt, hogy elkerülhetleniil köteles figyermekeit 
a' protestáns férjnek vallásában neveltetni ; " mert a' 
,possint'egyezkedésre fölhatalmazá őket ; tudta a ' tö r -
vényhozó test, ha illynemii egyezkedéstől a' vegyes 
házasságban a' katholikusok eltiltatnak : a' hitelvei-
ket ismerő 's Intőkhöz buzgón ragaszkodó katholikus 
szülék, és nőszemélyek vissza fognak borzadni olly 
vegyes házasságtól, mellyben a' gyermekek' katholika 
hitbeni nevelésére nézve még a' szabad egyezkedéstől 

X 
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is törvény által elzáratnak; 's igy épen ez által fognak 
a' vegyes házasságok leginkább gátoltatni. De lássuk, 
ugyancsak igaz-e, hogy a' protestáns liázas-fél hite 
's lelkismerete szerint a'gyermek-nevelésre nézve 
engedhet ? 

2) Vallási szempontból. En a' R. N. idézett 
számában igy nyilatkoztam : a ) ,,A'protestánsok igen 
jól tudják , hogy reformátoraik szinte mint elődeik 
a' romai ker. kath. anyaszentegyházból váltak ki 's 
a' kath. hitet hagyták el." Az is igaz, hogy a' szent 
irást értő 's a'Confessióikat ismerő protestánsok tud-
ják és vallják : „hogy Krisztus' igaz anyaszentegyhá-
za soha nem romolhatott meg, 's az kezdete óta 
fönvolt 's fön fog maradni világ' végéig Krisztus' Ígé-
rete szerint." Ezen állításomat, példa' okáért, egy 
két idézettel mutatám meg imigyen. „Az ágostai 
Confessio (art. 7.) igy szól: Örökké fönmarad az 
egy, szent ekklezsia, mellyben az evangelium jól 
taníttatik, 'sa' szentségek jól szolgáltatnak ki." 
Calvin pedig (Praef. in 'Instit.) mondja : „Élt bi-
zonynyal 's élni fog az ekklezsia, míg Krisztus 
országland az Atyának jobbján, kinek kezei azt 
tartják, kinek oltalma azt védi, kinek ereje azt 
gyámolja. Mert ö kétségen kivül lett ígérete sze-
rint világ' végéig övéivel maradand." Ezen idéze-
tekből én igy okoskodtam : „E' szerint minden okos 
protestáns azt következtetheti: Tehát a' romai ker. 
kath. anyaszentegyház, melly Krisztus és az apos-
tolok' korától veszi eredetét (mert már 18 száza-
dos) , mellyből származtak (három száz év' leforgása 
alatt) a' mi atyáink i s , nem romolhatott meg, 's 
nem szűnhetett meg Krisztus' anyaszentegyháza len-
ni annyira, hogy az már hiveit az üdvösségre ne 
vezethetné ; mert ellenkező esetben Krisztus' Ígérete 
meghiusult 's anyaszentegyháza bizonyos időben meg-
szűnt volna élni. Hogy pedig a' Confessio és Cal-
vin , midőn az ekklezsia' örök fönmaradását tanitja, 
nem láthatatlan, hanem a' földön látható ekklezsiáról 
szól, bizonyossá teszi az, hogy olly egyházról szól, 
mellyben prédikálok és hallgatók, szentség-kiszol-
gáltatok és szentségben részesülők léteznek, mi 
csak látható egyházban lehetséges."— Már kérdem: 
ha az okos protestáns az idézett 's más hasonló he-
lyekből és a' sz. Írásból szoros következetességei 
megismeré : hogy Krisztus mindenkor fönmaradandó, 
soha meg nem szűnhető egyházának a' 18 százados 
romai ker. kath. egyházban fön kell lenni és fön is 

van , nem látja-e át szinte szigorú következetesség-
gel : hogy ki a' romai ker. kath. anyaszentegyház , 
mint Krisztus egyháza' hite 's törvénye szerint buz-
gón 's hiven él , annak üdvössége biztosítva van 
's ha ezt o átlatja : miért esnék neki nehezen meg-
engedni, hogy gyermeke a' r. kath. hitben neveltes-
sék? hiszen a' vallási nevelés' czélja nem más, 
mint a' jámbor élet 's üdvözülés." Így áll az én ok-
erőm ; 's mit mond hozzá Haubner ? Tagadja-e, 
czáfolja-e az állítást, az idézést 's az idézés-
ből folyó következtetési? Nihilhorum. Az egészei 
(talán igen égetőnek tapasztalta) hallgatással el-
mellőzni jónak vélte. Igy hát menjünk által a' má-
sik okerőre. 

b ) Luther 's protestáns követői mindenkor 
megismerék, hogy a' romai ker. kath. anyaszentegy-
ház' hitvallása az üdvösségre vezet. Ennek bebizo-
nyítására ezeket idéztem : „Luther (Unterricht auf 
etlich Artikel. 1519.) vallja: „Hogy a' (romai) 
anyaszentegyház mindenek fölött tiszteltetett, két-
ségen tul vagyon ; mert ott sz. Péter és Pál, 46 
pápa és sok százezer vértanú onlák vér őket (&' 
hitér t) , a' poklon 's világon diadalmaskodtak, 's 
könnyen elgondolhatni, milly különösen őrködik 
Isten ezen egyháza fölött. — — A' romai szent-
széknek mindenben kell engedelmeskednünk. Re-
formatiója után 11 év múlva 1528ban Luther ismét 
igy nyilatkozott a'romai ker. kath. anyaszentegyház-
ról : „Valljuk , hogy a' pápaságban sok keresz-
tényi jóséig vagyon, sőt hogy minden keresztény i 
jóság benne találtatik,'s hozzánk általa származik. 
Valljuk t. i., hogy a' pápaságban vagyon az igazi 
sz. irás, igazi keresztség, igazi oltáriszentség, á 
bűnbocsánat' igazi kulcsai, igazi tanitó hivatal, 
igazi katekizmus. — — Azt mondom, a' pápaság-
ban vagyon a' való kereszténység sőt a' keresz-
ténység' tökélye és sok jámbor nagy szentek' dí-
sze. Ha azért a' pápaságban vagyon a' ke-
reszténység, tehát valóban Krisztus testének és 
lagjémak kell lennie ; ha pedig az ő teste, tehát 
igazi lélek vagyon benne, igazi evangelium, ke-
resztség, sakramentum, kulcsok, tanitó hivatal, 
sz. irás és minden, mi a' kereszténységben meg-
kívántatik." (Op. Jen. T. 4. 320 lap.) Sőt refor-
matiója után 21 év múlva sem vonta vissza Luther 
ezen vallomásait, mert 1538ban (Op. Jen. T. 7. 
169 lap) igy nyilatkozik: „Igaz, hogy a' pápaság-
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ban van Isten' igaz igéje, az apostoli hivatal, 
's hogy mi a' sz. irást, keresztséget, sakramentu-
mot, a' tanitószéket tőlük véltük által; máskép 
mit tudhatnánk mi mindazokból ? Ugyanazért, 
nálunk kell lenni a' hitnek, a' keresztény egyhéiz-
nak és a' sz. Léleknek is." Másutt pedig (de mis-
sa priv.) mondja : ,,A' kath. ekklezsia az igazi 
anyaszentegyház, az igazság' oszlopa 's erőssége." 
Luthernek az annyira dicsért reformátornak vallomá-
saihoz hasonlókat olvasunk a' romai kath. anyaszent-
egyházról több ágostai, helvetiai 's angolegyházi 
hittudósoknál. (Lásd Thcodul' estvéit. 1819. 76. 1. 
és Beleuchtung der Vorurtheile wider die kath. Kir-
che von einem protest. Laien Luzern. 1835. 32 — 
33 1.) Luther' nyoma után indultak a' prédikátorok 
és helmstadti ágostai vallású tudományos egyetem is, 
midőn Brunszwiki Lajos herczeg' kérdésére: Le-
liet-e a' romai ker. kath. anyaszentegyház' hit-
vallása szerint üdvözülni? Felelék: lehet. 'S ezért 
hczg kisasszonyának Erzsébet Krisztinának — — 
megengedé, hogy elhagyván az ágostai hitvallást 
kath. hitre álljon. Erzsébet' példáján megindulván 
Antal Ulrik lüneburgi Brunszwik herczeg, még egy-
szer tanácsot kért ez iránt az emiitett lutheránus 
egyetemtől, 's kiváná : adná ki feletét Írásban, 's 
a' prédikátorok 's hittudósok' válasza ez lön : Igen is 
üdvözülhetnek. Megvallák, hogy seniti kö-
zülök nincs, ki ezt tagadná. Erősítésül fölhozák, hogy 
„Melanchton (in Epitome examinis) maga is meg-
vallja : hogy a' katholika anyaszentegyház mindenkor 
igaz anyaszentegyház volt. Aztán fölhozák Luthernek 
előbb idéztem szavait. Melly válaszra a' herczeg (a' 
legszorosabb következetességgel) igen okosan feleié : 
ha tehát katholikussá leszek, saját Ítéletetek 's 
hitetek szerint mit sem vesztek üdvösségem' dol-
gában , mert az is Krisztus' igaz egyháza, abban 
is meg van minden, mi az üdvösségre vezethet, 
sőt mindezen jókat ti is abból kölcsönöztétek (mikép 
Luther, Melanchton 's tinmagatok valljátok) ; ellen-
ben, ha az üdvösségre több kívántatik, mint ná-
lunk (protestánsoknál) van; ha mindaz megkívánta-
tik , mit, a' katholikusoknál föltalálunk : ugy én 
nem csak nem vesztek, hanem sokat, sőt min-
dent nyerek üdvösségemre nézve, a' mi végett 
egyedül van a' vallás. 'S ezzel 1710ben éltének 
70dik évében katholizált. Illy okoskodás után katho-
lizált IV Henrik is. — Már most kérdem : az elfo-

gultlan protestáns vőlegény, kiről amaz elvénél fogva : 
mindent vizsgálat után hinni, fölteszem : hogy az 
idéztem helyeket ismeri, alaposságukat átlátja, nem 
kénytelen-e olly következtetést kihozni az előzmé-
nyekből, millyent azokból kihozott a' lüneburgi her-
czeg ? 'S ha arra nem bírhatja is magát, hogy katho-
lizáljon, nem leend-e hajlandó gyermekeit neje' kí-
vánatára a' kath. hitben nevelni azon meggyőződésnél 
fogva: hogy a' kath. hitvallás' hű követése által gyer-
mekeinek üdve biztosítva van ? Ugy hiszem, itt is 
következetesen okoskodtam. 

"S mit cselekszik Haubner? Az idézéseket rö-
viden megemliti, 's nem tagadja, mert nem is tagad-
hatja , de az idézett szavakról 's az onnan folyó kö-
vetkeztetésről mélyen hallgat; mert Haubner okos 
ember létére jól tudja : hogy, ha az étek igen forró, 
tanácsosabb abba bele nem harapni. 

c ) Továbbá fölhozám, mikép a' protestánsok' 
állítása: hogy minden vallásban, főleg ker. vallásban, 
következőleg a' romai ker. kath. hitben is, kiki üd-
vözülhet, csak böcsületes ember legyen. Sőt most 
hozzá adom : azt is állítják a" protestánsok (mit mi 
soha meg nem engedünk), hogy a' protestáns egyház 
és a' katholika anyaszentegyház' lényeges hittanjai 
közt semmi különbség ; csak a' mellékesekben, az üd-
vösséghez nem tartozókban különböznek egymástól. 
Ezt Confessiójok is vallja, az ágostai Confess, art. 
21. olvashatjuk: Haec fere summa est, doctrinae 
apud nos, in qua cerni potest, nihil inesse, quod 
diserepet a seripturis, vel ab ecclesia Catholica, 
vel ab ecclesia Romana s ed dissensio est de 
quibusdam abusibus. Ugy de abusus, visszaélés 
mellyik egyházban nem találtatik ? Nem tulajdonitta-
tott-e a' katholika egyháznak sok képzelt abusus? 1) 
Nem látták-e által magok a' reformátorok is, hogy 
miket ingerültségökben visszaélésnek, romlásnak mon-
dottak, nem csak nem rosszak, hanem jók 's üdvre ve-
zetők, mikép csöndes óráikban magok megvallák ? 2) 

1) Ha erről meg akarsz gyö/ödni lásd a' Kelig, és Nev. 
folyóiratban az apostoli hagyományról , a' tanitó 
anyaszentegyház' tekintélyéről, a ' romai pápa ' fő-
nökségéről és m á s a ' képzelt abususokkal ellenkező 
ér tekezéseket ; vagy olvasd egy világi ( la icus) pro-
testánsnak ill y czimii könyvét: Beleuchtung d e r Vor-
urtheile wider die katholische Kirche Luzern. 1835. 

2) Luthernek illyetén vallomásait kiki olvashatja a ' Kelig. 
és Nevelésben már 18l2ik Ildik félévétől fogva köz-
lö t t , több párbeszédéből Gottliebnek és Vilmosnak. 
Igen jól tudom, hogy Jakabfalvny András ur a' folyó 
évi protest E. és lsk. lap' 15 számában ezen pá r -
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némelly becsúszott visszaélésekért szabad-e magát a ' 
szent 's boldogító intézvényt félrevetni? szabad-e Krisz-
tus' igaz 's üdvözítő egyházától elszakadni? Ha tehát a' 
protestáns' elve tartja, hogy hitvallása' lényegesben 
a' katholika hitvallástól nem különbözik, valljon a' 
mellékes dolgok gátolhatják őt a' katholika nevelés' 
megengedésétől? Sértetik-e akkor lelkismerete, midőn 
meg van győződve, hogy gyermekeinek üdvét koránt 
sem veszélyezteti a' katholika hitbeni nevelés ? 

Az én okerőim tehát ebben központosulnak : ha 
a' protestáns vőlegény az ágostai Confessio és Calvin 
után hiszi: hogy Krisztus' igaz anyaszentegyháza a' 
földön urunk' Ígérete szerint soha meg nem szűnhe-
tett, kezdet óta fönvolt, ' s i l ly 18 százados egyházat 
a' romai katholikán kívül nem talál ; ha Luther, Me-
lanchton 's a' protestáns egyetemek' vallomásai után 
hiszi : hogy a' romai kath. egyház Krisztus' igaz 
egyháza, 's abban minden megvan, mi az embert az 
üdvösségre vezetheti, sőt lényegesben a' protestáns 
hitvallás nem is különbözik a' r. katholikától; ezen 
meggyőződésénél fogva lelkismerete' sérelme nélkül 
megengedheti : hogy gyermekei a' katholika egyház' 
hite szerint neveltessenek, 's ezt annál készebb leend 
megengedni, mivel tapasztalja : hogy katholika je-
gyesének lelkismerete hiténél fogva nagyon terhel-
tetik, ha kénytelen gyermekeit a' polgári törvény 's 
a' vőlegény' nemengedése miatt nemkatholika hitval-
lásban nevelni. 

Most bátor vagyok fölszólitani a' tudós olvasó 
közönséget, itélje meg: vagyon-e ezen argumentá-
lásomban következetlenség? tarthatok-e a t tó l , hogy 

beszédekről igy nyilatkozik : a' költött dialogusok'' 
eqi/enelleu fegyverével nem fiarczolunk. Ám de az 
első párbeszéd' jegyzetében nyiltan ki van téve azok' 
szerzője. Mi az okerő' súlyát (vim a r g u m e n t ) nem 
abban helyezzük, ki beszélget ? hanem a' párbeszédben 
idézett Luther ' vallomásaiban , mellyeket ki bátor 
volna kétségbe vonni, jöj jön könyvtárainkba, kitár-
juk előtte Luther' munkáit , olvassa, higyen tulajdon 
szemeinek. Ha pedig Luther 'vallomásai valóságosak, 
az a' kérdés : nem szoros következetességgel folynak-e 
azokból a' kath. hittanitás' vagy szertartás ' javalási 
's igazolási '< Ha ugy, akkor mért szakadt el a ' rom. 
kath. anyaszentegyháztól L u t h e r ? ' s miért maradnak 
most is elszakadva követői ? 's miért nem enged-
hetné meg a' protestáns vőlegény , hogy a ' Luther 
által is annyira igazolt kath. hitvallás szer int n e -
veltessenek gyermekei? — Azl„is állitja rólunk ka-
to l ikusokró l Jakabpilvay ur „Ok (t. i. mi katholiku-
sok) a' protestáns literal urával foglalatoskodni nem 
is tartjuk érdemesnek. Ej I Jakabfulvay u r , hogyan 
tud illyest reánk fogni? Ha könyvtárainkban nincse-
nek a' protestáns hittudnsok' munkái, ha mi azokat 
nem olvassuk, miből tudnók szóról szóra idézni he-
lyeiket? vagy nem olvasta-e citátumainkat a' Rel. 
és Nevelésben? — Mi katholikusok igen is jól is-
merjük a' protestáns hitvallás' minden ágát , bogát; 
azért nem gyanúsítunk , hanem ismert dolgot beszé-

a' fölállított okfőkből, mellyeket Haubner ur szó-
val sem czáfolt meg , egész következetességgel, 
mint ő mondja, egyenesen ellenkező eredmények 
folyandnak, 's nagyobb teréhuek súlya egyenesen 
engem nyomand. (Folyt, követk.) 

Sz. 00 
l ü n k ; 's azért édes J akubfalvay u r , ha mi az i r o d a -
lom' utján a1 protestáns elveket, mint elveinkkel e l len-
kezőket, czáfo l juk , kár a' protestánsoknak nőttön 
nőve elkeseredni vagy fölingerülni ; a 'helyet t inkább 
lássanak jó 's buzgó akarattal az igazság' ku ta tásá-
hoz , mert csak az igazság üdvözíthet bennünket. 
Ha meggondolom, hogy néha legtudósabb protestáns 
atyánkfiai is, a ' katholikusok' tanjai és szertartásai f e -
löl olly botor előítéleteket táplálnak magokban, sőt 
azokat még a ' l'Jik században is beszé ln i , irni, t a -
nítani a' katholikusok ellen nem á ta l ják , holott ka -
tholikus theologusaink által már annyiszor a' meny-
nyiszer megczáfoltattak, nem kel l -e szükségkép azt 
következtetnem : hogy a' protestánsok könyveinket 
nem olvassák, 's hitvallásunkat, szer tar tása ink, szo-
kásaink' szellemét nem ismerik, tele vannak ellenünk 
kísdedségök óta megrögzött balvéleményekkel. Erre 
bizonyságul fölhívom tíeckedurff Ludolph szelid lelkű 
férfiú' s zava i t , ki a' porosz kormánytagok' egy ike i é -
vén, kész vala hivataláról le lépni , 's meggyőződése 
szerint katholizálni- Ez volt protestáns hitsorsosihoz, 
kiket most is hőn szeret , béke és engesz te lés -sza-
vakat in téz: (/ín gottesfiirchtige protest. Christen 
Worte des Friedens und der Wiederversöhnung. Wien. 

1840.) Misskennet mich n icht , mond ja , ich komme 
nicht mit euch zu hadern , ich komme — in wahrer 
herzlicher Liebe ." Ő írja (Ers tes Wort 13—14 lap) 
„Allerdings wird diese Prüfung Ca' kath. hitvallás' 
vizsgálata) — ganz besonders schwer e u c h , ihr 
lieben protestantischen Mitchristen , die ihr von J u -
gend auf gegen die katholische Kirche mit Vorur^ 
theilen und Vorwürfen angefüllt worden s eyd , die 
sich als eine alte Ueberlieferung auf euch fortgepflanzt 
haben. (Szükségesnek mondja ugyan a' vizs-
gálatot-, vol t -e igaz okuk a ' protestánsoknak e l sza-
kadni az ősanyaegyháztól , 's folytatja) Allein nach 
der abschreckenden Schilderung , die euch von J u -
gend auf von Lehren und Einrichtungen der kath. 
Kirche gemacht worden i s t , müsst ihr eine solche 
Prüfung für überflüssig halten , und man kann mit 
Wahrheit annehmen, dass von hundert tausend Pro-
testanten kaum einer gefunden wird . der sich wirk-
lich die Mühe gegeben habe , das Lehrgebäude des 
katholischen Glaubens, gegen welches seine Protes-
tation doch eigentlich gerichtet i s t , in seinem Z u -
sammenhange, und in seiner wahren Bedeutung, also 
aus katholischen Quellen k e n n e n z u l e r n e n . J a , es 
ist die Frage , ob unter hundert protestantischen 
Schriftstellern, die gegen die kath. Kirche geschrie-
ben haben , auch nur ein einziger sich befinde, der 
jemals einen katholischen Katekizmus durchgesehen 
habe." Ezt elolvasván nem kénytelen-e talán iakab-
falvay ur is a ' mea cutpát elmondani ? Jakabfalvay 
ur azon panaszkodik : ők nem í rhatnak, holott már 
mennyit ír tak ellenünk a' Prot . E- 's Isk- lapban , 
nem ők kezdették-e a' keserítő glossákat mindjárt a' 
vezérczikkben, a' Hierarchiában ? mi katholikusok 
pedig hitünket védelmeztük. 
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RELIGIO ÉS NEVELÉS. 
Első félév. 1843. 23dik szám. 

FESTEN. 23. VASÁRNAP. JUNIUS' 

Mielőtt a' n. é. közönségtől mint szerkesztő bucsut vennék , jelentem : hogy a' következő második félévben a ' 
„Religio és Nevelés ' valamintaz „Egyházi Tudósí tások" czimü lapot, legfölsőbb helyről nyert engedelem mellett 
nt. és tudós S o m o g y i K á r o l y u r , ú g y i s mintáz emlilelt lap' ezutáni tulajdonosa szerkeszteudi. — Öt a' 
szerény 's igénytelen férfiút , de ,,A' törvények iránti engedelmességről" irt pályakoszoruzott munká já ró l , 
továbbá a' mult évi latin egyházi folyóirat , 's e' lapokban megjelent többrendü tudományos ér tekezéseiről , 
majd harmadfél évi segédszerkesztői ügyességéről 's egyéb szép tulajdonairól ismeretest a' t. cz. olvasó 
közönség' pártfogásába legbuzgóbban 's bizodalmasabban ajánlom. — Mivel pedig ő jónak vélte a' „Religio 
és Nevelés" lap' külső alakjára 's á rára nézve némi változást tenni, e" lapot magoknak jövőben hordatni kívánó 
t. cz. urakat minden zavar' elkerüléséül az „Egyházi Tudósítások'" végén olvasható előfizetési je lentésre 
tisztelettel figyelmeztetem. Szaniszló Ferencz, 

szerkesztő. 

TARTALOM: Sz István és a" magyar ősegyh.íz. II (Snmngyi 
Kúrnhi~). — Másodszor is : Vegyes házasságban a' vallásos 
gyermek-nevelésre nézve hite s lelkismérete szerint mellyik 
házasfél, a protestans-e, vagy a% katholikus engedhet a' má-
siknak? 1. Folytatás.('-is oo - A'romai pápáknak hazánkra 
nézve jótékony befolyása. 

St.. István és a' magyar ősegyház. 
II. 

Valamint sz. Adalbert' s az általa képviselt cseh 
egyház' tanai, ugy sz. Istvánéi sem tértek el a 

romai egyház' támlásától. 

Könnyű a' mondottak után minden részrehajlat-
lan olvasóra nézve Hetényinek ama', bizonyára csak 
„légből" merített állítása felől itélni, mintha „a cseh 
egyház, mellynek püspöke volt Adalbert, tanaiban 
még ekkor" — tudnillik sz. István' idejében — „in-
kább szított" volna „a' keleti vagy görög egyház-
hoz , mint ay nyugoti vagy romaihoz :" (Prot. lap. 
1843. 183.1.) ha ugyan meggondolja, mikép ezen 
egyház olly értelemben, minőben itt vetetik, szent 
Adalberttol különváltan képzelve, nem is létezett; 
a' mennyiben pedig sz. Adalbert által képviseltetek, 
legszorosabban ragaszkodott, valamint püspöke, ugy 
ő is, Romának nem egyedül tanai- de még szer-
tartásaihoz is. — Avagy hol és mellyik volt eme' 
cseh egyház ; ha e" név alatt nem sz. Adalbertet ma-
gát 's a' hozzá és Romához híven maradt jobbakat 
értjük? És mellyek e 'cseh egyház' tanai, ha ugyan 
e' tanok alatt nem sz. Adalbertéi gondoltatnak ? Már 
pedig sz. Adalbert nem tanított, 's nem taníthatott 
egyebet, mint mit Roma helyeslett. Ez sz. Adalbert-
nek Romávali viszonyaiból, a' pápák iránt minden 

alkalommal tanúsított legmélyebb hódolatából , és 
minden tetteiből kiviláglik : 's midőn sz. Adalbert' 
életirásában titkos-gyónásról, ÍJ magánymisékről, 

1 ) „An. Dom. Incarn. 984. obiit Romae Caesar Otto s e -
cundus- Huic Imperátori Adalbertus Praesul Pragens is 
adeo fuit familiaris, et cams obsequiis, ut in Pascha , 
quod tum celebravit rex Aqu í sg ran i , in palatio c o -
ram omnibus episcopis hac eum officii celsitudine 
subl imaret . quo sibi coronam imponeret , et majorem 
missam ce lebra re t , " (bizonyosan nem szláv nyelven) 
i quod solum fas e r a t , ut archiepiscopus facérét-
Post festum v e r o , cum jam accepisset a Caesare l i -
centiam redeundi ad pátriám , sevocat eum Caesar in 
secretariat»" ( tehát titkos helyre) „et faciens suorum 
confessinnem peccatorum, commendat se piis r e c o r -
dationibus eins orat ionum." Íme a ' fülgyónás még a' 
tizedik században! És pedig sz-Adalber t a ' g y ó n t a t ó ! 
Ki ennél fogva alig ha nem tanitá meg sz- Is tvánt 
i s , mielőtt keresztségre bocsá taná , a' titkos gyónás ' 
erejére . 'S mégis annyira el hagyá magát Hetényi 
amaz elavult prot. hiedelem által ámittatni, hogy 
(197.1.) illyekel írna : „ I . István . . . a' fü lbegyónás-
ról , mellyet III. Incze hozott be 1216beli romai zsi-
natban, mit sem tudot t / ' (Hát a ' keleti egyházba va l l -
jon mikor jött a' titkos gyónás á l t a l ; miután Hetényi 
szerint a' nagy szakadás már a' 9dik században meg-
tör tén t? ) , Insuper dat ei pa ramen ia , in quibus m i s -
sam celebraret in Pascha, scilicet alltam, dalmaticam, 
cusalam, cap/,am et facilergium , quo ea habeat sui 
ob memóriám. Quae usque hodie in Pragensi Ecclesia 
honorifice habentur , et dicuntur paramenia S- A d a l -
b e r t . " Cosmae Prag-Chronic Bohemor, Hanov. 1607. 
p. 16. E' miseöl tözet , melly h o g y latin szertartású 
püspöknek adatott 's adathalot t , az öllözetdarabok' 
nevei is eléggé bizonyí t ják, sz. Adalbertnek romai 
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2 ) Romában a' pápa' jelenlétében sz. Adalbert által 
tartott istentiszteletről olvasunk; 3) és látjuk őt, mint 
siet egész vágyódással Romába, ezt harmadszor is 
egyedül a' pápa' parancsolatjára hagyván e l ; 4 ) és 
látjuk, mikép nem a' keleti, vagy görög, hanem a' 
romai egyháztól tisztelteték először is szent gyanánt, 
és tiszteltetik jelenleg is, — lehetetlen rajta kételked-
nünk, miszerint—a' rom. egyház' „sola salvifica" 
(előli hiténél fogva — sz. Adalbertnek, hogy Romától 
ekkép eltüressék , és tiszteltessék, a' tanokban vele 
tökéletesen egyeznie kellett. 

katholikus voltára legalább is szolgáland, ugy hisz-
szük olly „e rős ség" -ü l , mint minőt egy valaki Iső 
királyunknak inkább keleti, mint romai tanokhoz szító 
hitére nézve , ugyanannak „ g ö r ö g betűkkel j e l e l t " 
erszényében vélt föltalálhatni. Valóban, ha valakinek 
erszényére , vagy tárczájára más által tűzött szavak-
ból lehet a ' tulajdonos'nyelvére, vagy épen hitére kö-
vetkeztetést vonni, ugy . . . legalább is nagy leend 
a1 f rancziák ' száma. Ha sz. Istvánnak görög betűkkel 
jelelt erszénye volt, ugy következtetnünk lehet ugyan, 
hogy az, ki ezen erszényt készítette, hihetőleg értett 
g ö r ö g ü l , vagy szlávul : de hogy azért öt magát is 
szláv, nem csak nyelvűvé, dehitiivé is t együk , erre 
ugyan a' „cr i t ica" föl nem hatalmaz bennünket. 

«) S- Adalb. vita et martyrium. n. XXX. 

3) „Tradunt Boiemorum annales Adalbertum cum eo forte 
die, quo fratrum occisorum exequiae" (holtakérti 
mise) „ i n Boiemia celebrarentur , solemne sacrum 
Romue Pontifice Romano praesente f acéré t , " (talán 
bizony sz lávul?) „ s e q u e ut fieri só le t , post calicis 
sublevationem ad silentium, vita functorum memoriae 
dedication tacitus compone re t , amplius duas horas 
. . . stetisse immotum . . . " Dubrav. Hist. Boiem. 
L. VI. 

4) „Ad ultimum omnem intentionem sui cordis —aperu i t , 
quod vellet Komám Apostolicum consullum ire ; " szán-
dékozván a' püspökséget a' pápa ' engedelmével letenni ? 
' s ezért mondjaZt rahquasnaksz Adalber t : ,,Quodut 
fiat, ego tibi Dei voluntate et mea poteslate concedo, et 
ut liceat, me vivenle istic episcopus u t s i s , apud apos-
tolicum omnibus votis intendant." Chron. Boh. 1. cit. 
„ H a c s p e confirmatus" mondatik másutt, „regreditur 
ad sacratam arcem, urbium dominam,et caput mundi, 
Romám; 1 ' (Vita et mart. n. XIV.) mellyet azonban a' 
pápa ' akarat jából elhágy: „ v i r ergo sanctus , ejus cha-
ram vitám charissimo] Jesu multum commendans, se -
cundum placitum Archipraesulis sui ad apostatricem 
gentem pergere.coepit. S a p u i t i p s e , quiaconsil io suo 
nonobaudirent : sed ne inobediens esset, jussum iter 
adimplere maluit." n. XXV. 

Vagy talán azon cseh egyházat érti Hetényi, 
melly a' sz. püspököt elűzte, melly rokonait leöl-
dösé? Azt-e, mellynek istentelenségét 's átalkodott-
ságát nem tűrhette tovább az apostoli férfi, és azt 
vérző szívvel elhagyván egyházi átok alá vetni lön 
kénytelen ? 5 ) Bizonynyal ezen elpártolt 's megrom-
lott egyház' tanait, ha csakugyan különbözők voltak 
volna is a' romaiaktól, sem sz. Adalbert nem hir-
deté , sem sz. István magáévá soha nem tette. Illy 
egyház ugyan, még ha valóban „saját nemzeti litur-
giá ja , nemzeti nyelven bibliája, és már serdülő 
nyelvtnüveltsége" volt volna is, nem nagy rokon-
szenvet gerjeszthetett akár Soroltában, akár a' szelid 
Istvánban ; sőt attól mindketten csak annál inkább 
elidegenedhettek. 6 ) Pedig valóban, ugy látszik, 

5) Igenis , egyházi átok alá v e t é , 's vetteté — a' pápa 
által! „Romám paucis consciis petit, ibique a Pon-
tifice impe t ra t , ut Bojemos jugum chrisli palam e x -
cutientes diris devoveat." Dubrav. Hist. Bojern. L. 
VI. Ezt t u d v a , ugyan mit mondjunk Hetényinek azon, 
egész indignatióval irt soraira : „Milly ingatag az 
ollyan nemzet' sorsa, mellynek egyháza ónallástulan, 
és milly sok veszélynek kitétetett! Honunkba is a ' 
feudalismus a' curialismussul jöt t be , és eltemeté ős 
polgári a lkatunkat" ( 's nem vakmerő, mert szóval 
sem bizonyított vádak-e ezek?) „melly olly jótékony 
vala fö ldünk 'népére egyenlően- l'232ben interdictum 
alá vettetik honunk 'stb Ez az ösegyházulkat alatt épen 
nem történheték - ' ( 's ime Csehországban megtörtént: 
— természetesen illyesek nem történhetnek meg a d -
dig, míg sz. Istvánok és Lászlók uralkodnak . . .) 
„mivel ezt a ' vegyes zsinatrendszer el nem sziveié " 
(Prot. lap. í843. 196. 1 ) Sok szó; bizonyság semmi. 
Csehország, még mielőtt ama 'dicsőí te t t önállóságát 
elvesztette volna, már a' lOik században excommuni-
cálva vol t , és az excommunicálást k é r ő , sz. István-
nak tanítója , megkeresztelője, mestere volt ; és az 
excommunicáló , pápa volt ; kinek hatalmát a' szláv 
egyház minden követelt függetlensége és önállósága 
mellett annyira megismeré, hogy az országot s anya r -
gató szárazság is ezen egyházi fenyítés' következé-
sének tartatnék — a 'nép által. 1. Bohém. Pia. L. IV. 

6 ) Hogyan is érezhettek volna rokonszenvet , akár e r -
kölcsi és va l l ás i , akár politicai szempontból , olly 
polgári és egyházi „ a l k a t " i r á n t , mellyet az é le t -
író ekkép ábrázo l : „ . . . quia tunc temporis 
dux non erat suae poles/a/is, sed comitum , c o -
mites versi in Dei odium , patrum iniquorum pes-
simifilii, valde malum operabantur fac inus , et ini-
quum Nam sub quadam fesliva die furtim irrumpunt 
urbem Lubic , in qua fratres s. Adalberti et milites 
urbis univers i , velut oves innocentes assistebant s a -
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mintha epen ezen , , a p o s l a t r i x e z e n Adalbertet 
üldöző cseh nép' megromlott gondolkodás- és cse-
lekvésmódja szolgálna okul Hetényinek arra, hogy 
a' cseh egyház' tanait a' romaiaktól különbözőknek 
állítsa: legalábbő többiközt az e' korban még néhol 
nyugoton is divatozó, de itt soha sem helyeselt pap-
nősségből akarja az önálló szláv *s magyar egyházak-
nak Romátóli különbözésöket 's a' keleti egyházhozi 
szításukat|következtetni. Igen, a' cseh egyházban is 
divatozott „még ekkor" a1 papnősség : de épen e' 
botrányos, mert tiltott viszony' szemlélete, épen a' 
cseh clerusnak romlottsága hagyatá el az erkölcsök' 
tisztasága mellett hőn buzgó püspökkel hónát. „Ad 
ul t imum/ ' igy ir amaz „ősegyház" történeteit, mint 
helybeli, bizonyosan jól ismerő, 's a' cseh egyház' 
eredeti tanait még el nem felejtett prágai dékán, sz. 
Adalbertnek ugy nevezett „coaevus" életirója, — „ad 
ultimum cogitat melius esse relinquere, quam in 
coeco etsponte pereunte populo operám perdere; quod 
maxime de tribus causis actum esse dicunt, qui huius 
rei ordinem ipso narrante compererunt. Prima et 
principalis causa, propter plures uxores unius viri." 
(Szép jele a' szláv nép' erkölcsi 's ker. miveltsé-
gének!) „Secunda propter detestanda conjuyia cle-
ricorumetc."S. Adalb. vilaetmartyrium. Ab auctore 
coaevo — (Cosma Prag, descr.) — Nem fonákság-e 
annakokáért, illy visszaélésekből következtetni azt, 
hogy tehát ezekkel egyezőnek kelle az egyház tanítá-
sának is lennie ? . . . Egyébiránt azt csak t. Hetényi ur 
fogja (talán az egyezményes philosophia' segítségé-
vel) megegyeztethetni, hogy mikép vala a' Cyrill 
és Methodius alapította szláv egyháznak lehetséges 
a' romai tanoktól bár legkevesebben is eltérni ; és 
e' szláv egyháznak, és apostolainak olly ismételt 
helyeslést, dicséretet, bátorítást tapasztalniok mégis 
a' „türelem és mérséklettség'" tulajdonaival Hetényi 

cris missarum solemniis, festa celebrantes. At jIli 
ceu lupi immanesurbis moenia i r rnmpentes , mascu-
lum et foemiriam usque ad unum interficientes, un i -
versis fratr ibus s. Adalberli cum omni prole ante 
ipsum allure decollatii, urbem comburun t , plateas 
sangvine pe r fundun t , et cruentis spoliis ac crudeli 
praeda onerati hilares ad proprios redeunt lares. In -
terfecti sunt autem in urbe Lubic qumqiie fa/res s . 
Adalbert i ." Cosmae Prag . Chron. p. 17. Valóban ez, 
és a' cseh történetírásban otthonos számtalan efféle 
adatok nagy elöhaladásra muta tnak : fölöttébb bi-
zonyítják a' szláv egyház' virágzó voltát , annak ön -
állásából eredőt! 

által föl nem ruházott Romában ? Csak ő fogja meg-
fejthetni, mikép történt, hogy a' testvérpár' tanítása 
a' gyakori vádak' következtében ismét és ismét vizs-
gálat alá vetetvén, e' tanokban mégis Roma saját 
tanításától nem vett legkisebb eltérést is észre, 
sem akkor, sem később, sem sz. Adalbert, sem sz. 
István apostolkodásának idejében ? Valóban vagy 
igenis türelmesnek kelle Romának lennie, 's a' „sola 
snlvifica" felőli tanáról megfelcdkezettnek, (csakhogy 
ekkor ismét megszűnt a' romai és szláv egyház közti 
követelt különbség,) vagy pedig, mit bün csak gon-
dolni i s , Roma a' vele egyező tant csak színre val-
lók által — 's ezek a' szlávok volnának és magya-
rok — megcsa l a to t t . . . ! 7 ) Azonban minek illy d i -
lemmákkal fárasztani elménket midőn a' való olly 

7) 'S nem ez köve tkeznék-e múlhatatlanul Hetényinek á l -
lításából ? nem a ' legrutabb tettetés' szennyét k e n i - e 
illy föltevés állal sz. Cyril lusra, és Melhodiusra , 
kit VlII. János p á p a , miután zsinalilag megvizsgált 
tanításában mit sem talált volna a ' romai tanokkal el-
l enkező t , illy irattal bocsáta Svialopolhhoz, Morva-
ország' királyához vissza. „Dilecto filio Sfentopulchro 
etc. Industriae tuae notum esse vo lumus , quoniam 
confra t re nostro Methodio, reverendissimo Arch iep i -
scopo s. eccl. Marauensis, una cum Semitisno fideli tuo, 
adlimina ss. apostolor. — Petri et Pauli, nostramque 
pontificalempraesentiamVeniente . . . didicimus tnae 
devocionis sinceritatem, et totius populi tui desiderium, 
quod circa sedem apostolicam et nostram pa te rn i t a -
tem habetis Nam divina inspirante gratia, con/emptis 
aliis saeculi huj us principihus, b. I'd rum aposto-
lid ordinis priucipem , Vicariumque il/ius, habere 
patronum et in omnibus adjulorem ac defrtisorem, . . . 
amore fidelissimo elegisli (épen ugy, mint később 
sz István) „e t usque ad finem sub ipsius et vicarii 
ejus de fensione colla submit tens , pio affectu cupis — 
Alius devotissimus permanere. . . . Igitur hunc M e -
thodium, venerabilem Archiepiscopum vestrum, inter-
rogavimus coram positis fratribus nostris Episcopis , 
si orthodoxae fid e i symbolum ita crederet, et inter 
sacra Missarum solemnia canere t , sicuti sanctam 
Romanam Eccletiam tenere — constat . Ille autem 
professus est se juxta evangelicam et apostolicam 
doctrinam , sicut sane ta Romana Ecclesia doc et, et 
a patribus truditum eut, tenere et psallere. Nos a u -
tem ilium in omnibus ecclesiasticis doc trim's et uti-
litutibu*" (tehát nem csupán a' sz- Hárornságróli h i t -
ben , hanem az „egyházlanokat ' ' illetőkben is egye-
zés volt a ' szláv és romai eg \házak közt !) „ortho-
doxntn et proficuum esse reper ientes , vobis iterum 

ad regendam commissam sibi Ecclesiam Dei remi t -
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nyilvános, — hogy tudnillik Hetényi össze nem függő 
állításait csak álmodta, 's történeti bebizonyítás he-
yet t , puszta ráfogásokra támaszkodik. — Jelenleg 

mi inkább Hetényi' amaz állításának alapokát veend-
jük vizsgálódásunk' tárgyául, miszerint nem kétel-
kedik erősítni, hogy „első királyunk' tanai" 's igy 
természetesen a' tőle alapított, de csupán „egy szá-
zadig tartott" magyar ősegyházéi is „eltérni lát-
szanak — a' romaitól annyiban, hogy bár ő tisz-
teié a' romai pápát, mint a' világ' patriarchái és 
püspökei között elsőt... de azért az egység' köz-
pontjául nem Romát, 's pápáját teve, hanem á 
földön ugyan Athanasius' hitvalláséit, a' menny-
ben pedig a' Krisztust ; kire és nem Péter apos-
tolra és utódaira magyarázza azon jeles szavakat, 
(Mát. 16, 16.) mellyeket a' latin egyház eleitől 

t imus, quem veluti pastorem proprium ut digno h o -
nore — recipiatis, jubemus , quia noslrae apostoli-
cae aucloritatú pmeceplo Archiepiscopatus ei privi-
légium confirmavirnus etc. Ipsum quoque Presbyte-
rum , nomine Vicliinum , quem nobis di rexis t i , e le-
ctum Episcopum consecravimus s. Ecclesiae Nitrien-
sis etc. Lileras denique Slavicas. a 'Constantino quo-
dam philosopho" (Cyrillus előbb Constantinusnak 
neveztetett) „ repe r t a s , quibus Deo laudes débitas 
r e sonen t , jure laudamus, et ut in eadem lingva Chri -
sti Dei nostri praeconia et opera e n a r r e n t u r , jube-
miis". . . E' pápai oklevél 880-ban k ö l t , (1. Dob-
nern . Annal. Hagec. P. III. p. 190.) 's rendkívüli fon -
tosságú, mint mellyet Hetényi még csak „álnokul köl-
tö t tnek" sem nevezhet; mit 2ik Sylvester 'hires bul-
lájával olly könnyeden, 's a' nálánál bizonyosan n a -
gyobb historicus ; fessier' szerénysége és óvatossága 
nélkül olly dologhoz nem értőleg cselekszik. (Fess-
ier, Gesell d. Ungern. 1. Th. S . 3 7 8 . ) E ' pápai okle-
vél ugyanis ketségbe nem vonható bizonyság a r r a , 
hogy milly elismert függésben létezett Roma" i rányá-
ban a' szláv egyház, és ennek apostola ' s alapitója 
Methodius; hogy milly tekintélylyel birt a ' pápa már 
akkor, királyokat fogadva pártfogása a l á , 's Ítéletet 
hozva az előtte bevádolt püspökök és érsekek' ügyé-
ben; hogy végre a' Photins által épen ezért ercommu-
«î'c«t/f Vichinus (Fessier 1. S . 165—6.) ugy Cyrillus és 
Methodius' tanítása még azokra nézve is teljesen egye-
zett Roma' tanításával, miket Hetényi Prot . lap. 1813. 
198. 1. , , a 'va l lás ' boritékát, és ennek mintegy kérgét 
tevő ,.eggháztanok"-nak nevez ; mellyek szerinte ,,a' 
hit és az erkölcs-tanhoz szorosan n e m " tartoznak és 
„sokfélekép módositható"-k. De hely' szűke nem en-
ged kimerítőbbeknek lennünk- . . 
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fogva alapjául tett és tesz az egyházban divatozni 
kellő egyedurasiígnak." (Prot. lap. 1843. 185. 1.) 

Sajátlagos szerencsétlensége t. Hetényi urnák, 
hogy legtöbb, különösen az általa legnagyobb fon-
tosságuaknak hitt u j , 's eredeti állításait olly okok-
kal támogatja, mellyek legjobb esetben semmit, de 
gyakorta épen ellenkezőt, 's igy ellene bizonyitnak. 
Avagy mit bizonyítson sz. Istvánnak a' romaitól kü-
lönböző hitére nézve az , hogy ő Mát. 16, 16, „nem 
Péter apostolra és utódaira magyarázza ?" Dogma-e 
az a' rom. kath. egyházban, hogy e' szavak csak és 
egyedül Péter apostolra, Krisztus urunkra pedig sem-
mikép sem magyarázhatók? Nem. Egyedül az tartozik 
a' hitre, hogy Péter az apostolok' fejévé 's a' ker. 
anyaszentegyház' kormányzójává tétetett e' földön ; 
ki hivatalát épen ugy csonkitatlanul átszállitá utó-
daira, mint a' püspökökre a' magokét apostoltársai. 
De hogy mellyik szentírási helyen alapszik kizárólag 
egy vagy más dogma, az valamint elhatározva nincs, 
ugy hit' tárgya sem lehet a' kath. anyaszentegyház-
ban : ennek hite ugyanis nem egyedül az irott igén 
alapszik; — és sz. Pé t e r - és utódainak elsősége 
felőli hite legkisebb kárt sem szenvedett volna, ha 
Isten ugy akarta volna i s , hogy Mát. 16, 16. (vagy 
akár ezen egész sz. könyv) elveszszen. Elegendő, 
ha sz. István hitte, hogy a' rom. pápa, mint sz. Péter' 
utóda, látható feje az anyaszentegyháznak : ezt hívén 
ő tanaiban mit sem különbözött Romától, ha bár Mát. 
16, 16. akkép magyarázta is, mint Deer. I. c. 2. ma-
gyaráztatni látjuk; azt pedig hitte, mint épen ott 
előre bocsátott szavai bizonyítják, sz. Péterről erő-
sítvén, hogy az ur öt „örjévé 's tanítójává tette 
az anyaszentegyháznak," — „quem custodem, 
magistrumque cidem posuit s. Ecclesiae." Ha Hetényi 
sz. Istvánt azért, hogy az idézett helyet Krisztus 
urunkra magyarázza, valódi romai katholikusnak lenni 
tagadja, ugy csak tagadja el azt is, hogy a' nagy 
Leo pápa rom. katholikus volt ; mivel ő is ezt irja 
egy helyen azur Jézust hozva föl beszélőnek: „Quia 
tu es Petrus, i. e. cum ego sim invioliibilis petra, 
ego lapis angularisqui facio utraque unum, ego 
fundamentum, praeter quod nemo potest aliud po-
liere : tarnen tu quoque petra es, quia mea virtute soli— 
daris." (Serm.III. in anniv. assumt. suae.) Tehát sz. Leo 
pápa is épen azt erősiti, mit sz. István mondott ama' 
szavakkal: „seipsum guide m nominabat — Chris-
tus petram . . . super se aeilificatam ecclesiam 
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dixit;" (Deer. I. c. 2.) azt erősíti, hogy Krisztus a' 
kőszál, az alap és szegletkő, mellyre az egész anya-
szentegyház' épülete nehezedik : — de valljon ta-
gadja-e azért sz. Leo pápa sz. Péter- és utódainak 
elsőségét ? tagadja-e, hogy Roma az egység" közép-
pontja ? Mikép tagadhatná ezt ama' sz. Leo, ki e' 
fölséges, és méltóságának önérzetében is alázatos 
szavakat mondá (serm. II. in anniv. ass . ) : „Tu es 
Petrus etc. Manet ergo dispositio veritatis, et b. Petrus 
in accepta fortiludine petrae perseverans suscepta Ec-
clesiae gubernacula non reliquit. . . ut in persona 
humilitatis meae ille intelligatur, ille honoretur, in quo 
et omnium paslorum solicitudo, cum commendatarum 
sibi ovium custodia persévérât, et cuius etiam digni-
tas in indigno haerede lion deficit ;" másutt (serm. 
III.) pedig: „De toto mundo Petrus eligitur, qui et 
univci sarum gentium vocationi et omnibus apostolis, 
cunctisque Ecclesiae patribus praeponitur , ut 
quainvis in populo Dei multi sacerdotes sint, multi-
que pastores, omnes tarnen proprie regat Petrus." 
Íme, milly jó kath., még pápa is, lehet azért valaki, 
habár a' kőszál alatt, mellyre Megváltónk anyaszent-
egyházát építendő vala, nem csupán Péter apostolt, 
de, és pedig főleg, Krisztust is érti. 8 ) Milly gyönge 
lábon áll annakokáért Hetényi'hypothesise, könnyű 
belátni. — Igenis, Máté' idézett helyét ,,a' latin 
egyház" eleitől fogva egyik alapjául tette 's teszi is a' 
rom. pápák elsőségi jogának; (de nem, mint Hetényi 
véli, , ,egyeduraság-"ának) azonban ezt nem egyedül a' 
latin egyház tette; hanem tette ake le t i is, midőn például 
a' chalcedoni közönséges, még a' helvét hitvallás sze-
rint is tiszteletet 's engedelmességet igénylő , egy-
házi zsinatban kimondatok : „Sanctissimus atque bea-
tissimus Leo, veteris Romae episcopus per nos, et 

S) 'S illy jó katholikus volt nem csak sz. Leo, nemcsak 
sz. Bazil, (ki szinte mondá: „Pet rus audivit petra 
est. Etiamsi autein petra esi, non ut Christus, petra 
est, sed ut Petrus pefra . Christus enim revera Petra 
inconcussa es t : Petrus autem propter pet ram. ' ' Conc 
28- de poenit.) I)e még maga Héliumán i s , ki Cl. 
1 de Rom. Pont. c. X.) világosan állítja : ,,Nemo 
dub i t a t , quin Christus sit petra, et prim um funda-
ment um Ecclesiae, et quod etiam ex hoc loco id aliquo 
modo colligitur. Nam si Petrus est fundamentum Ec-
clesiae loco Christi, multo magis Christus est funda-
mentum. At nihilominus sensus p r o p r i u s , et ut sic 
l o q u a r , immediatus et literátus e s t , super Petrum 
aedificandam Eccles iam" etc. 

una cum gloriosissimo apostolo Petro, qui petra 
et basis est catholicae Ecclesiae, et fundament um 
orthodoxae fidei, episcopali dignitate privat Dio-
scorum." (Evagr. L. II. c. 4 . ) Egyedül azt tette a" latin 
egyház, mit sz. Cyprián tön, midőn ekkép ira: „Pe -
trum primum Dominus elegit, super quem aedificavit 
ecclesiam;" (cp. 71. n. 19. ep. 55. n. 35.) egyedül 
azt, mit sz. Ágoston tön, mondván: „Petrus apos-
tolorum caput, — Ecclesiae fundamentum ;" (ep. 
86 . ) jóllehet sz. Ágostonnal egyült nein egyszer 
Krisztusról is magyarázta e' szavakat : „e' kőszálon 
épitendem egyházamat : " — mert sz. Ágostonnal 
együtt (L. 1. Retract, c. 21.) szabadságában hagyta 
mindenkinek, hogy azokat Krisztusról is, Péterről is 
érthesse. (1. Pázmány, Kalauz. X. K. 6. §.) Ki is ta-
gadhatná okosan, ha ugyan hisz az írásnak, hogy 
sz. Péter alapja az egyháznak, miután maga sz. Pál 
bizonyítja, hogy (jóllehet nem olly kitűnő értelem-
ben, mint Krisztus, vagy Pé te r , ) minden apostolok 
's próféták azok. Eph. 2, 20. — Jóllehet Kor. 1. lev. 3, 
11. önmaga vállá, hogy Krisztuson kivül senki más 
alapot nem vethet. — Egyedül attól függ tehát minden, 
hogy Mát. 16, 16. helyes értelemben vetessék; 's ha 
jól megtudjuk különböztetni a" dolgokat, sz. István' 
magyarázatában lehetetlen lesz a' romaitól különböző 
tan' nyomaira akadnunk; lehetetlen abból olly következ-
tetést vonnunk, minőt Hetényi belőle kihúzni szeretne. 

De folytatja Hetényi sz. István' nem rom. kath. 
voltát bővebben bebizonyítandó, hogy annak fönebbi 
„vallásbeli tanával öszliangban van az, hogy no-
ha a pü spökök és papok iránti tiszteletei és enge-
délyt szivére köti Imre fiának; a' püspökök' püs-
pökét, és Romát egy szóval sem érinti; pedig 
itt lett volna helye azon vallástételnek, melly fő 
hilágazatál teszi!)) a latin egyháznak." Prot. lap. 

9) Mi e' kifejezést illeti, erre csak annyit mondunk, hogy 
igenis ez is fő hitágazatát teszi a' latin, de nem csak 
latin, hanem a' kath. anyaszentegyház' egységéhez 
tartozó (egyesült) görög, syrus , 'stb. egyháznak is. 
Mert a' kath. egyház minden hitágazatot főnek tart, 
mihelyt arról van szó, hogy: kell-e azt kételkedés 
nélkül igaznak tartani, vajjy szab^d-e vele ellenke-
zőt tanitani. A' kath. egyház egyetlen igazságot sem 
tart ollyannak, mellyet csak kevéssé sziikség hinni; 
egyet sem, mellyet lehetne kissé nem hinni is, vajíy 
bizonyos czélokból a' tévtannak föláldozni. De ha 
azt véli Hetényi , hogy ezen hitágazat az első, mely-
lyen mintegy épül a' katholicismus , ugy szerfölött 
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185.1. Ha e' hallgatás valamit bizonyítana, ugy azt 
kellene bizonyítania, hogy tehát sz. István a' pápát 
nem akará akkép tiszteltetni, mikép a' püspököket 
és papokat, „kik iránti tiszteletet és engedélyt" az-
az : engedelmességet, Hetényi' önvallomása szerint 
is, „szivére köti Imre fiának." De mikép egyezik akkor 
e' tisztelni nem-akarás sz. Istvánnak minden Írá-
soknál hangosabban szóló tetteivel? mikép azzal, 
hogy o, t. i. sz. István, mint maga Hetényi állitja, 
„tiszteié a' romai pápát, mint a' világ' patriarchái 
és püspökei között elsőt, mit — cselekvényeivel be 
is bizonyított." Ha tehát nem emliti mégis a' tiszte-
letet és engedélyt igénylök közt, ez bizonyosan nem 
azért történt, mintha sz. István az ott megemlített püs-
pököknél a' pápát kevesbbé akarta volna fia által tisz-
teltetni, vagy iránta kevesebb „engedélyt" akart volna 
gyakoroltatni ; miután a' püspökök között, még pedig az 
egész „világ' patriarchái és püspökei között" elsőnek 
ismeré őtet , nem csupán szóval de tettel i s : hanem 
más okból — 's más itt a' „férfias critica" és „bí-
rálati történetnyomozás' szövélneké"-nek segedel-
mével aligha helyesebb okára nem jött volna e 'ha l l -
gatásnak ; és alig ha nem vette volna fontolóra, 
mikép sz. Istvánnak politicai szabályokat magában 
foglaló könyvecskéje sem katechismus nem akart 
lenni, 's minden hitczikket pontosan előszámláló hit-
tan, sem valamelly rendszeres országlástudomány, 
melly minden egyes viszonyra kiterjedjen. Avagy 
hány olly ker. igazság van e' könyvben mellőzve, 
mellyet maga Hetényi sem kételkedik a' magyar ős-
egyház tanításának vallani? Van-e ott például, 's van-
e' az egészathanasiusi hitvallásban, (melly szinte csak 
az akkor megtámadott, és eretnekek által kétségbe 
vont igazságokra nézve nyilatkozott,) a' szentírás' 
tekintélyéről, a' szent könyvek' számáról, a' kereszt-
ség és ennek szükséges volta felől, urvacsoráról és 
egyéb szentségekről, vagy épen a' protestáns lelki-
szabadságról és több olly dolgokról szó, mellyeket 
Hetényi sem merne talán olly könnyeden a' ker. 
hittanból mint ugyanannyi „a ' h i t , és az erkölcs-
tanhoz" (melly utóbbiról az egész athanasiusi sym-
bolumban még csak említés sem tétetik ; szó sem 
lévén ott arról, hogy mit kelljen, mint jót tennünk, 

csalódik ; mert bizonyára a' kath. anyaszentegyház is 
sok másra oktatja híveit előbb, mielőtt azon tanra 
jönne , hogy a' romai egyház a' kereszténység' kö-
zéppontja. 

4 6 0 , 

mit mint rosszat távoztatnunk :) „szorosan nem tarto-
zó, sokfélekép módosítható egyháztanokat" kihagyni. 
Es mi joggal is mondhatja Hetényi, hogy épen „ittlett 
volna helye azon vallástételnek, melly fő hitágazatát 
teszi a' latin egyháznak ? " Mi épen ellenkezőt vélünk , 
azt tudnillik, hogy ott, hol „regale palatium" „regium 
solium,"politicai belviszonyok 's uralkodó és alattvalók 
közti függésrőlvan szó,mint sz.István I. Decr. 2ik 's3ik 
fejezetében, hogy ott ,,a'világ' patriarchái és püspö-
kei között elsőt" a' rom. pápát helyén sem vala meg-
említeni ; már csak azért is, mivel a' pápa Imre ber-
ezegnek alattvalója nem leendett, annak udvarához 
's országnagyjaihoz nem tartozandott soha. 'S ennyit 
mondani elegendőnek hiszünk olly okra, melly egyedül 
hallgatásból merittetik, és pedig ollyannak hallga-
tásából, kinek tettei (Hetényi szerint is) világosan 
és érthetőleg szólnak. 10) 

10) Hogy sz. István , ,az egység' központjául — Romát 
' s pápáját tevé," mivel sem bizonyithatá be j o b b a n , 
mint ama' tet tével , miszerint apostoli buzgalmából 
eredt minden egyház körüli rendelkezéseinek meg-
erősítését a ' pápá tó l k é r t e ; mi annyit tet t , mint a' 
romai püspöknek nem csupán „tiszteletbeli4 ' mint 
Hetényi vél i , hanem „függési pr imátusát" is tettleg 
elismerni. Azonban elismeré ezt ő szóval is. Elismeré, 
midőn például , a ' bakonbéli apátság' alapítványi 
oklevelében e' vallomást tette : „i ta — a ' Romatute 
s edis supremo Poritifi.ce hab ni anihorilulem, ut qu i -
busvel lem. Ecclesiis, seu monasteriis libertates et di-
gnitates conferrem ; " (I. Péterffy , S. Concil. P. I. 
p 5.) ugy akkor i s , midőn a' pécsváradiéban igy 
nyilatkozott: , ex consensu et confirmations ai/t/iorila-
tis apostolicae etc. Eadem anthorilale upöstolica me-
iliante decrevimus etc (u. o. 4. 1 ) nem különben 
a' zalaváriéban: ,.Contulimus etiam eidem, author i-
tate aposlolica nobis an nue nie, ut in praescriptis So-
lemnitatibus ornamentis pontificalibus uteretur . " 
(Dipl . abbat, de Szala. 1019- ap. Koller. Hist. Episc. 
QuinqueeccI- T- I- p. 82.) Valóban mindezek arra 
mutatnak , hosy sz. István nem csupán „tiszteletbeli 
— primátusát" ismeré el a' romai pápának : 's hogy 
ő a' pápát minden nem csupán püspökök, de pa t r i -
archák között is valóban elsőnek t a r t á , tiszteletre 
nézve ugy , mint hatalomra. Azért ha fiának adott 
intéseiben nem tesz is az irántai tisztelet és engedel-
messég felöl említést , tudjuk, mikép azt annak bizo-
nyosan épen olly kötelességévé tet te , minőnek maga 
is ismerte éltében. Érdekes e' tiszteletet illetőleg a ' 
protestáns Heltai Gáspárt hallani . krónikájában 
(Nagy-Győrben- 17S9) i sy i ró t : ..Midőn az Isten 
lecsendesítette volna az ő hada i t , elkülde a' keresz-
tényekhez és tudós népeket hozata onnét, és azokat 
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'S most jövünk Hetényinek egy más védokára, 
azt bizonyitni akaróra, mikép sz. István' tanai kü-
lönböztek a' romaiaktól; — egy olly okra, mely-
lyet mi többszöri olvasás után is alig hiheténk„a' fér-
fias critica" kezelőjének, 's mindenfelé ,,a' bírálati 
történetnyomozás' szövétneké"-t lobogtatónak tol-
lából származni. . . . De halljuk öt magát: „Ugyan-
ezen tiszteletre méltó egyháznak" (t . i. a' romai 
katholikának ; miért is illő köszönetünket mondjuk,) 
„sarkalatos tana, " (mondtuk már , hogy nekünk 
minden sarkalatos, mi ki van nyilatkoztatva,) „az 
ostyának Krisztus' testévé változása — transsub-
stantiatio — mellynek ünnepe nálunk, és másutt 
az űrnapja ; és ime ezen ünnepet, még utódja" 
(sz. Istvánnak) „I. László sem igtatá be a decre-
talis ünnepek közé, noha ezeket — 1. Törvény-
könyve 38. fejez. — együl egyig előszámlálja." 
Így olvassuk e' szavakat a' Prot, lap' 1843. 186. 
lapján, és mi nem lelvén senki' megszégyenítésében 
örömünket, puszta megemlitésök után (mi az egyh. 
történetben csak némileg járatosra nézve is elegen-
d ő , ) szívesen odább mennénk t. Hetényi ur egyéb 
okainak vizsgálatában, ha olly önhittséggel 's elbi-
zottsággal nem utasitna el minden igazságos helyre-
igazítást; és ha e' czikkjében is „ariadnei hűségű 
bájhölgye' — Clio' — hófejér karjá"-ra támaszkodva 
(Prot. lap. 199. 1.) nem mondaná el olly bántólag, 
mikép ö azoknak „közbeszólásukat," „kik nézeteiben 
gáncsolni valót találnak," míg az ő „szónoklatá-"nak 
vége nem lesz, figyelmére sem méltatja. Valljon ugy ? 
. . . De hiszen lássa t. Hetényi ur, ha szerény figyel-

kiküldé szerin-szerte az o r szágban , hogy <é Romai 
keresztyénségre tanítanák az ö népét. . . " azért „ e l -
bocsátá sz. István király" Asztrikot ,Rómába a ' p á -
pához ; . . . hogy áldomást kérne pápátul a ' m a g y a -
roknak : miért hogy az ö hiti alá adták volna mago-
kat" . . . és , ,mikor az Asztrik órátor mindeneket 
a' pápával és az kardinálokkal elvégezett volna . . . 
nagy ürömmel megtére Magyarországba. — Mikor 
pedig Esztergomhoz közeljutot t volna , a ' k i r á l y p r o -
tzessióval mene eleibe minden papjaival és udva rá -
val nagy tisztességgel. . . És mikoron a' válasz elö-
számlálásban megemlité az orátor a ' pápát , ottan a' 
király térdet és főt hajt vala, példát adván mind'az egész 
népnek , hogy mindnyájan igy becsülnék és tisztelnék 
a pápának méltóságát " (111—2 és 123—4. ].) 'S 
mit hoz föl ezek' ellenében Hetényi ?. . . Sz. Is tván-
nak egy helyeni hallgatását! 

meztetéseinket figyelemre sem méltatja; lássa, ha készí-
tendő nagyobb munkájából sem marad ki e' történet-
irászati szégyenfolt . . . bizonynyal nem mi vesztünk 
vele. — Azt jegyezzük annakokáért meg Hetényinek 
ezen bizonyítására , hogy ha a' sz. László által 
„együl egyig" elősorolt decretalis ünnepek közt nem 
fordul is elő az űrnapja, ez sz. István és a' magyar 
ősegyház' ellenében koránsem bizonyítja az t , hogy 
tehát a' transsubstantiatiót nein hitte sem egyik, sem 
a 'más ik , — mert? mert épen ez időben még a' 
romai kalendariumban sem fordul elő az űrnapja ; 
még pedig azon egyszerű okból, hogy ezen ünnep 
a' sz. László alatt hozott törvény' alkottatása 
után több mint, kétszáz esztendővel jött az egész 
kath. anyaszentegyházban divatba; valamint több 
más ünnepek is csak későbbi időknek köszönik ere-
detöket. 11) Erre tehát kár volna több szót vesz-
tegetni. De miután Hetényi épen a' decretalis ünne-
peket hozá föl, és pedig olly szerencsétlenül, állítá-
sának támogatására, legyen szabad arra figyelmez-
tetni Hetényit, hogy épen a' sz. László által elő-
számlált ünnepek'sora bizonyítja azt, mit ő bebizo-
nyíttatni nem akar, hogy tudnillik a'magyar ősegyház 

mindenben, ínég ünnepeiben is a' romaihoz szabta ma-
f r gát. Am vesse össze bárki a' magyar törvénykönyvben 

előszámlált ünnepeket a' görögöknél ez időben divato-
zókkal, 12) látni fogja, hogy azok közt megegyezés 
nincs; van ellenben köztök és a' latin egyházban ekkor 
már átalánosan elfogadottak közt; látni fogja, mikép 
a' magyarok, kivéve a' nemzet pártfogóinak ünne-
peit, épen azon napokat ülék meg, mellyek a' nyu-
goti latin,például mainzi(813. e.), bourgesi ( 1 0 3 1 . ) , 
oxfordi ( 1 2 2 2 ) 'stb. zsinatokban előszámláltatnak; 
épen azokat, mellyeket a' romai egyh. törvény (Dist. 

11) IV. Orbán pápa csak 1264ben lerjeszté ki az egész 
kath. anyaszentegyházra ezen ünnepnek, a' lüttichi 
megyében már előbb megületni kezdetinek, átalános 
megtartását: melly rendelet azonban ismét csak V. 
Kelemen alatt 131—2ben, és igy sz-István után három 
egész századdal tartott vienneizsjnatban erösilteték meg 
's tétetheték fogana tba : (1. Bened. XlV.de Fest is . p. 
2 4 5 - 6. Nickel, h. Zeiten und Feste. Mainz, 1835. 
3. Th. S. 182—6 ) meg Kelemen utódának is e legen-
dő rész hagyatván , az annak közönségessé tevésére 
fordított törekedések- 's fáradozásokból. 

12) Nevezetesen azokkal, mellyeket Emmanuel Comnenus 
előszámlál : Novell, ap . Theodor. Balsamon. ad tit. 
VII. Nomocanonis Photii. 
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III. de Consecr. c. I. Pronunciandum, és c. 5 . con-
questus , tit. de feriís,) megszenteltetni parancsol; 
látni fogja, hogy a' magyar ősegyházban sz. kereszt' 
föltalálása, sz. Lőrincz, sz. Mihály 's mindszent' 
napjai,a' görögben ismeretlenek,ugyanannyi derretalis 
ünnepek voltak ; ellenben: ur szine változásának ün-
nepe, (aug.6.) vagyBold. asszony fogantatásáé (dec. 
8.) 's bemutatásáé (Fest. Praesentat. nov. 21. görö-
göknél régi ünnep,) nem tartattak meg, (valamint a' 
rom. decretalisokban sem foglaltattak,) mivel a'latin 
egyházban csak később parancsoltaték átalános meg-
iinnepeltetésök ; az elsőé nevezetesen (III. Callixtus 
pápától) 1457ben, az utóbbiaké pediga' I4 ikszá-
zadban, (I. Bened. XIV. de Festis. Ferrar. 1767. 
p. 261. 362. 372 ' s tb . ) ; látni fogja , hogy a' ma-
gyar ősegyház Fülöp és Jakab apostolok' emlékét 
már akkor egy napon ünnepié, (mert a' latin is együtt 
tartá meg,) nem pedig külön, mikép a' görög; hogy 
a' magyar ősegyház is „purifications festum"-ot i s -
mert, mint a' romai ; nem pedig „IIypante u- t , nem is 
„Oblatio Christi"—t, mikép a' görög egyház, vagy 
még az ambrusi latin is Milanóban, (1. Bened. XIV. 
idézett munk. p. 297 . ) ; ' shogymart . 25én az „An-
nunciatio" ünnepét a' magyar ősegyház nem ünnepié 
m e g , mivel a" nyugoti latin sem ünnepié azt e'na-
pon még akkor átalánosan ; holott a' görög egy-
házban mindig e' napon tartatott ' s tb. , szóval látni 
fogja, hogy Hetényi a' magyar ősegyházban diva-
tozó ünnepeket egyedül önkárára emlité ; — valamint 
ezeket is : 

„Nem is egy, hanem kétszin alatt vevék 
első magyarjaink" — mond Hetényi n' 186. 1. — 
„az urvacsorát, mi megtetszik abból, hogy a' sa-
cramenfarium Gregorianumot tartva legalább azok, 
kik a' diák missionáriusokra hallgattak" ( ' s alig 
ha tudna Hetényi a' nem-deák missionáriusok közül 
csak egyet is említni Magyarországban,) „Uly fohászt 
tőnek ez alkalommal: ajánljuk Istennek az örök élet' 
sz. kenyerét és az örök üdvösségnek sz. poharát." 
És mit bizonyít e", Hetényi által kézirat után, (melly-
nek valamint hitelessége, ugy alapossága is be volna 
előbb bizonyítandó,) dönthetlen bizonyító okul hasz-
nált állítás ? Azt-c, hogy tehát az akkori magyarok 
nem romai szertartást követtek? De valljon nem di-
vatozott-e hajdan az oltári szentségnek kétszin alatti 
vétele a' rom. egyházban is ? és akkor nem épen a' 

velei egyezésre mutat-e annak az időbeni gyakor-
lása ? 's nem mond-e Hetényi szörnyű módon ma-
gának ujolag ellent, midőn a' „sacramentarium 
Gregorianum," tehát latin, tehát romai, tehát pá-
pai szertartási könyvnek őseink általi használatá-
ból akarja megmutatni, hogy a'magyarok más, és nem 
latin szertartást, más, és nem romai tanokat követ-
tek? Hisz' épen az, hogy Gergely pápa' szertartá-
sos könyvét használták, épen az bizonyítja a' ma-
gyar ősegyház szertartásainak 's tanainak a' romai-
akkali tökéletes megegyezését. De mint mondtuk, 
ez Hetényinek saját szerencsétlensége. . . Ki még 
azt is mondja, hogy : „I. Istvánunk nem hitte, 
hogy a' ker. párok között kötött házasság' kö-
tele semmi esetben föloldható nem volna;" 's a' 
Deer. I. (II. helyett) c. 28ra hivatkozik. Miután 
azonban Hetényi be nem bizonyította,hogy ott keresz-
tény házastársakról van szó, nem pedig ollyanokról, 
kik, magok hivők lehetvén, hitetlen társaiktól elha-
gyattak; — mikép ezt már Stilting hi t te , és Ke-
lemennek azon alapos véleménye hihetővé is teszi, 
miszerint sz. István' törvényei többnyire mindjárt 
uralkodásának kezdetekor, (midőn még a' ker. hit 
nem fogadtatott el átalánosan) hozattak ; (1. Kele-
men, Hist. Juris Hung. Budae, 1818. p. 55.) 's 
csak később, töredékesen, rendszer és kiegészítés 
nélkül szedettek össze (p. 56 — 7 . ) : miután továbbá 
az sincs bebizonyítva, hogy itt törvényesen megkötött, 
és végrehajtott, következőleg pápai dispensatiót is 
kizáró — házasságról, és nem csupán eljegyzett 
személyekről van szó, mint már Apuleiusnál is vé-
tetik a' maritus nevezet, a' magyar köznépnél pe-
dig a'feleség-, úgyhogy ennél „feleségetvenni" an-
nyit tesz, még ma is több tájon, mint: valakit magának 
eljegyzeni-, — ennél fogva mi már csak S tilting* e\ 
tartunk inkább, hogy: „haec lex caute intelligenda 
est de mitrimonio gentilium . . . non vero de rna-
trimonio Christianorum . . ." és hogy „fieri potest, 
ut menda quaedam in verba legis irrepserint. " 
Mert valóban, lia a' magyar ősegyház a' házasság' 
kötelét , bármilly esetben , fölbonthatónak tartotta 
volna keresztények közt, azon fő esetet , mellyet a' 
keleti egyház is, fölbontónak, még pedis egyet-
lennek \\\sz, nem vette volna ki, tudnillik: a' há-
zasságtörés' esetét; melly körül mégis a' magyar 
ősegyház szinte Romával tartatott; sz. László I. 
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Decr.XX. fejezetéb. világosan ki lévén mondva : „Si 
quis uxorem suam in adullerio deprehenderit etc. , 
si marilus voluerit, Herum earn recipiat. Sin autem 
non, quamdiu umbo vixerint, innupti permaneant." 
' S bizonyosan igy volt ez sz. István' korában is; 
mert hiszen amaz ősegyház „egy századig" mégis 
csak állott. (Prot. lap. 198. 1.) Azon esetre pedig, 
ha, mit nem vélünk, csakugyan bebizonyítaná Hetényi, 
hogy itt sz. István keresztények közt valóban meg-
kötött, 's végre is hajtott házasságról szól , ezt 
föloldhatónak állítva, emlékeztetni fogjuk Hetényit 
arra, hogy egyes törvényhozóknak, lehetséges volt 
e' tárgyban tévedniek : 's ezt Hetényi annál kevesbbé 
fogja a' magyar részletes egyházról tagadhatni, mi-
nél készebbnek mutatáő magát az egész nyugoti ke-
resztény anyaszentegyháznak hibáztatására, 's tév-
tanokkali vádolására. Mit ő az egész kath. világról 
föltesz, azt mi nagyobb joggal fognók egy imént meg-
tért, 's pogánysággal küzködő, theologiai tudomá-
nyokban még nem messze haladt részletes egyház' 
törvényhozói felől föltehetni. A' mi pedig Hetényinek 
ezen okoskodását illeti : 

„Nem hitte" sz. István, „hogy a' romai egy-
ház egyedül üdvözítő volna ; mert zárdákat épit-
letett nem csak a' latin, hanem a' görög szertar-
tású szerzeteseknek is:" (Prot. lap. 186. 1.) ez 
ismét csak azok közé tartozik, mikért mi, ha mi 
irtuk volna, szörnyű módon pirulni tudnánk. Tehát 
ha valaki a' gör. szertartású, jóllehet vele hitben 
egyesült szerzeteseknek kolostort épittet, ez már 
annak j e l e , hogy nem hiszi a'romai egyházat egye-
dül üdvözítőnek ? Nem , Hetényi ur ; ez egyedül an-
nak jele, hogy az ekkép cselekvő nem hiszi a' szer-
tartásokban állni a' hit' lényegét, mi neki csak 
böcsiilelére válik : azonban ha gör. szert, kolostorok', 
még inkább püspökségek'alapitása az egyedül üdvözítő 
egyházróli tanítás megtagadásának jele, mit fog akkor 
Hetényi azon buzgó rom. kath. fejedelmekből, mit 
azon pápákból csinálni, kik — nevezetesen ez utób-
biak — Romában is nagylelkűek valának a' görög 
szertartású híveknek kolostori menedékeket nyitni^ 
püspökségeket alapitni ? Hiában is igyekszik Hetényi 
ezen okoskodásnak az által kölcsönözni némi erőt hogy, 
mint mondja : ,,a' nagy szakadás még a' kilenczedik 
században — megtörtént;" mert ez nincs ugy ; és 
a' mi legrosszabb, Hetényi tudá, hogy nem ugy 
van, és még is cl merte mondani. Maga mondja 

ugyanis a' 194. lapon, hogy a' nagy szakadás csak 
1053ban, tehát csak sz. István után „ment — végbe ;" 
's ekkor sem mindenütt, hol gör. szertartásuak éltek ! 
Tudta, hogy Photiust maga a' görög egyház is átok alá 
vetette; míg a' Romához híí patriarchát, Ignáczot, szent 
gyanánt tiszteli jelenleg is; következőleg, hogy ama' 
szakadás nem volt még ekkor maradandó, és mégis. 
. . De különben is, ha a' romai egyház természetesen 
csak tanaira,nem pedig szertartásaira nézve, is egyedül 
üdvözítőnek hitte magát,hinnie kellett ezt sz. Istvánnak 
is, máskép Romával olly egycsségben, minőt Hetényi 
is emlit, nem maradhatott volna. 

Van még egy ok, mellyet Hetényi aegise gya-
nánt néz, 's ez sz. László Iső Decr. azon törvénye 
(c. 3 1 ) , mellyben a' magyarok', latinokénál jobb, 
szokásáról van szó; mellyet Hetényi több izben 
idéz, mint eldöntőt ; mellyet 186. 1. is „minden 
kétséget eloszlató czikk"-nek nevez. . . Valóban e' 
czikk minden kétséget eloszlat az iránt, hogy He-
tényinek sz. István, 's a' magyar ősegyház' hitkü-
lönbözését illető hypothesise lia nem légből, minden 
esetre csak hevesebb képzelődésből merittetett. De 
ezen olly félelmes(!?) és győzőnek hitt okot tanácso-
sabb leend a' triariusokhoz utasítva végezikkünkre 
ha ?yni. Somogyi Károly. 

Másodszor is : Vegyes házasságban 
a' vallásos gyermek-nevelésre néz-
ve liite 's lelkismerete szerint mely-
Íj ik házasfél, a'protestans-e. vagy 
a' katholikus engedhet a' másik-

nak? 
I. 

(Folytatás.) 

Haubner ur azt vitatja : hogy a' protestáns 
emberi igazait (a ' vegyes házassági törvény) meg-
szorítja (a' törvényt nem én hoztam; vegyen el pro-
testáns nőt, szabad vele, — akkor emberi igazai nem 
lesznek megszorítva) következés kép en épen ő neki 
(a ' protestánsnak) kell annál erősebben ragasz-
kodnia a' még meghagyott kisebb joghoz, (ha neki 
ugy tetszik, teheti) mennél természetesebb fájdal-
mat okoz neki az attóli megfosztás. Kérdem : ki 
kényszeríti őt gyermekeit a' protestáns vallásban nem 
nevelni? Nem vehet-e ő el protestáns nőszemélyt? 
kénytelcn-e katholika személyt házastársul venni ? 
'S kényszeritheti-e valaki a' kath. nőszemélyt, hogy 
születendő gyermekei' kath. nevelésének ellenére pro-
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testanshoz menjen férhez? — Ezt kellene ám fon-
tolóra vennünk, midőn megfosztásról beszélünk ! To-
vábbá mondja Haubner ur: „Ha erről az ő jogá-
ról keserű viszálkodások, kínos súrlódások' el-
hárítása, és az édes béke' megszerzése végett 
mégis önkintkész lemondani ( V protestáns) : nem 
gyakorol-e ezzel valóságos polgári erényt?" 

Megengedjen Haubner u r , egy protest, fér-
íiü a' gyönge kath. nőnem' ellenében minő viszálkodá-
soktól 's kinos súrlódásoktól tarthatna ? En ugy vélem : 
a' böcsületes és vallásos protest, vagy nem lép vegyes 
házasságra, vagy ha lép, és gyermekei' katholika ne-
veltetését megengedi nejének, azt nem a'súrlódások' 
félelme miatt, hanem az okerőimben emiitett meggyő-
ződésből teszi ; 's mit hit szerint 's meggyőződésből 
engedünk, az nehezen nem eshetik, az lelkismere-
tünket nem sérti. Ha pedig találtatik oliv protestáns, 
ki vegyes házasságra lépvén hitbeli meggyőződése' 
ellenére engedi gyermekeit a' kath. hitvallásban ne-
veltetni, az ön lelkismerete ellen cselekszik. 'S illy 
esetben ő , a' gyermekeit kath. hitben nevelni kivánó 
kath. nővel vagy földi haszonért, vagy szenvedélyes 
szerelmeért lép házasságra, 's engedi meg gyermekei-
nek kath. neveltetését. Mindkét esetben egoista ő , 
's hogy illy egoismusnkl fogva engedni, polgári 
erény legyen, kereken tagadom. 

Még egyszer figyelmeztetem a' tudós olvasókat: 
hogy Haubner ur a' maga malmára ügyes, okos em-
ber ; de elleneseivel nem bánik őszintén ; nem har-
czol nemes és őszinte emberhez illő fegyverekkel. 
Igen jól tudja ő, mit tűzött ki : „Ha á tudós érte-
kező (engem ért) igy szól ő , a már magában ko-
moly tárgy mellett komoly ábrázatot ne m csinálna: 
bizonyára könnyen kísérletbe jöhetnék azt hinni, 
hogy, ő csak enyelegni akar, és szándéka — 
gondolkodó olvasóit egykissé megnevettetni. Mert 
argumentáliisa olly rendes, hogy abból egyenes 
következetességgel annak épen ellenkezője sül ki, 
mit bebizonyítani erőködik." Hogy ezt bebizonyít-
hassa; mit csinál? felel-e argumctumaimra? Nem. 
Mivel ő ezen gondosan választott kifejezésemmel : 
a' protestáns , hite 's lelkismerete szerint engedhet, 
terve1 kivivésére nem boldogul hatott,mint nagy mester, 
Ugy es interpolator, ezen egy szóval: ,könnyebben' 
megtoldá állításomat, nevemben irván : a' protestáns 
könnyebben engedhet ; 's az önkoholta könny ebben-
nel nyargalózik 's demonstrálgat ellenem egész czik-

I kén keresztül; vagy ha a' könny ebben engedhet föl-
találtatik az én értekezésemben, jelelje ki a' sort , 
hol lehet azt olvasni czikkemben? Mihelyt én azt föl-
tettem, hogy a' katholika személy hite 's lelkismerete 
szerint nem engedhet; már akkor könnyebbenszocs-
kát használni a' protestánsoknál nagy butaság lett 
volna tőlem. Azonban Haubner nem eléglé azt, hogy 
czikke' kezdetén az általam már idézett szavakkal en-
gem nevetségessé akart tenni ; 's a' könny ebb en szó-
val fortélyosan megtoldá állításomat; még azonfölül, 
hogy állítását igazolhassa, 's talán protestáns társait 
ellenem ingerelhesse, megkülönböztetett betűkkel illy 
botor és sértő conclusiót tulajdonit nekem nagyha-
misan: „Illynemü argumentálás után, úgymond, a' 
tudós értekező (engem ért) ebben az eredményben 
nyugszik meg, hogy: á protestáns fél, mivel köny-
nyebben engedhet, engedni tartozik is ; ellenben 
a? katholikus mind polgári, mind vallási elsőbbség-
nél fogva köteles nem engedni." Álljon elő Haub-
ner ur, mutassa meg, értekezésemnek mellyik sorá-
ban foglaltatik ezen eredmény? mutassa meg, hol 
vannak ezen kifejezések: áprotestáns könnyebben 
engedhet? hol van: engedni tartozik is? hol van 
csak ernlités is a' katholikusok' polgári vagy vallási 
elsőbbségéről? 's hol annál fogva a' katholikus köteles 
nem engedni? minél előbb a'Prot, lapban mutassa ki 
mindezeket,megnevezvén a' sort , hol olvashatók? ha 
czikkemben vannak, pirulva engedek, ha nincsenek, 
piruljon Haubner, mint hamisító. Igenis, illy toldá-
sok 's koholások után bátran elmondhatá Haubner 
ur önfejére , mit rólam imigyen állított: „Úgyde 
nem vétkezném-e én minden józan logica ellen, 
ha ezt az okoskodást nem mondanám furcsának ? 
Nem folynak-e az értekező állal tapodott utón 
a' fölállított okfőkből egész következetességgel 
egyenesen ellenkező eredmények?1' Szenvedje ön-
sziileménye' mocskát. — 

Mi katholikusok , ha czáfoljuk a' protestáns e l -
veket 's állításokat, azokat szóról szóra híven idéz-
zük ; de Haubner ur iratainkból hű citatiókat adni 
irtózik, 's miért? Hja , a' hiven idézett okerőket 
nehéz volna megezáfolnia, 's önvallomása szerint 
attól tart, (Prot. E. és I. lap. 1843. 12. sz.) hogy azok 
állal ő magát nálunk sok megtámadásnak's fagga-
tásnak tenné ki. Mivel tehát mi férfiasan's hiven idé-
zünk, ő pedig vagy nem idéz, vagy elferdítve idéz, mi 
reánk ugyan nem alkalmazható, de ő reá igazán illik, mit 
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(ugyanott) rólunk mondott : „Hol venné (Haubner 
ur) azt az egyenes lelket, nyíltan kimutatni foga' 
fejérét, 's olly szavakkal, olly modorral's mi leg-
főbb ollg kapcsolatban beszélni velünk," mikép mi 
azt az értekezésben előadtuk. —• Igen i s , nálunk 
nem, de Haubner urnái most is, máskor is akadtunk 
egy szokott modorra, mellynél fogva „ő a' fő dol-
got nagy hamar mellékeli, mihelyt abba belevágni 
nehéz, és igen szeret mellékes dolgokba kötelőz-
ködni, hogy végetlen ( 's egészen üres) feleselésekbe 
ölje a' neki nem tetsző ügy fölölti komoly vitat-
kozást."— Mi katholikusok, ha az ellenkező tév-
tanokat erős okokkal 's idézetekkel czáfoljuk, 's Haub-
ner ur nem tud reá felelni, vagy azt fogja reánk: 
hogy mi a' protestáns Írókat gyanúsítjuk, gyűlöljük, 
ellenséges szándékunk van, 's mi nem ugy érzünk, 
mint más igaz katholikusok, (mintha bizony ő job-
ban tudná, mint mi, hogyan kell hinnie, vagy érez-
nie egy igaz katholikusnak, vagy mintha ember-
's polgártársainkat nem lehetne böcsülnünk és sze-
retnünk, habár annak tévedésit rendre igazítjuk is) — 
vagy , mint velem cselekedett, mondásainkat toldá-
saival elferdíti, önkoholmányit nekünk tulajdonítja, 
hogy azoknál fogva rajtunk, ha képes volna, diadal-
maskodhassék. Most tapasztaltam, hogyan használja 
Haubner' ur a' protestáns lelki szabadságot ellene-
seinek gyalázására ? 's milly ügyes a' Calumniare 
audacter' alkalmazásában az ő elferdilési és kohol-
mányi által! Nemtelen 's igen tompa fegyverek ezek 
Haubner ur ! 's minket azon gondolatra vezetnek : 
hogy a' protestantismus' ügye vagy igen rossz lábon 
áll, mivel illy fegyverekkel védelmeztetik; vagy hogy 
Haubner ur a' proteslantismusnak igen ügyetlen vé-
dője. Így tehát itt is beteljesedett Haubner en, mit 
más alkalommal felőle mondott tudós Dobos János 
ó-budai reform, lelkész: hogy efféle kotnyeleske-
désnek mindig több rossz, mint jó következése 
volt. (Protest. Egyh. és Isk. lap. 1843. 14. sz.) 
De figyelmeztetem Haubner urat , hogy nem én ne-
vezem öt kotnyeleskedőnek , valamint nem — czy 
ur mondá róla: hogy ördögöt űzött ki, vagy hogy 
Szalonakon mást römpölnek felőle, hanem igy jelle-
mezték őt tulajdon protestanstársai a' Pr. E. és 1. 
lapban, mi csak, mivel alkalmat adott reá, a'jellemző 
szép nevekkel őt szinte megtisztelni ohajtottuk ; 
azért kérem szépen, ha az elnevezésekért neheztel, 
támadja meg azok' föltalálóit 's első hirdetőit tudós 

Dobos János, és Péterfy Albert 'stb. urakat, kik 
ugy vélem kiállandják a' sarat; mivelünk utánmon-
dókkal ne vesződjék. — De lássuk már : hite 's 
lelkismerete szerint engedhet-e a' katholikus ? 

Sz. GD 

A' romai Pápáknak hazánkra nézve 
jótékony befolyása. 

Az Egyh. Tud. ez évi 19ik számában tett ígé-
retünk' következtében az ott megismertetett „Le-
gyünk igazságosak" czimü könyvből, a' benne á t -
vonuló párbeszéd' alakja miatt, némi módosítással 
ugyan, de a' történeti adatokhoz híven ragaszkodva, 
's a' szerzőnek némelly helyen saját szavait is meg-
tartva, folytonos előadásban a' következőket közöljük : 

Hogy a' romai pápák hazánk iránt minden idő-
ben kitűnő figyelemmel viseltettek, 's annak diszét 
emelni, szép szabadalmait, 's önállóságát, magokat 
közbevetvén, kűlhatalmasságok ellen hathatósan v é -
delmezni igyekeztek, százados történeteink eléggé 
bizonyítják. Igy mindjárt alkotmányunk' hajnalán 
Gejza' fiát sz. Istvánt Sylvester pápa koronával 's 
királyi ékességekkel ajándékozta meg. I András és 
a' Henrik császárhoz folyamodott Péter király közt 
támadt villongásokat IX Leo pápa, hogy a' véron-
tást elhárítsa, a' feleket minden módon kiengesztelni 
igyekezett. VII Gergely pápa I Geyza királyhoz in-
tézett levelében inti ő t , hogy a' nemzet"' önállásál, 
szabadságát, külhatalmak ellen föntartsa, 's oltal-
mazza. Ilonorius pápa 1225ben András királyt az 
ország részeinek eltulajdonítása miatt feddi, 's egy-
szersmind azoknak visszavételét sürgeti, miután az 
a' nemzet' egyetértő akaratja szerint nem is történt. 
A' tatárpusztitás' gyászos időszakában milly atyai 
gondot fordított IX Gergely pápa hazánkra, a' töb-
bek közt elevenen mutatja IV Béla királyhoz intézett 
levele, melljbcn őt vigasztalja, és neki segedelmét 
ígéri; valamint utóda IV Coelestin pápa is , ki min-
den igyekezetét oda forditá , hogy hazánktól f a' f e -
nyegető veszélyt végképen elhárítsa. — Az Arpád-
házból, valamint utóbb a' vegyes uralkodó házakból 
származott királyaink alatt is, milly üdvös befolyást 
gyakoriénak hazánkra nézve a'romai pápák, az emlí-
tett könyvben több adattal ki van mutatva, mindazon 
időszakig, míg a' szükségek is növekedni kezdvén, 
jótevő segítőkre hazánk' kétes állásában nagyobb volt 
a' szükség. Ekkor mutatták ki igazán, milly hajlam-
mal, részvéttel viseltetnek hazánk iránt a' romai pápák, 
midőn tetemes áldozattal annak nyomasztó sorsát idő-
szakonként enyhíteni, segedelmeikkel ápolni, föl-
emelni , a' pusztító ellenség' rohanó árjától hazánkat 
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megmenteni tőrekvének, különösen a' nagy Mátyás' 
nagynevű atyja' idejétől lefelé azon időszakig, míg 
hazánk a' török által rá vetett százados rablánczokat 
magáról lerázta. 

Felejthetlen Hunyadynk' tántorithatlan hazafiu-
sága, melly mindinkább kilünék, minél belebb töre-
kedett Európába a' török , 's hazánk után minél job-
ban ásítozott, 's már annyira jött , hogy Nándorfe-
jérvárt 145 6ban ostrom alá venné. Hogy ezen po-
gány ellenség' dühétől hazánkat megóná, az erők' 
erejéhez, a' mindenható Istenhez buzgó könyörgés-
sel folyamodott V Miklós pápa, 's azt rendelé, hogy 
a' keresztény hivek naponként déltájban harangszóra 
az ur' imádságát, az angyali üdvözletet mondják el 
háromszor, a' mint ezt Aeneas Sylvius III Fridrik 
császár' viselt dolgai közt följegyzi. . . . Értesíttet-
vén pedig arról, hogy Nándorfejérvár ostrom alatt 
van, több fejedelmet fölszólított annak szabadításá-
ra , de ezektől segedelem nem érkezvén, Carjaval 
pápai követ küldetett, és Capistran nevü barát 
negyvenezer emberből álló népet vezetvén, kik vitéz 
Hunyady' bölcs kormánya alatt Nándorfejérvárt és 
térét megszabaditák csakhamar a' pusztító ellenség' 
kegyetlen körméből, melly győzödelemnek, hogy 
nagy részt a' pápa volt oka, megismerik az ő nem 
igen tisztelői is a' protestáns írók. Igy Windiscli : 
„Jóllehet, úgymond, a' magyarok a' nagy szükség-
ben mindenfelől kerestek segitséget, senki mégis 
őket meg nem szánta, hanem csak a' romai pápa, 
ki Capislranus sz. János által keresztes hadat gyűj-
tetett , mi által igen nagy segítségére volt a' magya-
roknak." Ilunyady Jánosnak ez volt utolsó dicső 
tette, melly fontosnak tartatott nem csak hazánkra, 
hanem az egész keresztény világra nézve is , mit 
abból Ítélhetni meg, hogy a' pápa a'kereszténységnek 
a'belgrádi győzödelem által a'gyötrő rettegéstől lelt 
megszabadítása' emlékezetére rendelte az anyaszent-
egyházban máig is fönlevő ur szine változása' ünnepét. 

Igen tudta méltánylani a' pápa Hunyadynak, 
mint köztiszteletben álló keresztény bajnoknak ér-
demeit, mit az által is megmutatott, hogy holta 
után szent Péter' templomában sz. niiseáldozatot 
tartatott lelke' boldogulásáért. Nem különben meg-
mutatta iránta nyilvános tiszteletét az által i s , hogy 
az ő fiának Mátyásnak királyivá választásában kö-
vetje által munkás részt ve t t , valamint Podiebrad 
György cseh kormányzó'fogságábóli kiszabadításában, 
sőt élte' végső pillanatáig hathatós segítője maradt. 
Mit hazánk' jelesebb történetírói mind megismernek, 
sőt a' prot. írók sem kívánnak homályosítani : „Mátyás 
király, mond Gebhard prot. író, a' pápának IV — 
helyesben III — Callixtusnak megerősítése által nagy 
megállapodást nyert, minthogy sokan azon magyarok 
közül, kik akutomban a' császárra, III Fridrikre, 

szemeiket fügseszték, azon tisztelet' jeléül mellyel 
ők a' romai szent szek iránt viseltettek , Méityás ki-
rály'hívei maradtak. . . . Valamint III CalHxtus, 
ugy ennek holta után II Pius, II Pál, IV Sixtus 
mindnyájan egy vagy más tekintetben érdemesítet-
ték magokat hazánk' figyelmére. Közbizodalom volt 
valamint nemzetünk és a' pápák közt , ugy Má-
tyás és a' szent szék között; kivált midőn Má-
tyás gondolá , hogy sikere leend kérelmének , el 
nem mulaszlá fölszólítani segedelemért; igy kül-
dötte 1463ban György pécsi prépostot, alcancel-
lárját segedelemért. A' pápák viszont kérték, intet-
ték, biztatták Mátyás királyunkat, segitséget ígérvén 
gyámolitották, sőt a' külfejedelmeket is ösztönözték : 
fognának kezet a1 magyarokkal, 's a' kereszténység' 
közellensége ellen együtt vínának; különösen szívökre 
kötvén III Calixtus a' fejedelmeknek Konstantinápoly' 
gyászos eleste után, melly mindenkit megrázkódta-
tott, hogy Magyarországot, mint a' kereszténység' 
közbástyáját védjék és oltalmazzák a' fenyegető ve-
szedelemtől. . . . Mantuába különös gyűlést hirdetett 
II Pius, honnét egy szentelt zászlót küldött Mátyás-
nak, sőt hogy hazánk' védelmében tettleg részt venni 
kívánt, hitelesen állíttatik, mit halála előtt 1464ben 
bibornokinak is teljesitendőt ajánlott, 's királyunk-
nak segedelmére negyvenezer aranyat rendelt a' 
tizedből, a' mi csakugyan teljesíttetett is. Heltay 
erre vonatkozólag igy ir : ,,A' kardinálok is Romá-
ból küldének Mátyás királynak, miért hogy vitézül 
kezdé dolgait forgatni a' törökök ellen, negyvenöt 
ezer arany forintot, mellyeket a' Pius — II — pápa' 
szekrényében találtanak vala az ő hirtelen halála után." 
Ismét: „Azonközben megjutának a'követek a'pápától 
Romából, 's megmondák, hogy a' pápa az ő kincsé-
ből minden esztendőre Mátyás királynak segítségére 
akarna adni ötven ezer arany forintot a' törökök 
ellen való hadra; és ugyan akkoron megküldé azt a' 
summát neki. És annakutána is egynéhány eszten-
deig megküldé azt." . . . Azonban ez csak kezdete 
a' pénzbeli jótéteményeknek ; Halljuk tovább Hellayt: 
„És a' pápa Romából bocsáta egy püspököt követ-
ségbe Mátyás királyhoz, és attól lüilde neki ötven 
ezer arany forintot ajándékba ; a' velenczések is 
követet bocsájtának és ottan küldének neki negyven 
három ezer aranyforintot ajándékon." De halljuk 
még tovább : „Látván pedig a' romai pápa, és a' 
velenczések, hogy Mátyás király meglankadott volna 
a' törökök elleni hadakozásban, és hogy a' Bea-
trix királyné asszony megfogta volna az ő szivét, 
és csak mulatságra fogta volna dolgát : megizenék 
neki, hogy innét tova nem akarnának segitségpénzt 
adni, mert addig minden esztendőben adtanak vala 
neki segitségül a' törökök ellen „száz ezer arany 
forintot,." (Folyt, köveik.) 
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RELIGIO és NEVELÉS. 
EIsö félév. 1843. 24dik szám. 

PESTEN. 2 4 . VASÁRNAP. JUNIUS' UM». 

H^gf" Mielőtt a' n. é. közönségtől mint szerkesztő buesut vennék, jelentem : hogy a' következő második félévben a' 
„Religio és Nevelés" valamint az „Egyházi Tudósí tások" czimii lapot, legfölsőbb helyről nyert engedelem mellett 
nt. és tudós Somogyi Károly u r , ugy is mintáz említett lap' ezutáni tulajdonosa szerkesztendi. — Öt a' 
szerény ' s igénytelen férf iú t , de ,,A' törvények iránti engedelmességről" irt pályakoszoruzott munkájáról , 
továbbá a' mult évi latin egyházi folyóirat , 's e' lapokban megjelent többrendü tudományos ér tekezéseiről , 
majd harmadfél évi segédszerkesztői ügyességéről 's egyéb szép tulajdonairól ismeretest a' t. cz. olvasó 
közönség' pártfogásába legbuzgóbban 's bizodalmasabban ajánlom. — Mivel pedig ö jónak vélte a' „Religio 
és Nevelés" lap' külső a lak já ra 's árára nézve némi változást tenni, e" lapot magoknak jövőben hordatni kivánó 
t. cz. urakat minden zavar ' elkerüléséül az „Egyházi Tudósítások'" végén olvasható előfizetési jelentésre 
tisztelettel figyelmeztetem. Szaniszló Ferencz, 

szerkesztő. 

TARTALOM : Sz. István és a' magyar ősegyház. III. ( S o m o g y i 
Károly). — Másodszor is : Vegyes házasságban a' vallásos 
gyermek-nevelésre nézve hite 's lelkismerete szerint mellyik 
házasfél a' protestans-e , vagy a' katholikus engedhet a' má-
siknak ? II. (St. oc ) . 

Sz. István és a' magyar ősegyház. 
III. 

A' sz. Istvántól alapított ősegyházhoz visszatérni, 
mit Hetényi javasol, annyi, mint romai katho-

likussá lenni. 
Kinek a' sz. Istvántól alapított kath. ősegyházbai 

visszatérés őszinte szándéka; kinek —mintHetényinek 
— a' „viszonegyesülés azon sarkeszme, melly körött 
forog egyház-philosophiá"-ja, (Prot. lap. 1843. 198. 
1.) viszonegyesülés azon egyházalkatban, azon szer-
tartás- és tanokban, mellyeket első sz. királyunk 
övéinek vallott: az ugyan, tekintve az ezen ősegy-
házat eléggé megismertető kül- és beljegyekre, pil-
lanatig sem maradhat iránta kétségben, hogy mellyik 
fönálló egyház' kebelében kelljen legbuzgóbb óhaj-
tásának megfelelőleg üdvét keresnie. Avagy olly ne-
héz-e ezen ősegyliázat, nem csak tanaira, de még 
szertartásaira nézve is az ezekben tőle különbözők' 
seregéből kiismerni? Sőt igen is könnyű. Keresse 
csak föl Hetényi, — hisz' nem kerülend olly szer-
fölött nagy fáradságába, — keresse föl azon egy-
házat , melly a' katholika nevet mai napig olly két-
ségtelen joggal viseli, hogy azt még protestáns ellen-
felei sem tudnák megtagadni tőle; 1) melly sz. Péter 

1) Midőn sz. István amaz intést adta fiának: „Inprimis 
praecipio , consulo , svadeo , fili carissime , si r e g a -
lem cupis honeslare coronam , ut fülem catholicam et 

apostolt az anyaszentegyháznak Istentől rendelt fejéül 
ismeri ; 2 ) melly a' hitet jó cselekedetek nélkül holt-
nak itéli, 3 ) 's ezek' számába az imádságot és böj-

aposlolicam tali diligentia et custodia conserves e tc ." 
Deer. L. I c. 1 . ; épen oily érthetőleg szólott , e' n e -
vezettel a' romai egyház' hitét i l le tvén, valamint ma 
jól értenök az t , ki fiának a' katholika hit iránti b u z -
galmat szivére kötné. Rizonyára senkinek sem ju tna 
p ro tes t áns , vagy ama ' Hetényi-féle hitvallás eszébe-
Igy érthetőleg szólott sz. István akkor i s , midőn a ' 
bakonbéli szerzeteseknek a' romai széktől nyert f ö l -
hatalmaztatás* következtében Ç„a Romauae sedis su-
premo Poutifice hubui uuctoritatem"~) szabadságot ád 
„sac ros ordines accipere a quo voluerint ep i scopo , 
dummodo catholicus sit." Fejér, Cod. Diplom. Tom. 
I. p. 329. 

2) „ Ipse enim Dominus dixit Petro, quem custodem, ma-
gislrumque eidem posuit s. ecclesiae : T u es Petrus et 
super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam." S. 
Steph. Decr.L. I. c. 2 . 1 András is „apos to lorumpr iu-
cipis" nevezettel tiszteli Pétert e g y i k , 10ö7dik évről 
költ oklevelében: (Fejér . Cod Dipl- I. T. p. 396.) sz. 
István pedig bűneinek bocsánatját vár ja a' neki 's u tó-
dinak átadott kulcsok'hatalmától : „donamuspro an i -
ma n o s t r a , et parentum nostrorum etc., ut Deus et 
b. Petrus , apostolus Domini , ab omni vinculo de-
lir.torum nos solvat.1 ' Katona Hist. Grit. T . I. p. 433. 
Tehá t sz. István Isten után mástól is várta még b ű -
neinek bocsánat ját I ' snem áll, mit Hetényi (Prot . lap. 
197.1.) mond. Vagy mit tesz az a ' : „peri'Horum In-
tervent um delict a delentur ho milium p1 ' ' S. Steph. 
Deer. I. c. 3. 

3 ) „ Q u i enim false c r e d u n t , vei fidem in bonis non iin-
plent et ornant operibus — quia fides sine operibus 
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t ö l é s t , az i r ga lmasság ' g y a k o r l á s á v a l együ t t s o r o l n i 

nem k é t e l k e d i k ; v i g i l i á k a t , p é n t e k i b ö j t ö t , k á n t o r -

n a p o k ' meg ta r t á sá t s ü r g e t v e ma is . . . épen u g y , 

m i k é p ezt sz. I s tván e l ső k i r á lyunk ' t ö r v é n y e i b e n ' s 

amaz „ e g y század ig t a r t o t t , de ö r ö k időkre mé l tó 

ő s e g y h á z ' " v i r ágzása a la t t s ü r g e t t e t n i l á t j u k : 4 ) — 

k e r e s s e csak föl az e g y h á z a t , mel ly ma i s , mint sz. 

I s t v á n ' korában , ch r i smá t és sz. o l a j a k a t 5 ) haszná l ; 

mel ly a ' keresz tnek t i sz te lő je ma is , é s a' megvá l t á s ' 

szen t j e l é t nem „ h u r c z o l j a k i " b o t r á n y o s e rőszakka l 

moritnr — nec hic honeste r e g n a n t , nec in aeterno 
regno vei corona par t ic ipant ." tí. Steph. D. L. I. c. 1. 

4) „S í quis quatuor temporum jejunia cunctis cognita, c a r -
nem manducans v i o l a v e r i t . . . . si quis imexta feria 
ab omni christianitate observata , carnem m a n d u c a -
verit, per unam hebdomadam lucae inclusus jejunet." 
S . Steph. Decr L II. c. 9 . 1 0 . „Si quis . . . dies festos 
non servaverit. aut quatuor tempóra, et Vigilius non 
jejunaverit etc.,duodecim diebus pane et aqua poeniteat 
in cippo." S. Lad. Decr . L. I. c. 25. Milly erőt tu la j -
donított sz. István az általa alapított kolostorokban 
lelke' üdveért 's az egész hon' boldogságáért Is ten-
hez bocsátandó könyörgéseknek, több alapítványi l e -
veleiből tanulhatjuk, ,,1'er orationes sanctas fratrum 
eiusdem monasteri i . . • confortati et laureati sumus ; " 
mondja a' pannonhegyi kolostor' adománylevelében , 
mellyet ö „ob animae remedium, pro stabili tate regni ," 
's min tsz . Lászlónak egyik iratában, a ' sümeghiröl o l -
vassuk, szinte „proredetnt ione anime sue,et untecesso-
rum suorum e tc ." vitt tökéletességre (Fe jé r , Cod. Dipl. 
T . I. p. 248, és 468.); maga sz. László is hasonlót tévén 
a' sz. mártonhegyi apátság kiváltságainak megerösité-
sével ; alamizsnálkodván és adományozván, „ p r o re-
demtione animae suae u. 0. 483. J. [Ily tanok aligha 
tartoznak a ' „tiszta protes tant ismus '" tanai közé. 

5) Sz- István a' pécsváradi monostor ' adománylevelében 
(1015. e ) ismét pápai fölhatalmazásból, „eudemetiam 
auc/orilate apostolica mediante," nem csak azt engedi 
meg az apátnak , hogy „more etiam episcoporum, 
cum mitru, sandalíis etc-possit ass i s te re" . . . hanem 
azt is rendel i , hogy , Chrismata— et oleum infirmo-
rum quilibet Archiepiscopus vei Episcopus dare te-
nea tu r . " Cod. Dipl T . 1. p. 300. Hogy itt az „oleum 
infirmorum" alatt azt kelljen érteni , mit a ' rom.ka th . 
egyház jelenleg is é r t , tudnillik az utolsó-kenet ' 
szentségében használ ta t . szükségtelen mondani is-
Erről szól Hartvich is (cap. V.). a' sz- király' kimú-
lása felöl í rván: „Rex dilectus in medio jacens, ac -
cepta unctione spiritalis Sacrament i , s. animam — 
tradidi t ." Mint tudjuk, ez sem egyez a' tiszta, 's ere-
deti protestantismussal. 

a ' t e m p l o m b ó l ; 6 ) h a n e m inkább k ö v e t v e apos to l i sz. 

k i r á l y á n a k pé ldá j á t , t emp loma i t ékes í t i v e l e , ko ronák 

fö l ibe magasz t a l j a , ' s a ' h o n ' c z imerében d i c s e k e d v e 

m u t a t j a ; a ' f ö l t ámadás ' b o l d o g r e m é n y é b e n e l h u n y -

tak ' s í r k ö v e i n és pora ik f ö l ö t t , p ö c s é t j e i n é s p é n -

z e i n , — mindenüt t á j t a t o s é rze lemmel l á tva azon 

je l t , m e l l y b e n egyedü l k i v á n t az apos to l is d i c sekedn i ; 

(Ga l . 6 , 1 4 . ) azon e g y h á z a t , mel lyben az ü n n e p é l y e s 

mene tek é s zászlók, pap i pa lás tok és p ü s p ö k s ü v e g e k , 

m i s e m o n d ó - r u h á k ' s e g y é b t emplomi k é s z ü l e t e k olly 

honosak e s i smer t ek , min t minők sz. I s t v á n ' ko rában 

vol tak , 7 ) és ol ly a lakúak , minőke t amaz „ ö r ö k időkre 

mél tó ő s e g y h á z " nem c s u p á n a ' r é g i e m l é k e k e n , k é -

peken , p ü s p ö k s é g e k és k á p t a l a n o k ' e r ede t i pöcsé t j e in 

szemlé l te t , h a n e m ezen k ivü l némel ly , n y o l c z s z á z a -

dos haszná l a t és t i sz te le t ál tal megszen t e l t e r e k l y é i -

ben t e t t l e g is képes f ö l m u t a t n i : — k e r e s s e föl azon 

egyháza t , m e l l y b e n a ' püspök i pá sz to rbo t , és e r e k l y e -

s z e k r é n y k é k , az o l t á rö l töze t ek é s g y e r t y a t a r t ó k , 

k e l y h e k , f ü s t ö l ő k , á m p o l n á k , c a s u l á k , és d a l m a t i -

c á k , a l b á k , és t u n i c á k , s to lák és m a n i p u l u s o k ' s tb . 

ol ly h a s z n á l a t b a n v a n n a k é s vo l tak m i n d i g , mint 

I s t v á n u n k ' k o r á b a n , ki a zokka l az u j o n a n a lap í to t t 

e g y h á z a k a t m e g a j á n d é k o z t a d ) — k e r e s s e fö l Heté-

nyi az e g y h á z a t , mel lyben a ' sz. s o l o s m a , a ' b r e v i -

6 ) „Tót-Aradáczon rövid idő óta kereszttel kezdett temetni 
a ' " (prot . ) „ lelkész; és híveinek egy része nyíltan 
fölzúdult az ujitás ellen, — vallását vélte veszélyez-
tetni 's a ' lelkésznél a' kereszt' elhagyását sürgette. 
. . . A' keresztellenzéki párt ; néhány hónap előtt a' 
templomba tódult 's onnan a ' keresztet kihurczol ta ." 
(Prot . lap. 1843. 178. 1.) Oh e' szellem nem sz. Is t -
váné ! . . . 

7 ) Sz. Márton és sz. György' képével ékeskedő zászlók 
alatt vezérlé szent István Kupa ellen is harczosait-
(Chartuit. vit. s. Steph. c- 1. Fesslernél Gesch. d. Ung. 
S. 361.) Milly tisztelője volt pedig a ' keresztnek, em-
lítni fölösleges. 

8 ) A' pécsváradi benedeki monostor ' adománylevelében 
olvassuk : „ Altarin his decoravimus ornamentis : v i -
delicet 29 ca su l i s , " (mi ismét latin szertartásra m u -
tat; a' gör. szert, templomokban sem több oltár egy-
nél nem l é v é n , sem ennyi miseöltözetre szükség ; ) 
. dalmaticis 14 , tunicis 10 et 8 , cappis 6 0 , palliis 
altarium 21, mantilibus 29, palliis ad cooperiendum 
sedilia 4 ; albis 5 0 , c a m i s i i s 2 2 , cortinis de pallio 
1 0 , et aliis 15, tapetibus ante altaria 10 , c ruc ibus9 , 
pulvinariis altaribus ad viam 5, thuribulis 4, candela-
bris 6, calicibus 11, bacellibus 12, urceis 4, scriniis de 
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a r ium és canon i ó r á k , ol ly r e n d d e l v é g e z t e t n e k ma 

i s , mint ama' b o l d o g ő s k o r b a n , midőn a ' sz. k i r á ly 

sz. Benedek ' fiai ' s la t in szer t , papok közé v e g y ü l v e 

z e n g e t t d i c sé re t e t az U r n á k , ' s magasz t a l é ő t s z e n -

te iben , 9 ) J é z u s sz. a n y j á n a k és más s z e n t e k n e k t i s z -

argento 3, stolis et manipulis 30 ; libris vero, quorum 
praecipua auctori tas viget in E c c l e s i a ( b i z o n y o s a n 
latin 's nem keleti egyház értetik ott, hol benedekiek 
ről van szó ;) „cum bibliotheca , cum tribus volumi-
n o u s , nocturnalibus 4, antiphonariis 5, lectionariis 
2 cum evangeliis , missalibus 6, psalteriis 4, g r a d u a -
libus 5, regulis 2, baptisteriis 2, glossariis 3, ome-
liarum volumine uno . " (1- Cod. Diplom. T . 1. p. 3 0 1 0 
A' „tiszta protestantismus," mellynek sajátságai t He-
tényi a' sz. István által alapított ősegyházban föl ta-
lálhatni vé l i , ( Prot. lap. 1843.198. l.D mindezen tem-
plomi készületeket alig tar taná szükségeseknek, 's 
talán még azt is tenné v e l ő k , mit az aradácziak a' 
kereszttel. . . Egyébiránt e' r é g i , latin szertartású 
egyházi öl tözetek, püspöksüvegek, pásztorbotok 's tb . 
alakját láthatjuk azon ősrégi pöcséteken is, mellyek' 
másait i 'éterffy jeles munkájába (8 . Concilia Eccl-
Rom. Cath . inK- Hungáriáé etc. P. I. Vienn. 17420 
ik ta t ta : 1 .1 ,170,181,298, 'stb.11. Sz. István II. Decr. 
31. fejezetében is olly templomi készületekről van szó, 
mellyek csak a' tiszta katholicismus' de nem a' tiszta 
protestantismus' sajátságaihoz tartoznak; mondatik 
ugyanis : ,,Decern villae ecclesiam a e d i f i c e n t . . . ve-
stimenta vero et corporalia rex provideat e t c . " Ezért 
irá Istvánról 's Gizeláról az általunk már idézett prot. 
Hellai is : (187 .1 . ) „ É s számtalan sok gazdagságokat 
költének szép és jeles oltár ölt öletekre, és misemondó 
xser szám okra , drága kelyhekre , gyertyatartókra, 
keresztekre es ereklyékre. . . Nem csuda" (hozzá teszi 
a' szélen) „mert az jámborok romai keresztyenek va-
lának." ' S i l ly adatok kényszeriték n e m c s a k a' prot. 
lienkőt (Transsilvan. Vienn. 1778. T . II. p. 122.) e' 
bizonyságtételre: „A tempore s. stephani . . . una — 
in Transsilvan. re l igio, eaque' Romano-Cut holica . _ 
obtinuit, usque ad a. 1521 ; " hanem Fessiert is arra, 
hogy idézett munkájának (I. K.) 348. lapján illy va l -
lomást tegyen : „so blieb dem ersten Könige der Un-
gern das Verdienst vorbehalten dus Firchenwesen in 
Ungarn und Siebenbürgen, und zwar, zur Wohl-

fahrt des Landes, nach Römischen Grundsätzen zu 
begründen. « Pedig hogy nem a' romai szék iránti 
előszeretetből ir ekkép Fessier, azt az e' (349) lapon 
olvasható jegyzete is tanúsítja. 

9) A' nyitrai káptalan' alapítványi levelében (1006 e.) 
m a g a s z . István i r j a : , ,venimus ad Castrum nostrum 
Ni tra : ubi indicibili cordis nostri solatio . . . novem 
Romanae Ecclesiae sacerdotes Presbiteros inveni-
m u s , qui • . . dictae Ecclesiae ac populo , usque ex 

teletére templomokat emelvén; 10) azon egyházat, 
mellyben a' holtakérti imádság, és leikök' nyugal-
máért elmondott miseáldozatok, és ama' kegyes hie-
delemben gyakorlott jócselekedetek, hogy ezek az 
Urban elhunytak' üdvére 's könnyebbülósére szolgál-
nak, jelenleg is gyakorlatban vannak, és istenes 
cselekedeteknek, (nem pedig babonás, bálvány-
imádó, 's Krisztus' érdemeit kisebbítő dolgoknak) 
tartatnak; épen ugy, miként ez sz. István' idejében, 
's épen általa gyakoroltaték olly kitűnő buzgósággal, 
11) — keresse föl ezen egyházat Hetényi; 's ha 

part ibusMarcomannorum illuc coníluenti inserviebant," 
(tehát e 'szláv nép nem találhatta azon romai, latin p a -
pokat akár tanokban,akár a' szertartásban ősegyházától 
különbözőknek.) , , laudes divinas adinstar novem c h o -
rorum angelicorum assidue decantantes. Quibus nos 
ultra associati, diebus pluribus comj/satlere, veniam-
que peccatorum . . . deprecari non destitimus.1 ' Cod. 
Dipl. I . p. 285. 

10) Igy épültek sz. Márton' tiszteletére a' pannonhalmi, 
sz- Mihályéra a' veszprémi, sz. Pé terére a' p é c s i , a ' 
bold. Szűz- és sz Benedekére a ' pécsváradi , sz. 
Adorjánéra a' zalai 'stb. egyházak : 1. az illető o k l e -
veleket Cod- Dipl. I. p. 280, 289, 291, 296, 304. ' s tb . 
Hasonlót tőnek u t ó d a i , még sz. László i s , „ad h o -
norem sancte et individue Trinitat is , et beatorum 
apostolorum Petri et P a u l i , et s .Egidii confessor is , 
pro redemtione anime' ' alapítván a' sümeghi kolostort 
és egyházat. Ibid. 468-1. 

11) Valamint még éltében lelke' üdvéért, 's holta után 
érette teendő könyörgések ' fejében tevé a ' sz. király 
legtöbb alapi tványai t ; ugy elhunyta után is az első , 
mivel az eltakarítási szertartás megkezdetett , halotti 
mise volt. „Mane facto, die post assumptionem s a n c -
tissimae Virginis Mariae quinto , convenientibus in 
ecclesiam cum rege principibus, cum clero pontifici-
bus , primum Missn pro defunctis celebratu est.. 
Chartuit. cap. VI. Megholtak' üdveér t rabok' helyez-
tettek szabadságba (sz. Lászl. I. Decr. c. 3 0 . ) , a l a -
mizsnák osztattak ki, kegyes alapítványok tétettek - . • 
mind a' tiszta, még pedig romai, katholicismus, nem 
pedig , mint Hetényi állitja , p ro tes tan t i smus ' sze l le -
mében. Ezért rendeli sz. István II. Decr. 11. fe jezete : 
„S i quis tarn obstinatus est, (quod absit ab omni chr i -
stiano) ut nolit confiteri sua facinora secundum sva -
sum Presbyteri ; hic sine omni divino officio et elee-
mosynis j a c e a t , quemadmodum infidelis Si autem 
parentes proximi neglexerint vocare presbyteros et 
ita sub j acea t , absque confessione mor t i , ditetur 
orutionibus et c.onsoletur eleemosynis(VÖ. a' 17. 

fejez.) I . András i s , , ,pro sua et conjugis , íiliorum, 
* 
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az ezen ősegyházhozi visszatérés' szándéka őszinte 
nála és elhatározott, adjon jó példát annak végrehajtá-
sában, első téve meg a' lépést , mellynek ajánlója 
lön. . . . Oh ezen, már első sz. királyunktól i ska-
tholikának és apostolinak nevezett egyház, melly fön 
állma is , és él, mert a' világ' végeig]állandó megma-
radása felől vett Ígéretet 's biztosítást az Úrtól, 
ezen egyház mennyei örömérzettől repeső szívvel 
fogja a'kebelébe visszatértet ölelni ! — De Hetényi 
mindezen ismertető jelek' ellenére sem akar a' ma-
gyar ősegyházban a' mai 's mindenkori rom. kath. 
anyaszentegyházra ismerni; 's behunyva szemeit a' 
kétségtelen történeti adatok, emlékek, oklevelek 's 
egyéb bizonyságok előtt, mellőzve a' mindenkitől 
látott ismertetőjeleket, ollyanok' keresésére indul, 
mellyeket eddig egyetlen történetíró sem vala képes 
fölfedezni . . . . ' s a ' magyar ősegyházat a' romai-
tól különbözőnek állítja! 

Mi az tehát , miben a' sz. Istvántól alapított 
magyar ősegyház a' romaitól különbözött ? Mi az , 
mi ezen egyházat alkalmassá teszi arra , hogy a' 
„tisztaprotestantismus'" elveit (Prot. lap. 198. 1.) 
föltalálhassuk benne ? A' jócselekedetek' érdemé-
nek hi te-e, vagy a' szentek' tisztelete 's közben-
járásukérti esedezések? A' holtakérti imádság és 
tisztitóhely' léte felőli meggyőződés-e? 12) Azon 
rendületlenül meggyökerezett hi t -e , miszerint a' sz. 
mise áldozatnak, és pedig engesztelőnek, élők és 
holtak' javáért Istennek bemutatandónak tartatott? 
Mert hiszen e' tanokat találjuk sz. István'törvényei-
ben'sokleveleiben a' legérthetőbb módon kifejezve. — 
Igenis, a" sz. István által alapított ősegyházban ott-
honos volt a' sz. miseéddozat, és hordozható ol-
tárok, 13) mellyek' helyét a' görögöknél a' más 

filiarumque et omnium parentum suorum vivorum, 
sive defunctorum salute," alapítja a' tihanyi apátsá-
got. Cod. Dipl. I. p. 388. PéteríTy. P. I. p. 12. hoi 
Rado nádorról is olvashatni , mikép (1057. e.) a la -
pítványt tesz , „quod semper . • . post m e a m " úgy-
mond , „mortem memoria anime et uxoris mee fiat.'' 
Cod. Dipl. p. 396. 

1-2) E' hitet 's meggyőződést, melly az egész népé vala, 
fejezi ki llartvich is sz. István életének i rója , midőn 
igy szól ( c a p . V . ) : „Fors i tan quaedam in ipso, ter -
reni pulveris aspersione, ig ne divinae examina tionis 
purifvunda remanserat. . 

13) L. az 1015ben költ (pécsváradi) oklevelet , melly-
ben ,, altaria ad viatri," említtetnek. (Kálmán' f. 

nem csupán nevezetű , de alakú i s , és latinoknál 
soha nem divatozott avrifilvgiov-ok pótolák, minők-
ről sz. István 's a' magyar ősegyház nem emléke-
zik ; — otthonos a' gyónás is, és a' gyóntatóatyák 
és házi káplánok, 14) otthonos a'szentek'tisztelete, 
's relit/uiáik' böcsben tartása, otthonos a 'szerzetes 
fogadás és szüzesség iránti lelkesült csodálat ; ot t-
honos végre a' pápa iránti hódolat, 's az érette, 
mint anyaszentegyház' fejeért öntött imádságok . . . 
15) hol találja föl mindezt Hetényi, főleg olly alak-

Decr. c. 68. „tabuia itineraria" név alatt jőnek elő.) 
Miséről 1. S. Sleph. L. II. c- 18. Sz. Lászl. I. Decr. 
c. 29. 

14) Sz. 1st. Deer. II. c. 11.: „S i quis . . . no lit confi-
leri tua fucinora secundum, svasum Pretbyteri e tc ." 
Vö. Cod. Dipl. T. I. p. 394. ,,ego Rado P a l a t í n u s . . . 
Maurum — episcopum spirituálém in patrem a d o p -
tavi." Általában a' gyónás, még pedig t i tkos, olly 
ker. kötelességnek nézetett ezen időben , hogy Ká l -
mán már I. Decr. 26. fejezetében csak olly tanukat b o -
csátna bizonyságtételre , kik bűneiket előbb a ' p a -
poknak meggyónták ." „Si quis in testimonium a d d u -
ctus alicuius, veritatem sua nititur attestatione p r o -
b a r e , hujus testimonium sic recipi jubemus, siprae-
serlim sit confessas peccalu sua sacerdotibus : " azt 
ki bűneit időnként papjának meg nem gyónja , mint 
rossz keresztényt nem tartván eléggé hiteles tanúnak. 
Évenként háromszori gyónást és áldozást tesz kö te -
lességül a' híveknek az H 1 4 b e n tartott esztergomi 
zsinatnak 4ik fejezete. 1. Péterffy. P. I. p. 55. 'S m i -
után a' gyónás kötelességének illyetén minden ké tsé-
get kizáró nyomaira akadunk még polgári törvénye-
inkben is, — még azon aranyszázadban is, mellyben 
a' magyar ősegyház Hetényi szerint állani nem szűnt 
meg . Hetényiféle bátorság kell hozzá ollyasmit e rő -
sítni , hogy , ,a ' fülbegyónásról — I. István — mit 
sem tudo t t , " mint „mellyet III. Incze hozott be 
12i6beli romai zsinatban." (Prot. lap. 197. 1. Mint 
hallgatá ki sz. Adalbert is Otto császár ' titkos gyó -
násá t , fönebb látók.) Valóban nem lehet eléggé 
csodálni , mikép tétethetett III. Inczének ezen köve-
telt ujitása olly minden legkisebb ellenmondás nélkül 
gyakorlatba, ha előbb arról a ' kath. világ mit sem 
tudott. Mi ugyan elképzelni nem tudjuk- A' papok ' 
törvény elleni házasodása nyugoton, nem egy sürgető 
canont tön szükségessé ; és a ' titkos gyónás' b e h o -
z á s a , melly nem csak a' papokat kötelezé, de a ' v i -
lágiak' millióit is , — szó nélkül hozalik fogana tba! 
még pedig nem csak a' la t in , de görög szer tar tá-
s o k n á l , nem csak a' kath. de az elszakadott egy -
házakban is ! ? 

15) Midőn I. András alatt apostoli sz. királyunk' fé lszá-
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b a n , m i n ő b e n e' t a n o k a t é s s z e r t a r t á s o k a t a ' f ö n m a -

r a d t emlékek tükrözik e l ő n k b e ? ho l , e g y é b a m a ' k a -

thol ika e g y h á z b a n , mel ly a ' romai e l ő n e v e t nem ma 

k e z d é v i s e l n i ? *'S mi t n y o m ezek ' e l l enében sz. I s t -

v á n n a k e g y helyeni h a l l g a t á s a ? mit o l l y b i z o n y i t v á -

n y o k ' ö s s z e g e , me l lyek ' m e g c z á f o l á s á t e lőbbi c z i k -

k ü n k ' t á r g y á u l v á l a s z t ó k ? . . . D e m a j d n e m el i s 

f e l e d t ü k , h o g y Heténginek egy , m i n t ő v é l i , n a g y 

f o n t o s s á g ú ' s e ldöntő v é d o k á r a m é g a d ó s a k is v a -

g y u n k a ' fe le le t te l ! — 

zados munkája csaknem megsemmisitteték a' pogány 
elemnek végső, de még ekkor is borzasztó hatású 
erömegfeszitése által : midőn a ' k e r . templomok r o m -
jaikban elhamvadva gyászolák a ' Gellértek 's Bu l -
dok' vértanúi ha lá lá t ; az üldözött kereszténységnek 
ez vala imádsága: „Isten rontsa meg pápa ur elle-
neit//. . . (I. ezen 1046- v. 47böl fönmaradt n e -
vezetes régiséget Hirnök' Kisfut. 1842.65. sz.) tudván, 
hogy a' pápának ellenségei a' ker- kath. hitnek is e l l en-
ségei. Nincs is mit csodálkoznunk a ' magyar n é p -
nek Romáhozi élénk ragaszkodásán. Sz. István a' ker. 
hittel együtt oltá be e ' népbe a' pápák iránti t i s z -
teletet , mint Heltai mondja , önmaga „példát adván 
mind az egész népnek, hogy mindnyájan igy böcsül -
nék és tisztelnék a' pápának méltóságát ." Már sz. 
István is pápai nnncinst tisztelt Azo püspök' szemé-
lyében , 's a' pécsi püspökséget „cum consensu sun-
ctissimi Apostoliéi, et in praesentia ejus nuncii Azo-
nis episcopi," a l a p í t j a ; (1009. e. 1. Koller Hist. 
Episc. Q. Eccles T. I .p . 63—72.) 's mindent ..ex c o n -
sensu et confirmatione auctoritatis apostol icae ," — 
tesz ; (Cod. Dipl. I. p. 2 9 7 , 2 9 9 , 3 0 0 , 305) e g y e -
dül pápai fölhatalmazásnak nézve azon jogot, m e l y -
lyel az egyháziak és kolostorok felöl rendelkezett. 
, .Ex officio nobis incumbente," mond „tenemur in -
vigi lare , n e j u r a et l ibertates, et decimationeseccle-
siarum et monasteriorum regni n o s t r i , nobis a san-
da sede apostolica commissamm. . (Katón. Hist. 
Grit. T. 1. p. 313,) hogy ne is emlitsiik a' nyitrai 
oklevele t , mellyben magát a' magyarok ' „apostolicae 
sedis gratia" királyának nevezi. (Cod. Dipl. I. p. 
285.) Ki ezek' ellenére is pápáfóli függet lensége t , 
keleti szokásokhoz 's tanokhozi vonzódást tud m a -
gának a' magyar ősegyház' történetében képzelni, 
az valóban erre nagy tehetséggel bir. — A' szentek 
és reliquiáik iránti nyilvános t iszteletről , a' szüzes-
ség és szerzetes fogadások' nagy érdeme felöli h i t -
ről , a ' sz- helyekrei zarándokoskodásról , szentek-
nek pápák általi canonisat iójáról , a' ,.jus Pontifici-
ale ' ' ' tekintélyéről és sok egyébről ez úttal ha l lga-
tunk. 1. Fesslert I. B S. 312. Chartuit. c . 4 . 6 'stb-
Sz. I.ászl. I. Decr. c. 37. 38. u g y e . 19. 'stb. 

Hetényi értekezése' folytában nem egyszer hi-
vatkozik sz. László' I. Decr. 31. fejezetére, melly-
ben e' szavak foglaltatnak: „Latini, qui Ungaro-
rum consvetudini legitime consentire noluerint, scili-
cet, qui postquam Ungari carnes dimiserint,ipsi iterum 
in secunda et tertia feria comederint, si se nostrae 
consvetudini meliori non consentire dixerint, quo-
cunque volunt , eo vadant." Különösen pedig a' 
Prot. lap. 197 1. ekkép nyilatkozik: „Bizony halá-
losan vétkezik 'stb., a' ki . . . nem serken föl — 
álmából, olvasván ama' mázsányi fontosságú (! ?) 
szavait I. Lászlónak : ,Consvetudo Ungarorum la-
tina melior; Ránk" t. i. Hetényire „nézve, vall-
juk, e' szavak mindenkor villám-erővel hatottak; 
már csak azért is, mert gyakran hallánk első kirá-
lyunk' böcsületét gyaláztatni ollyanoktól, kik gon-
dolkozni igen, de költött okleveleket bírálgatni épen 
nem tudtak." 16) Költött-e vagy nem az oklevél, 

16) He tény i , mint látszik, egész kárörömmel nyargal a' 
Levukovich által híressé lett Sylvester-bulla hi te l - rom-
lásán , 's valahol nem pirult „papcsa lás" - t is emle-
getni . • . felejtvén diadalmi mámorában , misze-
rint ama' nevezetes bullában alig találtatnak más 
s z a v a k , mint minők az e' korbol fönmaradt igen is 
hiteles más oklevelekben is , más személyekhez in -
tézve, találhatók. Felej té Hetényi, hogy azon csalás 
épen nem olly kétségtelen, mikép ő véli ; 's hogy az 
interpolatiót , valamint a' bullára nézve föltehetni, 
ugy föltehetnők talán Levakovich' követelt levelében 
is. Fe l e j t é , hogy előtte e' tárgyról már többen és 
pedig nagy történetbuvárok' egész szerénységgel nyi-
la tkoztak, kiknél, minden további bizonyság nélkül 
többet állítani, merészség, (1. Stilting, p. 106. n. 255. 
Fejér Cod- Dipl. T. I.p. 277—280.) ugy fordítani pedig, 
mint Hetényi az olasz „dato11 szót fordítja ,,készitet-
temí'~nek, ezeket pedig „del papa Silvestro" í g y : 
„Silvester pápa' neve alatt" — nem mondjuk meg 
mi. Levakovich' soraiból legfölebb is csak azt lehet 
kihozni, hogy ő az általa különben hitelesnek tartott 
bullát Romában találtnak akará nézetni. . . . De ha 
i g y : mikép adhatá akkor önmaga Inchoffemek azon 
Utasítást, hogy Ő a' levélhez Georgier és Verancz 
által j u to t t , mit Inch offer tudatott is a' világgal ? 
mikép mondhatá , hogy a' levél a ' traguri egyház' 
oklevéltárában talál tatot t? Tehát tettleg még azon 
csalást sem követé e l , melly állítólag szándékában 
vala. — Ha Hetényi olly jól ért a" költött oklevelek' 
birálgatásához, ajánl juk neki az Oltárdi-íéle, ' s a ' m a -
gyarországi reformatio történetének alapul szolgált 
költött, 's talán igazán „á lnokul" költött okleveleket 
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mellyre Hetényinek e' szavai vonatkoznak, jelen 
vizsgálódásunk' tárgya nem lehet. Különben is állí-
tásaink' bebizonyítására sok, igen sok nemköltött ok-
levelekre tudunk hivatkozni. Azt kérdjük egyedül, 
hogy hol van sz. László I. Decr. 31. fejezetében 
„magyar és a' latinnál jobb egyházalkat" felöl szó ? 
(Prot. lap. 17. sz.) hol emlékezik illyenről, tudnil-
lik „egyházalkatxól" eme valóban nagy és sz. ki-
rály? Mi jogosítja föl Hetényit egy puszta böjtö-
lési rendben divatozó különbözésből, puszta , je-
junandi consvetudo'-ból, mellyről már sz. Ambrus 
és Ágoston' korában is elvül szolgált amaz ismeretes : 
„Si fueris Romae etc." — egy egészen uj egy-
házalkatot csinálni ? Vagy nem érti Hetényi e' 
szónak igen igen nagy jelentését ? Valóban a' „fér-
fias critica" illyesmire föl nem szabadította Hetényit ; 
illyesmit csak a' legalacsonyabb fokra sülyedt eri-
ticátlanság vala képes elkövetni, 's ez „a' bírálati tör-
ténetnyomozás szövétneké"-nek tökéletes kialvására 
mutat. Avagy mikép lehet abból, hogy a' böjtben 
hiedelmök szerint jobb rendet tartottak a' magyarok, 
azt következtetni, miszerint az egész egyházalkat 
más volt Magyarországban, és más a' latinok-
nál, (kikről a' törvényben szó van,) vagy épen Ro-
mában, (mellyet a' törvény távolról sem említ?) Ama' 
latinok más honbeliek, nem romaiak is lehettek, mint 
hihetőleg voltak is; lehettek milanói, sz. Ambrus' 
rítusát követő, 's hazánkban egyedül kereskedés' te-
kintetéből tartózkodott olaszok, tehát nem is romai 
szertartásuak; és akkor mit nyom Hetényinek egész 
okoskodása, mellyben értekezésének fő erejét helye-
zi ? — A' Hetényi által idézett hely csak azt bizo-
nyítja, hogy: a' negyvennapi böjtöt, mind az olaszok 
megtarták, mind pedig a' magyarok, ezek még né-
hány nappal meg is toldva azok' számát ; (holott a' 
„tiszta protestantismus" sem 4 0 , sem 46 vagy 49 

— mert számuk egynél többre megy — CL luthe-
ránusok ellen 1525dik évb. ikt. törv. be nem folyta' 
r. k - p a p s á g . " Festen, lK43ban3 . 34—39, 'stb. II.) : 
ajánljuk neki azon l egú jabb , a' prot. Schweizban 
— Bernben — 1843 — készített pápai excommu-
nicáló oklevele t , mellynek költésével, valóban á lno-
k u l , a' nép ' lázadását akarák bizonyos emberek esz-
közleni , 's mellynek a' pápai nuncius mint köl-
töttnek, ünnepélyesen ellenmondott. (L. a ' budai n é -
met ujs . 1843. 42. sz.) De itt fölöslegesnek is tart ja 
talán Hetényi a' b i rá lga tás t , mert hisz' ezek l agad-
hatlan igazuk, ezek tény eh, Levakovich és InchofTer' 
álnok csalása pedig — e d d i g még nem az-

napi böjtről nem akar tudni) d e , hogy e' böjt' kez-
dete nem mindenütt 'azonegy napra volt kitűzve; 
(mit Hetényi előtt a' katholikusok, és hiszszük, hogy 
a' tudósb protestánsok is, régen tudtak.) 17) Hetényi 
szerint illy módon ma is elmondhatnék, hogy rom. kath. 
létünkre sem vagyunk azonegy hiten, 's egyházalkat-
ban, Romával ; mert Romában például tilos a' tojás- ós 
vajjal élés nagyböjt' folyta alatt; nálunk ellenben 
nem az! 'S e' volna ám a' szörnyű ok ! Pedig itt is 
csak böjti „consvetudo"-bani különbözésből von-
nánk következést, mikép amott Hetényi tön. Vagy 
a' milanói katholikusok nem rom. kath. hiten vannak 
azért , hogy pár nappal ma is rövidebb böjtjök ? — 

17) E' különbözés a' 40 -nap i böjtnek egy héttel hama-
rább vagy később kezdésében csaknem olly r ég i , 
mint a ' 40-napi böjt maga ; némellyek vasárnapot 
és szombatot is beleszámítván e' bűnbánati napok 
közé , mások ellenben kihagyván azoka t , vagy leg-
alább az elsőket a' poenitentiának szánt időből. Innen 
az e l t é ré s ; mellyet azonban Hetényi előtt még senki-
nek sem jutott eszébe egyházalkatbani különbözésnek 
nézni. Mi nevezetesen a ' sz. László által érintett o la -
szok', hihetőleg lombard iak , milanoiak' szokását i l -
leti, ez utóbbiak ' visszaélését érzékenyen megrója XIV 
Benedek pápa is , (De Syn . Dioeces. L. XI. c- I .) 
mondván : „In Ecclesia mediolanensi , graves inole-
verant abusus, sanctioribus Ecclesiae institutis e d ia -
metro oppositi- Quadragesimale jejnnimn, etiam quoad 
abstinentiam ab esu carnium incipiebat feria 2-u 
post Dominicam primum Quadrayesimae : praeterea 
singulis dominicis , ali isque festis diebus per quad-
ragesimam , . . - publica exhibebantur spectacula etc-" 
E' visszaélést csak borom. sz. Károlynak sikerült n é -
mileg megzabolázni ; azonban a ' nagy böjt jelenleg 
is csak a' quadrag. l s ö v a s á r n a p j á n ' s igy p á r n a p -
pal később veszi kezdetéi Milanóban , mint a' többi 
latin, nevezetesen romai egyházban. De ki fogja azért 
innen a 'mi l anó i egyház' alkatának a ' romaitól i külön-
bözését következtetni ? . . . Már Castianns (collat. 21 
c- 24 . ) tevé azon kérdést — pedig az 5dik században, 
hogy mi oka : „ut sea- hebdomudibus quadragesima c e -
Jebretur, licet in quibusdam provinciis religionis f o r -
sitan propensior cura adjecisse hebdomadam etiam 
septimam videatur ; " és e' kérdésre a ' felelet nem 
más , mint épen a' : „rel igionis — pröpensior cura, " 
a' nagyobb buzgóság. E ' szokást tár ták a ' magyarok 
i s , és joguk volt a' hónukban megtelepedett ideg°-
nektől megkívánni, hogy magokat ahhoz alkalmaz-
tassák. E' szokástök jobbnak is mondhaták azokénál, 
kik csak hat, v. hetedfél hetet böjtölének, mert a ' n a -
gyobb buzgóság mindig jobb. 
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De kelleténél többet is vesződünk e' kicsinység', 
e' csupán Hetényi előtt végetlen fontosságú ok'meg-
czáfolásával. Azonban szükséges volt annak fölvilá-
gositása ollyakra nézve, kik az egyházi régiségek' 
ismeretében Hetényinél nem lévén jártasabbak, a' 
vélt mázsás okok és czifra szavak által elszédittetve 
könnyen olly véleményre birathatnának, mintha sz. 
István lő királyunknak nem-katholikus (és pedig 
rom. katholikus) voltát illetőleg, csakugyan volna 
valami a' dologban. . . 

Legyenek annakokáért nyugodtak az illyenek. 
Legyenek róla meggyőződve, hogy sz. István va-
lamint hitében teljesen egyezett Romával, ugy egy-
házalkata sem különbözött (természetesen a' nem-lé-
nyeges, apró különbözések itt számba sem jöhet-
nek) attól, mellyet a' kath. egyház tizennyolcz szá-
zadon keresztül látott a' pogányság 's barbaries' rém-
jeivel diadalmasan megvíni. Legyenek róla meggyő-
ződve , hogy apostoli királyunk, az általa alapitolt 
magyar őscgyházzal együtt, jó rom. katholikus volt: 
's ha — mit az egység és testvéri szeretet' Istene 
engedjen — vágyat érzenek magokban amaz ősegy-
házzali viszonegyesiilésre, melly a' pogányság' előí-
téleteit levetkezett hős eleinket megszentelő kebelébe 
fogadta, 's melly századokon át olly sok erényesés 
nem dicsőség nélküli, Hetényi által („ős polgári al-
katunk'" eltemetésével) poraikban is méltatlanul 
vádolt honfiak- és leányoknak szolgált üdvösség' 
eszközéül : ugy mit sem tehetnek tanácsosabbat, mint 
ha azon egyházzal egyesülnek, melly sz. Istvánt és 
Lászlót magáénak nevezé, mellyben Kálmán és II. 
András törvényeiket szerzék, melly N. Lajost és 
Hunyady Jánost, Mátyást és Vitézeket nevelt a' 
honnak, mellynek virágzása mindig egy időbe esett 
a' magyarhon' fénynapjaival, 's melly soha a 'nem-
zetiség iránt hűtlenné nem válva, polgári alkatunk-
kal annyira összhangzott, hogy annak több mint 
nyolczszázados alapjául szolgálna; melly végre tu-
dományokkal és művészettel kezet fogva, képes lön 
a' nemzeti dicsőség' azon polczára emelni föl a' ma-
gyart, mellyen a' Hetényi által szláv liturgiának 
eredményül tulajdonított cseh miveltséget Husz' 
vakbuzgó követőitől, a' Ziskák-, Procopiusok- és 
Giskráktól,épen nincs oka irigylenie, — nem volt leg-
alább akkor, midőn a' cseh nevezet, mint a' rab-
lás és pusztítás' jelszava fél Magyarországban rémü-
lést terjeszte szét. Csehországban is a' sz. Adalbert 

által bevitt olasz benedekiek szórák el a' tudomány 
's miveltség' magvait; 's e' magvak kikelve, az 
egész országot gazdag gyümölcseivel boldogító 's 
diszesitő fává növekedtek ; de ott is csak akkor és 
addig virágzott a' valódi miveltség, míg a' rom 
kath. egyházzali szoros egyesülést, a' szeretet' lán-
czát szétszaggató elvek, tanok és tények'következ-
tében, egy független azaz : féktelen egyházalkat után 
sóvárgó szabadság nem váltá föl ; melly a' türelmet 
épen olly kevéssé ismeré, mint a' vad Boleslav, 
mint a" kegyetlen, zsarnoki Venczel, mint a' ravasz 
és kétszínű Podiebrád, (Fessier, V. Th. S. 169. 
172. 182—4. 'stb.) kikkel Csehország aligha fog 
valaha méltán dicsekedhetni. A' magyar kath. egy-
házban mindenkor föltalálhatók valának, valamint a' 
tudományszeretet, ugy a' hősi dicsőséggel párosult 
polgári erények is ; és ezek' fölvirágoztatására épen 
nem szükség olly önálló, független egyház' alkotása, 
minőről Hetényi regél. — Azonban ha a'tőlünk elsza-
kadtak 's amaz ősegyházalkatbani viszonegyesülést 
szóval óhajtók nem tudnák is magokat arra, mit em-
lékezetökbe hozánk, elhatározni ; ha azon ősegy-
házat a' rom. kath. egyházban megismerni nem akar-
nák is , hallgassanak testvéri bizodalommal hozzá-
jok intézett kérésünkre, és ne tegyék azt legalább, 
mit Hetényi tön ! Ha a' mgtörtént szakadás' tá-
tongó nyílását megszüntetni, 's a' támadt hézagot 
betölteni nem állna is tehetségökben, ne nagyob-
bítsák azt legalább; ne neveljék az idegenkedést; 
ne vádolják legalább a' közbejött meghasonlás' vé-
getlen nyomoraival azon egyházat, melly a' hi t -uj i-
tásnak valóban nem volt soha barátja 's igy az ebből 
eredt veszélyek' oka sem lehetett; . . . ne is mond-
ják , mint Hetényi , hogy a' curialismus „temeté el 
ős polgári alkatunkat," (196. 1.) hogy Romátóli 
függése tevé nemzetünk' sorsát olly ingataggá ; 's 
ne igyekezzenek a' tudatlanokkal elhitetni, mikép a' 
katholicismus és protestantismus közötti válaszfalat 
nem a' hilbeni különbség, minő Hetényi szerint 
nem létezik, hanem egyedül ama' „háromfejű szörny. . . 
az egyház iránti közöny, tudatlanság és vastag ön-
zés" képezi. (199. 1.) Igen i s , ha nem akarnák is 
a' kibékitést az által eszközölni, hogy amaz általunk 
kimutatott és sajátságairól könnyen megismerhető ős-
egyház' kebelébe térjenek, ne igyekezzenek legalább, 
mint Hetényi, a' fönálló rend 's békés viszonyok' 
megzavarásán; meghasonlást szülve a' hivők közt, 's 
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ezeket hitök és egyházuk iránti hűtlenség- és párt-
ütésre szólitván föl. — Vagy mit tesznek Hetényi-
nek ama' szavai : „Valamint ezelőtt három század-
dal a' szabad egyház szabadtalan helyzetben nem 
maradhata, és VII. Gergely 's III. Inczemár 
igazéin r. kath. egyháza emancipatióra várakozék : 
ugy most az ész' és emberiség'' ezen századában 
nem maradhat ezen nemzeti magyar egyház olly 
ellenséges és meghasonlott állásban, minőben je-
lenleg fájdalommal szemléljük ?" (199.1 . ) mitama' 
magáénak fogadott mondás : „korbácsot érdemel 
azon nemzet, melly ezer éves létére is még min-
dig kiskorú gyermek akar maradni nemzete' val-
lásos nevelése' nagy dolgában?" ( 185 . 1.) mit 
azon számonkérés: „minő joggal rekeszti ki az 
egyház ma a' müveit és értelmes világiakat 'stb ? " 
(195 . 1.) 

Láttuk, hogy a' magyar ösegyházalkat sem jobb 
sem rosszabb nem volt a' romainál, mivel azzal tel-
jesen megegyezett ; 's hogy ,,a' mainál" csak azért 
sem állhatott „följebb" ( 196 . 1.) mert ehhez min-
denben hasonló volt. Az egyházi dolgokban akkor 
is szabadon 's világi hatalomtól függetlenül rendel-
kezhetett a' kath. egyház, valamint ma, mert az illy 
szabadon rendelkezhetésre még polgári törvények által 
is föl lön hatalmazva. 18) A' kath., még pedig ro-

18) Sz. István I. Decr. c. 3. és II. Decr. c. 2. „Ut Epis-
copi habeant potestatem res Ecclesiasticas providere, 
regere. e tgubernare , a tquedispensarem«wí/ww cano-
nnm l í (és itt ugyanazon canonok értetnek, mellyek sze-
rint Roma kormányzott, mellyek általában in , ,Pont i f i -
cialijme" foglaltattak: sz. Lászl . I. c. 19.) „auiiiorita-
tem, volumus, ut Iaici eorum ministerio obediunt 
episcopis.. . et ut obedientes sint eis ad eorum chr i -
stianilatem servandam. . . . " A' tiszta protestantis-
mus nehezen lenne olly különbséget a' papok és lai-
cusokközt minőt sz. István az ottkövetkező 3. fejezetb. 
is tesz : „testimonium luici adversus clericum nemo 
r e c i p i a t ; " melly fejezetből Hetényi szokott ügyessé-
génél fogva azt következteti, hogy ,,szinte pa rancso l -
taték a' papnősség" sz István ál tal ; mivel tanuknak 
csak házasok fogadtattak el a ' törvényszék előt t! Igy 
hát a' sz. király a' törvényszékeknél elnökösködő fő-
papokat , kik többnyire benedekiekböl lettek püspö-
kökké, az olly nagy lekintélylyel fölruházott apátokat 
és szerzeteseket, még csak tanukul sem akará elfogad-
t a tn i ? ! Másnak itt, pedig épen ezért, eszébe sem jutott 
volna nős papokra érteni a' törvényt ; a' mint hogy nem 
is papokról szól az; az ő törvényszékök egészen külön-

mai kath. egyház a' nemzetiséggel Magyarországban is 
épen olly kezetfogó vol t , (legalább hogy lehessen, 
hitelvei nem gátolák,) mint a' milly kezetfogó tudott 
az a' nemzetiséggel Olasz-, Franczia-, Spanyolor-
szágokban 's egyebütt lenni : melly nevezett népek' 
korán kifejlett nemzetisége, 's a'Csehétmindenesetre 
túlhaladó tudományos miveltsége nyilvánosan bizo-
nyítja, mikép latin liturgia, 's rom. kath. egyház-
alkat mellett is olly fokát érheti el a' nyelvbeli 's 
egyéb miveltség, minőre sok, saját nemzeti liturgiá-
val birt 's jelenleg is biró népek, például : syru-
sok, koptok, maroniták, oroszok'stb. soha sem j u -
tottak, és jutni, csupán e'liturgiájok' segedelmével, 
soha sem is fognak. Mert nem a' liturgiái nyelv, 
hanem a' tudományosan mivelt, 's honfitársaikat ne-
velni képes liturgusok emelik 's emelhetik a' népet : 
's ha ezen eredeti miveletlenségből 's vadságbóli k i -
emelés' érdemét Hetényi a' latin papoktól, a 'durva 
földet, és ennek lakóit egyiránt mivelni törekvő be-
nedekiektől megtagadná i s , lesznek elegen, magok 
a' protestánsok közt is, kik az igazságtalanul meg-
tagadódat vissza fogják a' rom. kath. papságnak 's 
hierarchiájának adni. Magyarország' jelenleg is fön-
álló, 's naponként szaporodó tudományos intézetei 
19) élő bizonyságul szolgálandnak mindenkor a r ra , 
hogy a' népnevelést ekkép előmozditni kivánó ma-
gyar clerus épen nem azon munkált, hogy a' tudat-
lanságot, 's kiskorúságot elősegítse, vagy hogy „papi 

rr 

despotismust" alapítson hazankban. 0 törvényeken 
alapult alkotmányának és alkotmányos szabadságá-
nak épen olly hő ' s lelkes védője volt^.mindig, mint 
a' világi rendek. Nem akará ő „szüntelen kiskoru-
ságban" tartani (194. 1.) a 'nemzetet ; nem is kí-
vántak a' magyar kath. papok „egyedárusai" lenni 
,,a' tudományos műveltségnek," mikép Hetényi ál-
lítja. Oh hisz' ők ekkor nyilvános iskolákat nem ala-
pítottak , az azokbai szorgalmas járásra nagylelküleg 
osztott évdijak és segedelmek által senkit sem ser-
kentettek volna. Vagy olly zártkörök voltak-e amaz 
egyetemek Zsigmond és Mátyás alatt Magyarország-
ban , hogy ezekbe tudományszerzés végett csak be-
avatott személyeknek, csak a 'clerus tagjainak le -
hete behatni? Mi legalább azt hiszszük, hogy ha 
Báthory István „erdélyi vajda" létére még csak nevét 

vált lévén : mi épen e' fejezetben nyilván ki is mon-
datik: „nemo etiam etc." szavakkal. 

19) L. „Religio és Nevelés" 1843. I. 13. 's köv. számait. 
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sem tudá az okleveleknek aláírni, ez nem a' pa-
pok' vétke, kiknél sok nem-vajda is meglehetős mi-
veltségre tön szert épen ez időben, hanem Bátho-
ryé 's azon urfiaké, kiknek a' vadászat 's kardfor-
gatás kedvesebb foglalkozás volt a' tudományoknak 
szentelt templomok' látogatásánál. Mert a' tanulás 
akkor is fáradságba került, és talán nagyobba mint ma, 
's az emberek, midőn őket illyenre mi sem kénysze-
r i té , mindenkor hajlandók voltak magokat e' nem 
kedvelt teher alól kivonni. Azért „ha kérdjük : mi-
ért olly későn ébrede föl nálunk a' nemzetiség?" 
nem „azt kell mondanunk," mit Hetényi mond 194. 
1. „azér t ; mert nemzeti egyházunk a szónak igaz 
értelmében nem volt: e' miatt feküdt porban nem-
zeti nyelvünk, törvényhozásunk, irodalmunk, és 
igy szüntelen kiskorúságban tartattunk" . . . nem ; 
hanem ez t : , azért, mivel a' katholicismus' éltető, 
nagyokra lelkesítő, 's tudományt és művészetet 
ápoló verőfényében egy N. Lajos, egy Zsig-
mond, egy Mátyás alatt igen is szépen kifejlett 
nemzetiségünket, 's ezzel együtt honi miveltségün-
ket is, a' nem-kath. elvekből származott, féktelen-
ség és visszavonás, az egység' alapelvétőli távozás, 
a,' különben is végveszély fenyegette honnak val-
lás-szakadásokkali megzavarása, és belbékéjének 
századokrai fölháboritása — csaknem teljesen el-
fő jiák ; 's nem engedék a' katholicismusnak azon 
tudomány- és miveltségre nézve leg jótékony abb 
hatását egész erejében kifejteni, melly Olaszhont, 
Spanyol- és Francziaországot, előbb hogysem a' 
Hetényitől dicsőilett reformatio Európát dúlni 
kezdené, mind nemzetiség, mind nyelvmivelt-
ség,mind pedig törvényhozás és irodalom' tekin-
tetében a' tökéletesség' nevezetes fokára emelte; 
később, ismét a' reformatio' segedelme nélkül, azt 
még magasabbra emelendő.' 

Egyébiránt a' Hetényi' értekezésében elszórt 
több más hibás nézetek' 's történetírási tévtanok' 
előszámlálását és megczáfolását, ha az eddig előso-
rolt adatok szükségtelenné nem tennék i s , valamint 
egy részről azok' nagy száma, ugy más részről a ' 
fontosabb kérdések' tárgyalását igénylő hely' szűke 
teszi lehetetlenné. Majd a' kijövendő nagy munkának, 
inellyet t. Hetényi ur ígér , terjedelmesb viszonzatot 
lehetendellene lenni: — ha csak addig Hetényit az 
igazság' szelleme olly hatással meg nem szállná, hogy, 
már az itt fölhozott okokra nézve is, belássa, miszerint 
az általa magasztalt és sz. Istvántól alapított magyar 
ősegyház, mellybeni viszonegyesülést javasol, csak-
ugyan nem más, hanem a' romai ker. katholika egy-
ház ; és ezt belátván, annak kebelébe saját üdvére, 
mások' példájára és szívbeli örömünkre, javaslatánál 
fogva is, 5 térjen első vissza. 

Somogyi Károly. 

másodszor is s Vegyes házasságban 
a' vallásos gyermek-nevelésre néz-
ve kite 's lelkismerete szerint mely-
lyik házasfél, a'protestans-e, vagy 
a' katkolikns engedhet a' másik-

nak? 
II. 

A' katholikus fél hite 's lelkismerete szerint nem 
engedhet. 

Miután a' kitűzött kérdés' első részére válaszol-
tam, a' kérdés' másik részét fogám fö l , ' s az 1842ki 
Rel. és Nev. Ildik félév' I l d ik számában arra azt 
felelém : A' katholikus fél hite 's lelkismerete szerint 
nem engedhet soha. Ezen állításomat okokkal is tá -
magatám. Azonban Haubner u r a z 1843ki Prot. E. 
és Isk. lap' 15ik számában állításomat czáfolni akar-
ván, okerőimet nem is emliti, annál kevésbbé czáfol-
j a ; hanem egyenesen a' maga állításaihoz fog; néha 
néha távúiról gunyszemeket vetvén az én állításomra. 
Hogy tehát katholikus társaim, kik talán vegyes há -
zasságra fölszólittatnak, tudhassák : hitök szerint mi-
tevők legyenek, ez alkalommal feleletem' igazolására 
okerőimet vázlatban ugyan, de részletesebben kifej-
tem, mindenütt utasítván az olvasót a' Religio és 
Nevelés' számaira, hol állításaim' igazságát bőveb-
ben előadva 's megmutatva, 's eddigelé protestánsok 
által meg nem czáfolva, föltalálhatja. Itt előre óvást 
teszek : hogy a' vegyes házasságról szóló polgári 
törvény ellen egy szót sem szándékom szólani; mert 
igen jól tudom, hogy senki a'katholikust polgárilag 
abban nem gátolhatja : hogy vegyes házasságban szü-
letett gyermekeit a' polgári törvény' rendelete szerint 
a' protestáns vallásban nevelje. Itt egészen más kér-
dés forog fön, az t. i. : teheti-e azt a' katholikus egy-
szersmind kath. hite 's igy lelkismerete szerint? 
Erről vallási szabadságomnál 's papi kötelességemnél 
fogva kath. hitsorsosimnak fölvilágitást adni szándé-
kom. Mit bevégezvén, Haubner ur' állításaira adan-
dók észrevételeket. 

I ) A' katholikus hiszi: hogy néma ' rövidlátó 
emberi ész, hanem egyedül az isteni kinyilatkoztatás 
taníthatja és segítheti őt Istennek 's az ő sz. akarat-
jának, az örök igazságnak ismeretére, az erénynek 
mindenütti 's mindenkori gyakorlására, az örök bol-
dogság' elnyerésére ; hiszi : hogy az üdvösségre ve -
zető isteni kinyilatkoztatást, ezelőtt 18 századdal, 
Jézus Krisztus, a' mi tanítónk, törvényszerzőnk 's 
megváltónk, ki valóságos Isten és ember, egészen 
kifejtve, határozottan 's tökéletesen bevégezve adta 
tudtunkra; ugyanazért valamit Isten kinyilatkoztatott; 
Krisztus és az ő fölhatalmazott apostoli az üdvösségre 
nézve tanítottak 's rendeltek, mindazt a' katholikus 
határtalan hittel elfogadja, a ) — Mindezt hiszik ugyan 

a) Lásd bővebben- I84lki 1SŐ félévi Rel. és Nev. Iső sz : Hit 
és esz, 19 szám : Teheti-e az isteni kinyilatkoztatást' stb, 

X 
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a' protestánsok i s , kik még a' symbolikus könyvek' 
tanításához ragaszkodnak; de mivel tapasztalják a' 
katholikusok, hogy most a' protestáns hittudósok, 
kiknek tanításától függ a' nép, a' symbolikus köny-
veket mindenütt, mint állításuk szerint tévelygéssel 
teljeseket, kezdik félrevetni és önvizsgálódásuk 's 
belátásuk' utján járva végre a' rationalismus' Karjaiba 
vetik magokat, hol már nem az isteni kinyilatkoz-
tatásnak , nem is Krisztusnak mint Istennek, hanem 
csak öneszök belátásának hódolnak, b ) ezt tapasztal-
ván a' katholikusok, átláthatják : hogy az isteni ki-
nyílatkoztáshoz és Krisztus' istenségéhez ragasz-
kodó kath. hitök 's lelkismeretök szerint gyerme-
keiket a' protestantismusban nem nevelhetik. 

2 ) A' katholikus hiszi: hogy a' Krisztus és 
apostolok által hirdetett keresztény liit-igazságok-
nak kútfeje az irott és nem irott istenige, vagyis a' 
sz. irás, és az anyaszentegyházban hiven megőrzött 
apostoli hagyomány. — Ellenben a' protestáns csak 
a ' sz . irást hiszi annak; az apostoli hagyományt pedig 
mint emberi véleményt, félreveti. Tehát a' katholikus 
a' protestantismust Krisztus igaz tökéletes hitének 
nem ismerhetvén, hi te 's lelkismerete szerint abban 
gyermekeit nem nevelheti, c ) 

3 ) A' katholikus kötelességének érzi ugyan a' 
hitigazságok' világosabb fölfogásában 's azok' alapo-
sabb előadásában 's az evangéliumi parancsok' hű 
teljesítésében, tehát a' ker. tudományban 's erény-
ben előbbre haladni 's tökéletesbülni ; de azt erősen 
hiszi: hogy mikép az Isten egy és változhatatlan, 
ugy a' hitigazság, 's az isteni kinyilatkoztatás' tar-
talma, objectuma, mellyet Isten nekünk Krisztus által 
tudtunkra adott, ugyanazonegy mindenkor 's változ-
hatlan, máskép igazság sem volna ; mert az igaz-
ság' természete, hogy maga magával megegyezzék, 
a' hamisság' tulajdona pedig, hogy önmagával meg-
ütközzék; Krisztus tegnap és ma, ugyanazon mind-
örökké; a' katholikus tehát önmagát ugyan tökéle-
tesbülhetőnek tar t ja , de az isteni kinyilatkoztatást, 
Krisztus' tanítását ugyanazonegynek , változhatatlan-
nak 's világ' végéig üdvösség'vesztése alatt kötelező 
erejűnek vallja. — Ellenkezőt hisz a' protestáns. A' 
reformátorok háromszáz év előtt az ős ker. hit' igaz-
ságait megváltoztatták, 's mit hisznek , a' Confes-
siókban följegyzettck, de már akkor mondá Melancli-

10- s г. jézus' istensége. — b) Lásd Rel. és Nev. ugyanott 
20dikszám: Elvharcz. fii к félév 9ik szám: Ismét egy 
szózat u' vallási korszellem, 'stb 1842ki 1 félév 24ik 
szám : Saper e ancle. Ildik félévi 7ik szám : A' bibliai 
rationalismus' non plus ultraja. 8ik szám : Szombat-
helyi 7ik la-el és 1842kl" I félév. 20ik és 21ikszám: 
Szombathelyi Ixo és 2dik levél, 'stb. 

c) Lásd Rel. és Nev. 1842 Isö félévi 21 szám: Tyaz-e. 
hogy a' ker. hitnek egyedüli kútfeje a' sz. irás? 18í2ki 
Iső félévi 25 és 26ik szám: A' keres-Jény Religio' 
kútfeje a' sz. irás és apostoli hagyomány 401 és 423ik 
lap. 'stb. 

ton Lutherhez irt levelében : „Vellern percurrisses ar -
ticulos, in quibus si nihil putaveris esse vitii, reliqua 
utcumque tractabimus. Subinde enim mutandi sunt , 
atque ad occasiones accommodandi. " Az 1842diki 
Prot. E. és Isk. lap' 3 számában Garanszeghy igy 
nyilatkozik : ,,A' protestantismus' lényege nem a' val-
lástételekbe foglalt hittanok' összegében áll." 
,,A' reformátusok nem tárták szükségesnek közön-
séges symbolikus könyvet készíteni, hanem megen-
gedék, hogy minden tartománynak különös saját 
confessiója legyen; (ez-e a' h i tegység?) közös 
vallástételök a' protestatio vala." (Ebből ál la ' ker. 
hitigazság?) Lója Károly az idézett lap' 8ikszám. 
i g y i r : „evang. lelkészek kötelezvék - a ' vallást 
tanítani azon egyház' hit- 's tanfogalma sze-
rint, mellyhez a' közönség tartozik, 's melly ennek 
egyedüli sérthetlen tulajdona maradand , míg általa 
Ca' közönség által) önkénytesen egy szívvel 's 
lélekkel meg nem változlatik" (a ' hit 's tanfogal-
ma ?) A' protestáns egyháznak nincs tehát 
örökre meghatárzott, megalapított tanfogalma ; 
nincs megmásithatlan zsinórmértéke, szabálya ; 
nincs változhatlan rendszere, nevezetesen illyesmit a ' 
symbolikus könyvekben keresni nem lehet." — — 
,,A' protestantismus' jelszava : a' sz. irás magyará-
zatának 's vizsgálatának szabadsága; 's ennélfogva 
a' protestáns egyház nem bir szilárdon megala-
pított, végkép elkülönzött változhatlan tanf oga-
lommal, nem is bírhat." Ezekből észrevevén a' ka-
tholikus : hogy a' protestantismus' elve a' hitigaz-
ságokat, mellyektől veszi az erkölcsi törvény is 
sanctióját, egészen ingatagokká 's bizonytalanokká 
teszi, hogyan nevelhetné hite 's lelkismerete szerint 
gyermekeit a' protestantismusban? d ) 

4 ) A' katholikus hiszi: hogy valamint egy az 
Isten, egy a' Krisztus, egy a' Krisztus által kinyi-
latkoztatott isteni igazság: ugy az ezen egy isteni 
kinyilatkoztatott igazságon alapuló hit is csak egy; 
"s ezen egy keresztény hitben Krisztus igaz hívei-
nek mindenütt, az egész világon, 's minden időben 
kellett 's kell egyesülniök. (Ján. 17, 8. 17 .21 .23 . 
Efez. 4-, 3 — 6.1.Kor. 1 , 9 . 1 0 . ) A' katholikus hiszi : 
hogy Jézus Krisztus a' ker. hitegységnek, vagyis 
az ő egy, változhatlan, isteni hittanitásának minden-
ütti 's mindenkori terjesztése 's föntartása végett 
— látható anyaszentegyházat, melly aző erkölcsi 
teste , alapított itt a' földön, 's a' tanító anya-
szentegyházat,, mellyet ő most mint láthatlan fő, 
kormányoz, a' sz. Lélek pedig minden igazságra meg-

d) Lásd Kel és Nev. 1842. 1. félévi 2f> szám: 4' ker. 
religio egy, változhatlan, világ' végéig kőtelező isteni 
ignzság '» tanitus. 1841. 1 félévi i 4 szám: Ä katholi-
cismns 'Stb. líd ik félévi 5 szám: Kérdés gr. Zay' Stb. 
6ik szám: TJjabb feleletN. F. Kérdésére. 1842. Ilik 
félévi 3 szám Szombathelyi 6dik levél, öik szám: 6ik 
levél. 1843 1 félévi 2 szám : Dogmák és Symbolumok. 
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tanít, isteni, csalhatatlan tekintélyit/el fölruházta; 
ugyanazért a' katholikus, Urunk' meghagyása szerint a' 
hit 's erkölcs' dolgaiban, a'tanitó anyaszentegyház ál-
tal szóló csalhatatlan sz. Lelket, teljes hódolattal hall-
gatni 's követni kötelezettnek érzi magát, 's a' tanitó 
anyaszentegyház által meghatározottan előadott hit 
's erkölcsi tanításokkal ellenkező tanításokat té-
velygő tanításoknak hiszi, e ) — Ellenben a' pro-
testantismusban, mint a' 3-dik szám alatt idézett 
helyekből is kitetszik, mindenütti, 's mindenkori lier, 
hitegységről szó sem lehet ; ő nem ismer Krisz-
tus által alapított látható közönséges keresztény a -
nyaszentegyházat, — mert Lója Károly szerint ,,a' 
protest, egyház külsőleg összefüggő testületet, a' 
kath. egyházként, soha sem képezett"; annál kevésbbé 
ismeri meg a' látható 's tanitó anyaszentegyháznak 
a' h i t ' s erkölcs'dolgaiban Krisztustól nyert nibázhat-
lanságát ; mert Garanszeghy s z e r i n t k e r e s z t y é n 
tudománynak 's hitnek --az evanyeliom eyyedüli 
zsinórmértéke ( kú t f e je j — a' sz. írásnak (pedig) 
nem tekintély után, 's hayyományok' nyomán, ha-
nem önmagából's a' sz'ivegbűl kell fejtegettetnie 's 
értelmeztetnie." Igy a'protestánsok az isteni nyilat-
kozás' értelmezésében, a' hitágazatok' előadásában 
nem adnak helyt a' Krisztus által isteni tekintélylyel 
fölruházott tanitó anyaszentegyháznak ; hanem helyt 
adnak csalatkozható 's változó emberi tekintélynek; 
mert akár kiki maga fejtegesse ki önbelátása szerint 
a' sz. írásból hite' igazságait, mikép a' protestáns elv 
kívánja; akár Lója szerint az egyes egyházi kö-
zönség adja a' sz. írásból elő 's állítson föl időről 
időre hit- 's tanfogalmakat ; akár azon egyháznak 
egyes tanitói különös szükség' esetében 's bizonyos 
czélzatokból, Lója szerint némelly magyarázatban 
' s vallástétben belátásuk szerint, nagyobb vagy ki-
sebb mértékben egyezzenek meg, 's tegyék azokat 
ismeretesekké, tekintélyesekké 's némileg lekötelező 
erejüekké:" mindenkor igaz marad, hogy a' protes-
tánsok hit' dolgában vagy önmagok' vagy mások' csa-
latkozó emberi tekintélyének hódolnak 's azért hit— 
tanításuk sem egységre, sem rendülhetlen isteni igaz-
ságra nem vergődhetik ; hanem valamint most ők 
Luther és Kálvin'symbolikus könyveiről elmondják : 
,,minden keresztény köteles a' symbolikus köny-
vek' tévelygéseit rettegés nélkül nyilván megczá-
folni, és az egyházakat jobbra tanítani, mitől 
semmiféle eskü nem tilthatja el," (Prot. E. és Isk. 
lap 1842. 3. sz. Garanszeghy. 8. sz. Lója.) ugy a' 

e) Lásd Relig. ex Nev. 1841 l s ö félévi 14 szám: A ka-
tholicismus. 11. félévi 8ik szám: Az egyházi tekintély' 
szüksége* voltáról. 1842. II félévi 6ik szám: Krisz-
tus' igaz anyaszentegyháza látható. 1813 l s ö félévi 
5ik szám: A tanitó anyaszentegyház'' isteni csal-
hututlan tekintélye. 8jk szám: A réçi sz. atyák' bi-
zonyitvdnyi 's a"*protestánsok' vallomásai a""tanitó anya-
szentegyházról — 

későbbi protestánsok épen igy tévelygésnek Iátand-
hatják a' most fölállítandó protest, hit- 's tanfogalma-
kat. Ezeket tapasztalván a' keresztény hitegységhez 
s ugyanazért a' tanitó anyaszentegyháznak Krisztus 

által fölállított isteni és csalhatatlan tekintélyéhez 
is ragaszkodó katholikus nem hite 's lelkismerete el-
len cselekednék-e, ha gyermekeit a' hit' dolgában 
egyedül emberi tekintélynek hódoló 's azért mindegyre 
változó 's tévedő protestantismusban neveltetné? f .) 

5 ) A' katholikus hiszi : hogy az egész vilá-
gon elterjedett kereszt, kath. községeknek 's a' ta -
nitó anyaszentegyháznak ugyanazonegy hitbeni köz-
pontosítására 's igazgatására Krisztus Urunk maga he-
lyett sz. Péter apostolban 's az ő törvényesutódiban 
a' romai pápákban egy látható főt rendelt, g ) A' 
protestáns ezt nem hiszi, azért csak tartományi egy-
házai vannak, közönséges keresztény anyaszentegy-
háza nincs. A' katholikus tehát, ki a' romai pápát 
az anyaszentegyház látható fejének ismeri és a' 
közönséges ker. anyaszentegyházban akar élni és 
halni, hite 's lekismerete szerint gyermekeit a' prot. 
egyház' hite szerint nem nevelheti. 

6 ) A' katholikus hiszi: hogy valamint egy az 
Isten, egy a' Krisztus, egy a' Krisztus és apostolok 
által hirdetett üdvözítő isteni igazság, egy az üdvösség-
re vezető keresztény hit: ugy egyedül csak egy a'Krisz-
tus' igaz hitét valló 's épen föntartó, Krisztus' híveit az 
üdvösségre vezető anyaszentegyház;mertKrisztusnak,ki 
az üdvösségre vezető ut, igazság és élet, csak egy teste 
egy országa,egy akla vagyon a' földön. A' katholikusnak 
ezen hitét igazoló ó szövetségi helyeket mellőzve, 
néhányat csak az uj szövetségi sz. Írásból idézek : 
Pál az Efez. 4. „Egy test 's egy lélek vagytok : 
miképen hogy a' ti hivatalotoknak egy reménységére is 
hivattatok.'' „Sokan egy test vagyunk Krisztusban." 
Rom. 12, 5. „Miképen a' test egy egész, mellynek 
sok tagjai vágynák; a' testnek pedig minden tagjai 

csak egy testet tesznek, azonképen vagyon a' 
Krisztussal való egybekötés is. Mivelhogy mi mind-
nyájan egy lélek által egy testté kereszteltettünk." 

0 Rel. és Nev. l sö félévi 4ik szám: Hitegység. 1842. Ildik 
9 Szám: Ki hódol hit' dolgában emberi tekintélynek «' 
kath.-e vagy «' protestáns'1. 1842. Ildik félévi 2dik és 
3dik szám: Magok «• nag'/obb jelentőségű •prot. tudó-
sok 1) képtelenségnek , 2) lehetetlenségnek , 3) ve-
szélyesnek vallják a' prot. elvet a' sz. írás' ma-
gyarázatában. Ugyanott 5ik szám: Szombathelyi 6ik 
levél. 1843. l s ö (élévi 7ik szám: Szombathelyi 14ik 
levél a ' Haubnerfele lelki szabadság «' sz. irásra 
nézve. Vedd hozzá az ezen tárgyról szóló 14. és 
15. ^stb. leveleket, 

g) Lásd Rel. és Nev. 1843ki 13ik szám : Sz. Péter ap. 
Krisztus által az anyasz. látható fejévé rendeltetett. 
I4ik szám: A" romai pápa — az anyasz. látható feje. 
1842 Ildik félévi 17 szám: A' mm. pápa főnökségé-
ről. Ugyanarról lásd Lewicki Mihály lembergi egy. 
görög érsek' pásztori levelét az 1842. |I félévi Rel. és 
Nev. 15. 16. !7ik szám. 
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1. Kor. 12, 12. 13. „Őtet (Kiisz(ust) rendelé ( I s -
ten) az egész anyaszentegyház' fejévé, melly az ő 
teste 's teljessége annak, ki mindeneket minden jókkal 
betölt." Efez. 1, 22. „Isten által vagytok ti is Jé -
zus Krisztusnak hivei, ki nekünk Istentől ada-
ték : hogy általa bölcseséget és igazulást, meg-
szentelést és váltságot nyernénk." „Kérlek pedig 
titeket atyámfiai a 'mi urunk Jézus Krisztus'nevére's 
hogy azonegyképen szóljatok mindnyájan, 's ne le-
gyenek ti közöttetek szakadások, hanem tökéletesen 
ugyanazonegy értelműek 's ugyanazonegy itéletüek 
legyetek — Valljon több részre vagyon-e fölosztva 
Krisztus?" 1. Kor. 1, 10. 13. 30. Jézus mondja: 
„Én vagyok az a j tó , ki én általam bemegyen, az 
üdvözül. Én vagyok a' jó pásztor ; ismerem 
az ényimeket. Egyéb juhaim is vágynák, mellyek 
nem ez akolból valók; azokat is elő kell vezetnem, 
és az én szómat hallgatják, 's leszen egy akol 's egy 
pásztor/ ' Ján. 10, 9 . 1 4 . 1 6 . Ki tehát az б szavát nem 
hallgatja 's aklába magát vezettetni nem engedi, az 
nem Krisztus' juha az a' tolvajok 's farkasok' ragad-
mánya leend. Ján. 10. Ki Krisztus' ugyanazonegy 
testébetagul nem avattatik, vagy ha bele avattatik 
is, tőle, a ' termő tőkétől, elvál; az minta' lemetszett 
szőlőveszsző elszárad és tűzre vettetik. Ján. 15, 5. 6. 
7. — Hogy Krisztusnak igaz üdvösségre vezető anya-
szentegyháza csak egy 's nem több, azt a' sz. atyák 
is egyhangúlag állítják. Origenes (in I Jesu Nave. 
hom.3. n. 5 . ) mondja: „Senki ne higye 's ne csalja 
önmagát; mert ezen házon, t. i. az anyaszentegyhá-
zon kivül senki sem üdvözül. Valaki abból kimegy, 
önmaga halálának oka." Alexandriai Kelemen : (1. 
VII. S t r o m ) „Az anyaszentegyház egy, mellyet az e -
retnekségek sok részekre iparkodnak elszaggatni; 's az 
mellyik régi, mellyik közönséges, egy a' hitegység 
mialt." Sz. Czyprian püspök és vértanú (De unit. 
Eccl.) irja : „Az Isten egy, Krisztus egy, egy az ő 
anyaszentegyháza is. — — Nem lehet Isten annak 
atyja, kinek az anyaszentegyház nem anyja. Ha valaki 
Noe' bárkáján kivül megszabadult, megszabadul az a -
nyaszentegyházon kivül is " Sz. Ágoston (De unit. 
Eccl. c. 2 . ) mondja : ,,Igen világos, hogy annak, ki 
Krisztus testének (az anyaszentegyháznak) tagjaihoz 
nem tartozik, keresztény üdve nem lehet. ' (Ad Caes. 
Eccl. pleb. n. 6.) „Az üdvösségen kivül mindennel 
bírhat az,kiaz anyaszentegyházon kivül van.Lehet bö-
csülete, sacramentuma evangeliuma, lehet hite az 
Atyában, Fiúban és sz. Lélekben, prédikálhat, de üdvét 
máshol nem találhat, mint egyedül a' kath. anyaszent-
egyházban." Ezek mind a' protestánsok által is arany-
korunak neveztetett ker. első századok' sz. atyái! 
Sőt ezen igazságot vallja maga Luther is (Kirchen-
postill. 1530. 92. lap.) igy szólván: „Ki Krisztust 
loi akarja találni, annak előbb az anyaszentegyházat 
kell föltalálnia" — — Mert „keresztény anyaszent-
1 5» 
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egyházon kivül nincs semmi igazság, semmi Krisz-
tus , semmi üdvösség." A' helvetica confessio I. c. 
17. pedig igy nyilatkozik : „Confessionem vero cum 
Ecclesia Christi vera tanti facimus , ut negemus eos 
coram Deo vivere posse, qui cum vera Dei Ecclesia 
non communicant, sed ab ea se séparant. Nam ut 
extra arcam Noe non erat ulla salus pereunte mundo 
in diluvio, ita crediinus extra Christum, qui seele-
ctis in ecclesia fruendum praebet, nullamesse salu-
tem certain.'' A' confessio belgica c. 28. hasonló-
képen nyilatkozik. — Mivel tehát a' katholikus ele-
gendő okoknál fogva hiszi : hogy Krisztusnak igaz 
és üdvösségre vezető anyaszentegyháza egyedül egy ; 
körültekint a ' sok egyházak között 's keresi, mellyik 
az ? 's ugy találja : hogy a' ker. egyházak közül egy 
sem jeleskedik a' rom. ker. kath. anyasz.egyházon kivül 
azon ismertető jegyekkel , mellyekkel Krisztus igaz 
egyházának jeleskednie kell. Egyedül a' rom. ker. 
kath. anyaszentegyház jeleskedik: 1) Egységgel 
mind hitágazatira, mind a' lelki javak' közösülésére, 
mind testületére nézve, mert az egész világon min-
den rom. ker. katholikus az ő lelkipásztoraival, ezek 
által megyés püspökeivel, 's ezek által a' látható fő-
vel a' romai pápával Krisztusnak egy összefüggő tes-
tét képezi. 2 ) Szentséggel mind isteni alapitójára, 
mind szent tanitmányára 's intézvényire, mind sok 
szent tagjaira nézve. 3 ) Közönségességgel (catho-
licitással); mert ez kezdet óta fönállott, a' keresz-
tény hit' hajnalával egykorú, fönlétének 19ik szá-
zadát kezdi számlálni ; Urunk' ígérete szerint világ' 
végéig mint láthatónak fön kell maradnia ; ez soha 
meg nem szűnt, de ő , mint Krisztus által erős kő-
szálra építtetett egyház, rendülhetlen állásában látta 
sok más szakadások 's eretnekségek' eltűntét; ez 
egyedül közönséges nem csak az időre, de tanítá-
sára nézve is ; mert a' romai katholikus az egész 
világon mindenkor és mindenütt ugyanazon hitigazsá-
gokat vallotta, ugyanazon hét szentségekkel é l t , 
ugyanazért még ellenségeitől is egyedül ez nevez-
tetett mindenkor katholikának. 4 ) Apostolisággal; 
mert épen a ' r o m . ker. kath. anyaszentegyházat ala-
pították Krisztus után az apostolok ; az követte min-
denkor az apostoli tanítást ; abban lehet fölvinni a' 
tanitó és kormányzó püspökök 's romai pápák' sorát 
szakadatlan lánczolattal egészen az apostolokig 's az 
első romai pápáig, sz. Péter apostolig, kiknek a' 
későbbiek törvényesen választott 's fölszentelt u tó-
daik. Igy tehát a' katholikus erősen hiszi: hogy a,' 
Krisztus' egy, igaz és üdvösségre vezető anya-
szentegyháza egyedül a' rom. ker. kath. anya-
szentegyház; illy hite 's lelkismerete mellett ho-
gyan nevelhetné ő jó lélekkel más anyaszentegy-
házban , mint a' rom. katholikában gyermekeit, 
kiknek lelkeit Isten valaha az ő kezeiből ké-
rendi elő ? (Folyt, követk.) Sz. Qo 
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RELIGIO ÉS NEVELÉS. 
Eis» félév. 1843. 25dik szám. 

PESTEN. 25. VASÁRNAP. JUNIUS' 18M»-

g g ^ f Mielőtt a' n. é. közönségtől mint szerkesztő bucsut vennék , jelentem : hogy a' következő második félévben a ' 
„Religio és Nevelés" valamintaz „Egyházi Tudósítások" czimii lapot, legfölsőbb helyről nyert engedelem mellett 
nt. és tudós Somogyi Károly u r , ugy is mint az emiitett lap' ezutáni tulajdonosa szerkesztendő — Őt a' 
szerény ' s igénytelen férfiút , de „A" törvények iránti engedelmességről" irt pályakoszoruzott munkájáró l , 
továbbá a' mult évi latin egyházi fo lyói ra t , 's e' lapokban megjelent többrendü tudományos ér tekezéseiről , 
majd harmadfél évi segédszerkesztői ügyességéről 's egyéb szép tulajdonairól ismeretest a' t. cz. olvasó 
közönség' pártfogásába legbuzgóbban ' s bizodalmasabban ajánlom. — Mivel pedig ő jónak vélte a' „Religio 
és Nevelés" lap' külső alakjára 's á rá ra nézve némi változást tenni, e ' lapot magoknak jövőben hordatni kívánó 
t- cz. urakat minden zavar ' elkerüléséül az „Egyházi Tudósítások'" végén olvasható előfizetési jelentésre 
tisztelettel figyelmeztetem. Szunhzló Ferencz, 

szerkesztő. 

TARTALOM: Szombathelyi levelek. 17ik levél. ( - c z y ) . — Másod-
szor i s : Vegyes házasságban a'vallási gyermek-nevelésre nézve 
hite 's lelkismerete szerint mellyik házasfél, a' protestans-e, 
vagy a' katholikus engedhet a' másiknak ? II. Vége. (S t . ce ) . 
— A' romai pápáknak hazánkra nézve jótékony befolyása. Folyt. 

Szombathelyi levelek. 
17ik levél. 

Haubner' tévlanai folyton folyvást vizsgáltatnak. 

Föl akartam már hagyni Haubner tévtanainak 
vizsgálatával, bizton reménylvén, hogy négy leve-
lemből kiki láthatja : milly férges és rothadt gyü-
mölcsöt nyújtott Haubner a' protestáns keresztyének' 
lelki szabadságáról irt czikkelyével a' magyar olvasó 
közönségnek. Történt azonban, hogy H. a' Prot. Lap' 
ez évi 12dik számában előbbi idétlen fajzatát uj 
rém-szülcménynyel szaporította, t. i. a ' protestáns 
lelki szabadsághoz „utániratot" ragasztván, házsár-
toskodva föllép,'s délczeg lovait minden kocsis nél-
kül a' Religio és Nevelés' jó gyümölcsöt termő me-
zején szélte-hosszában nyargalózni engedi, mellyért 
én szükségesnek látom ő kegyelmét, mint szánt-
szándékos kártevőt, az illető bíróság előtt kissé meg-
pörölni; mielőtt azonban az „utánirat'(í taglalásá-
ba bocsátkoznám, közlök veled a' lelki szabadságról 
irt czikkclynek Vdik pontjából, szükséges észrevé-
telekkel kisérve, némelly tévtanokat. 

A' katholikusok' ajakára rakott Vik vádat ekkép 
férczeli össze Haubner: „Ti protestánsok, á hit' 
dolgában is egészen szabadoknak mondjátok ma-
gatokat? Tinektek tehát szabadságtokban áll a' 

Krisztus' evangeliomából csak azt és csak annyit 
hinni, á mennyi nektek tetszik ? Ti tehát mind-
azt, a' mi abban kényetekkel össze nem fér , 
minden nyugtalanság nélkül félre vethetitek ? Ti 
közöttetek tehát a' keresztyén lût. annyiféle, a' 

hány egyedek vagytok ? Ti nálatok tehát az 

unitas fidei et unitas ecclesiae christianae föl nem 

található? A' ti egyháztok tehát nem más mint 

szabaditékos forrása a' fejetlenségnek, meghason-

lásoknali, viszálkodásoknak, versengéseknek és 

számtalan felekezetekre oszlásoknak 'stb." Milly 

derekasan érti és érzi Haubner a' protestantismus' 

sajgó sebeit! Rom. katholikus iratban nem olvasha-

tók azok olly jól, mint itt elésoroltatnak ; de ugyan 

csak neki is áll ám azután a' vád megczáfolásának. 

Halljuk: „mi protestáns keresztyének" ugy mond 

„a' hit' dolgában is szabadoknak mondjuk és tart-

juk magunkat, azaz : a' lelkiekben függetleneknek 

minden emberi tekintély- és erőszakoskodástól. 
Mi nem ismerünk olly an emberi hatalmai, melly 
joggal ránk parancsolhatna , mit kelljen hin-
nünk ; vagy joggal megtilthatná, mit nem szabad 
hinnünk. Mert gondolatink, érzéseink, aka-
ratunk vámmentesek minden világi sorompók előtt. 
Emberi im/uisitorok képmutatókat csinálhatnak , 
de hívőket semmi esetre sem ! 's azért minekünk 
az egy Istenen kivül senkink sincs, á kivel hi-
tünkről számolnunk kellene ! Mindenikünk maga 
ád számot ő magáról Istennek." — De ha abban 
kell a' hit' szabadságát helyeznünk, hogy a' lelkiek-
ben minden emberi tekintély- ós erőszakoskodástól 
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függetlenül, Istenen kivül senkinek számot adni ne 
köteleztessünk, ugy a' r. katholikusokon kivül sem-
minemű vallási felekezetben igazi hitszabadság nincs ; 
mert a' r. katholikus épen azért , hogy hit' dolgában 
minden egyedül emberi tekintély- és erőszakosko-
dástól független lehessen, hiszi és vall ja, hogy az 
anyaszentegyház Krisztustól rendeltetett állandó 
intézet, 's hit' dolgéiban világ' végezeteig annak sz. 
lelkétől kormányoztatik, 's azért ki Krisztus anya-
szentegyházának hisz, nem emberi hanem isteni te-
kintélynek hódol ; ki pedig nem hisz, tagadhatlanul 
egyedül emberi tekintélyt követ , 's épen azért vé-
leménye, alanyi nézete a' religióról ezerféle is lehet, 
de vallási rendületlen hite épen nem. Ne is mondja 
ellenvetéskép senki : hát ha a' r. katholikus ebbeli 
nézete az anyaszentegyház felől hibás és alaptalan? 
mert még ekkor is, ha t. i. be lehetne bizonyítani, hogy 
Krisztus soha anyaszentegyházat nem rendelt, vagy ha 
rendelt is,azt isteni tekintélylyel föl nem ékesítette,ek-
kor is mondom egyedül tévedésről lehetne a' katholi-
kust vádolni, de következetlenségről vagy hit' dolgában 
emberi tekintélynek hódolásról mindaddig nem, míg 
a' katholikus az anyaszentegyházróli vallásáról le 
nem mondana, az az katholikus lenni meg nem szűn-
nék. Igaz, hogy a' tanitó anyaszentegyház gyarló, 
bűnös emberekből áll; de azért nem következik, hogy 
az isteni tekintély' eszközei nem lehetnek, és mint 
Krisztusnak meghatalmazottjai annak sz. lelkétől ve-
zéreltetve isteni tekintélylyel a' hit' dolgában nem 
bírhatnak, ha csak azt nem akarjuk állítani ; hogy 
gyarló, bűnös emberek lévén az apostolok és evan-
gélisták is , mindazok, kik az apostolok' tanítását 
követték, egyedül emberi tekintélynek hódoltak ; sőt 
mivel Krisztus épen semmit írásban nem tanitott, 's 
annak tanításáról az apostolok és evangélisták' ira-
taiból értesittetünk, mi is egyedül emberi tekintély-
nek hódolunk , de ezen esetre emberi tekintélynek 
főkép a' protestánsok hódolnak, kik még azt i s , ha 
valljon a' tanítványok Krisztus' tanításából valamit 
irtak-e és mit ? egyedül a' r. Katholika anyaszent-
egyház' tanúsításából tudhatják. Nagyon tartok attól, 
hogy az emberi tekintélytől olly igen iszonyodó pro-
testánsok, nem sokára Krisztus' tekintélye ellen is 
főkép azért fognak protestálni, mintha ő emberi testbe 
öltözködvén, isteni természetét és tekintélyét ez által 
elvesztette volna ! 

Egyébiránt, hogy a' katholikusok hit'dolgában 

minden emberi tekintély- és erőszakoskodástól füg-
getlenek , eléggé bebizonyítják az által, hogy ké-
szebbek kint 's halált szenvedni, hogysem hit' dol-
gában egyedül emberi tekintélynek hódolni; 's mi-
kor valamelly törvényes hatalomtól hitök' nyilvání-
tására fölszóiittatnak, ha a' legkisebb hitágazat meg-
tagadása' esetében legnagyobb dicsőség és kincs, 
megvallása' esetében pedig legborzasztóbb halál vá-
rakozik is reájok: soha hitök' egyetlenegy ágazatját 
inegtagadniok vagy elárulniok, sőt még szinleniök sem 
szabad; mit, közbevetőleg legyen mondva, a' r. 
katholikusok Isten' kegyelmével számtalan heroicus 
példával mindenkor tettleg is bebizonyítottak. Milly 
könnyű volna haubnerféle hősöknek, ha itt ott vallás 
miatt izzóra kerülne a' dolog,a' világi zsarnok előtt íme' 
bölcselkedésre emlékezniük : ,,gondolatink, érzé-
seink, akaratunk vámmentesek minden világi so-
rompók előtt," „nekünk az\egy Istenen kivül sen-
kink sincs a kivel hitünkről számolnuk kellene," 's 
ezeknél fogva szapora expedienssel a' hínárbólkiszaba-
dulniok ! Ez oka annak, hogy a' protestáns missioná-
riusok, ha a' biblia' kiosztogatásával nem boldogul-
nak, 's fejők fölött valami veszély tornyosul: az Isten 
országának megkísértett plántálását könnyű szerrel 
oda hagyva, a'martyromságról hallani sem akarnak. 
Dulce et decorum est pro fide — vivere! Bizony, 
bizony nem illyen „véimmentesek" terjeszték szét 
a' pogányok között Jézus keresztjének diadalmát ! 
— A' mondottakból következik az is, hogy Haubner' 
ime' szavait : „minekünk az egy Istenen kivül sen-
kink sincs, a' kivel hitünkről számolnunk kel-
lene," ill y általánosan "s határozatlanul kiejtve he-
lyesleni nem lehet; miután, mikép fölebb emlitém, sok 
esetben tartozunk embereknek is hitünkről számot 
adni , az irás amúgy is intvén a' híveket: hogy min-
denkor készek legyenek mindenkinek hitökről számot 
adni ; és Krisztus egykor mennyei atyja előtt csak 
azokat ismerendi meg, kik őtet az emberek előtt 
megismerték. Egyébkint hogy a' protestánsok, főkép 
a' lelkészek, Istenen kivül hitökről másnak is tar-
toznak számolni, mutatja azon hiteskü, mellyet a' 
symbolikus könyvekre tenni tartoznak ; sőt hol ezen 
hiteskü nem kívántatik, még nagyobb emberi önkény 
és tekintély alá vettetvék, mikép már Bretschneider 
superintendens' szavaiból 2dik levelemben érintém, 
mellyekhez adom ez alkalommal dr Vogel Ferdinánd 
a' lipcsei egyetemnél jog és philosophia privát tani-
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tójának szavait, hogy kiki láthassa, milly emberi 
békók és illetéktelen tekintély alá vettetvék a' pro-
testantismus' eredeti fészkében a' protestáns lelké-
szek : „Das Recht zu bestimmen, úgymond, was in 
den kirchlichen Versammlungen vorgetragen werden 
soll , hängt einzig und allein von dem Willen der 
Gemeinde selbst ab; jedoch nicht so , dass sie sich 
selbst eine, für alle Zeiten unabänderliche Richt-
schnur vorschreiben darf, sondern bloss so, dass sie 
berechtigt ist, ihrem Lehrer zu erklären, welche 
Lehrsätze sie für jetzt nicht als wahr annehmen 
könne" (1. Der kirchliche Symbol-Zwang in seiner 
Unverträglichkeit mit dem wahren Geiste des Protes-
tantismus. Leipzig 1841 27ill lap). Haubner' állí-
tását maga az ágostai hitvallás is megezáfolja. Hiszen 
az ágostai hitvallás mi volt egyéb, mint emberek-
nek adott hitbeli számadás ? mikép az augustana con-
fessio befejezésének ime' szavaiból látható : „hos ar-
ticulos supra seriptos voluimus exhibere juxta edi-
ctum C. M. in quibus confessio nostra exstaret, et 
eorum qui apud nos docent doctrinae summa cerne-
retur;" sőt ugyanott a' bővebbi számadásra is mago-
kat készeknek mondják az evangélikusok : „si quid in 
hac confessione desiderabitur, parati sumus latiorem 
Informationen!, Deo volente juxta seripturas exhi-
bere." — Azonban az legföltiinőbb, hogy midőn a' 
romai katholikusok soha olly emberi hatalmat meg 
nem ismertek, melly joggal parancsolhatná, mit kell-
jen hinni ők, az ágostai hitvallás 2dik részének 5dik 
czikkelyében a' többi között ezeket olvassuk : „Sed 
non ad solos episcopos, verum etiam ad pios prin-
cipes , ac maxime ad hnperatorem pertinet pure 
intelligere evangelium , dijudicare dogmata , ad-
vigilare ne impiae opiniones recipiantur aut con-
firmenlur, idololatriam omni studio abolere. " 
„Sunt autem propria regum munera in ecclesiam con-
ferenda inquirere veram doctrinam — — dare 
operám ut rite dijudicentur ecclesiasticae conlro-
versiae, non delere piam doctrinam, sed excitare 
potius ac propagare et defendere, concordiam ecclesiae 
rede constituere et tueri ; " mellyekből látható, mikép 
az ágostai hitvallás' tartalma szerint a'protestáns ke-
resztények hit' dolgában minden emberi tekintélytől 
olly annyira nem függetlenek, hogy inkább a' világi 
fejedelmekhez (főkép az akkori katholikus császárhoz 
maxime ad imperatorem) tartozik az evangéliumot 
tisztán érteni, a 'dogmák fölött itélni, a' féktelen 

vélemények' elharapózása és megerősítése ellen őr-
ködni, a' bálványozást minden iparral eltörieni. Igen 
méltó és illendő volna ezekre kissé figyelmezni azon 
protestáns uraknak, kik a' királyi placetumban, ők 
tudják minő, törvény- vagy nemzet-sértést látnak! 
ha csak talán a' 1 Gik században ama' : „maximé ad 
imperatorem pertinet pure intelligere evangelium" a' 
fejedelemnek a' protestáns szabadság' varsájába ke-
rítésére nem volt szántszándékkal kivetett csalétek, 
ad normám : cujus est regio , illius est et religio ! 
De térjük ismét vissza Haubnerre. 

Ugyan mikép lehet a' confessiót H. ezen sza-
vaival öszhangzásba hozni: „mi nem ismerünk olly an 
emberi hatalmat, melly joggal ránk parancsol-
hatna , mit kelljen hinnünk ; vagy joggal meg-
tilthatná, mit nem szabad hinnünk? Emberi 
inquisotorok képmutatókat csinálhatnak, de hívő-
ket nem. " 'S mivel ezen emberi tekintélyt főkép a' 
protestáns lelkészek kötelesek nem csak tűrni, hanem 
még oktatásaikkal is támogatni, mert „das Recht zu 
bestimmen, was in den kirchlichen Versammlungen 
vorgetragen werden soll, hängt einzig und allein 
von dem Willen der Gemeinde selbst ab," (ezen nézet 
ugyan az augustana confessióban egyenesen megis-
mért fejedelmi jogokkal merőben ellenkezik) kérdeni: 
hol kell több képmutatónak formáltatnia, mint épen 
a'protestáns lelkészek között? vagy lehet-e kínosabb 
inquisitio, mint a' protestantismus hirdetőinek a' 
confessio szerint világi fejedelemtől venni az evan-
gelium' tiszta értelmét és a' dogmák' meghatározását, 
vagy mikép Bretschneider, Vogel 's egyebek állít-
ják, a' predikálásban egyedül 's kizárólag a' község' 
akaratjától függni? 'S azért csoda-e, ha a' Prot. 
Lap' 1843ki 4ik számában a' vit kai (Szathmár me-
gyében) papmarasztásról olvassuk: „Pálczát, törtek 
a' pap fölött — — Legfőbb ok vala, hogy bár a' 
helység' cselédei után választatik a' pap, mégis 
többre kívánja magát nézetni azoknál, 's hogy 
vallásbani királyi parancsokhoz, és canon-engedle 
jogaihoz ragaszkodik;" 's néhány szavak' közben-
vetese utan mondatik : ,, vagy hízelegni kell neki 
mindig 's minden jövedelmét a' köznéppeli barát-
sága' föntartására vagg odaengedni vagy pálin-
kára áldozni 's igy minden vétket behunyt szem-
mel nézni; vagy felfödözvén csak egyet is , kivált 
vagyonosban , ki a' paptól követelt kábító szeszt, 
velők együtt emészti föl terve1 kivitelére ; kiűzésére. 
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törekednek ! mit bárha ki nem vihetnek is : amen 
tanításának! amen ott lengésének !" — De mikép 
lehet Haubner' idézett szavait Melanchton' ime 
nyilatkozatával is kiegyenlíteni : „potestas civilis de-
bet constituere poenas et supplicia in haereticos. Et 
sicut magistratus in aliis delictis gradus poenarum 
constituit, idem fieri in haeresibus potest, nam 
hoc jus penes magistrat,um est. Nec obstat , quod 
quidam dicunt : lidem non esse nostrae potestatis, 
non enim plectilur fides, sed haeresis, hoc est, 
professio certi dogmatis, quae est in nostra pote-
state, sicut alia externa delicto." (Disp. de reb. 
polit.) Kell-e ennél erősebb argumentum akármelly 
vérengző inquisitio' védelmére? non enim plectitur 
fides, sed haeresis , quae est in nostra potestate, 
sicut alia externa delicta ! vagy tán ezen melanch-
toni gyakorlat szerint csak a' hivők szaporodnak 's 
nem a' képmutatók ? bizony ekkép szaporodtak kez-
detben a' protestáns hivők Angliában, Dániában, 
Sveczia- és Norvégiában! 

Mielőtt azonban Haubner tévtanainak vizsgá-
latában tovább mennék, fölvilágositásul még néhány 
általános szót csatolok ide az emberi tekintélyről val-
lás' dolgában , miután e' tekintélyt gyűlölő korban 
nem lehet e' tárgyat elég sokszor előhozni. — A' 
tekintély többféle. Van ollyan tekintély, melly ha-
tártalan hitet követel valamelly religio iránt, melly-
nek isteni eredete bebizonyítva nincs, sőt bizonyo-
san emberi koholmány'szüleménye. A'tekintély'ezen 
neme tagadhatlanul zsarnokság 's a' lelkismeret' sza-
badságával meg nem fér. Van továbbá ollyan tekin-
té ly , melly a' még teljesen meg nem ismert vagy meg 
-sem is ismerhetett igazságokra nézve egy időre hó-
dolatot kiván ugyan, de az igazságot és meggyőző-
dést szomjuhozókat, vagy éltök' végéig szellemi kis-
korúságban maradtakat tudományosan és szeretve 
útba igazítja, mint p. o. szoktak tenni a' szülék, ta-
ní tók, lelkiatyák 'stb. Ezen neme a' tekintélynek 
legtiszteletreméltóbb példája az igazság' föntartására 
's megismerésére czélzó és a* habozókon segíteni 
kivánó felebaráti aggodalom- és szeretetnek, 's azért 
minden népnél és vallásnál megvolt, meg is mara-
dand mindenkor; és csak hiven és lelkismeretesen 
kezeltessék, üdvös gyümölcseit megtermendi. Van 
ismét ollyan tekintély, melly határtalan hitet követel, 
de követelésének elegendő isteni okát is ad ja , mint 
p. o. tevének az apostolok, kik noha emberek voltak, 
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de Isten' követségében járván, mindenkitől tanításukra 
nézve határtalan hódolatot követelének. A' tekintély' 
ezen neme egyedüli biztos alapja a' második helyen 
említettem tekintélynek, és téteményes isteni religió-
ban elkerülhetlenül szükséges; és noha láthatólag em-
berektől emberekre nézve gyakoroltatik, tulajdonkép 
nem emberi, hanem isteni tekintély , melly nélkül 
téteményes isteni religiónak mind első behozatása, 
mind pedig 's főkép annak szakadatlan ép és szeplő-
telen megőrzése teljes lehetetlenség; ki illyes tekin-
télyt meg nem ismer, az implicite azt is állítja , 
hogy Isten religiót embernek soha ki nem nyilatkoz-
tatott, sőt ki sem is nyilatkoztathatott; de ezen eset-
ben szárnya szegetik mindazon szülei, tanitói, lelki-
pásztori tekintélynek, melly az isteni tekintély' mind-
annyi központosított kisugárzása lévén, a' kinyilat-
koztatott isteni religiót a' gyermekek, tanítványok 
és hívek' szivébe csöpögteti. — Elvégre van ollyan 
tekintély, melly az emberi társaságban a' meggyő-
ződést szerző és Istentől rendelt tekintélyt őrzi és 
a' híveket a' csábítók' tévlanai ellen tiszténél fogva 
védelmezi. A' tekintély' e' nemét működésbe hozni 
mindazoknak szent tartozások és kötelességök, kik 
Isten, igazság, 's az emberi 's polgári boldogság 
iránt nem közönyösök, mert ezen tekintély által e' 
földön egy részről okszerű 's alkalmatos oltalom nyuj-
tatik az isteni religio' föntartására 's annak szabad 
gyakorlására, más részről pedig helyes, szabados és 
törvényes eszközökkel szárnya szegetik a' veszélyes 
tévtanoknak, és gát vettetik a' polgári és egyházi j ó -
létet 's csöndet szétdúlni törekedő emberi merények-
nek. — A' mondottakból láthatod barátom ! hogy 
az első tekintélyt kivéve, mi romai katholikusok a' 
három utolsó nemét a' tekintélynek mindenkor tisz-
teletben tartani 's tartatni kívánjuk, 's azért ílly— 
nemű általános és határozatlan kifejezéseket: „gon-
dolatink, érzéseink, akaratunk vámmentesek min-
den viléigi sorompók előtt" még hit' dolgában sem 
helyeselhetünk, a' köztársaságra nézve pedig illyesek 
könnyen veszélyesek lehetnek ; 's noha távol van 
tőlem azon gondolat, hogy azoknak Haubnerre nézve 
valamelly bal magyarázatot adni kívánnék, azt azon-
ban megvallom, mikép nagyon óhajtanám : hogy illy 
általános és a' fiatalságtól könnyen rosszra használ-
ható kifejezések semminemű vallás' papjaitól ne i s -
mételtessenek. Valamint minden jónak ugy minden 
gonosznak legelső eleme a' gondolat, érzés és aka-
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rat, 's ki ezeket vámmentesili, igen könnyen tran-
sitó-t ád a' cselekedeteknek is. Arra kell inkább 
ügyelnünk, hogy az isteni tekintély' tisztába hozása 
's e' földön megalapítása által valamint egyeseknek, 
ugy főkép az elöljáróságnak mind vallási, mind pol-
gári tekintélyét minél hátályosabbá tehessük, 's 
pedig nem ál módokkal, hanem azon czélszerü 
eszközökkel, mellyeket a' keresztény religio' isteni 
szerzője örök 's változhatlan elvek gyanánt kitűzött, 
és isteni sanctiójával meg is erősitett. Ezek nélkül 
bizonyosan átkot vetendünk, 's mivel a' rossz mint 
a' gyom szaporább tenyészetü, kétségen tul száz-
szoros átkot aratandunk is. — Azt pedig épen ne 
mondjuk Haubnerrel: „mindenikünk maga ád 
számot ő magúról Istennek;" mert noha igaz, 
hogy mindenki maga fogja vinni lelkét az Ítélet-
r e , de Isten' szavából bizonyos az is , hogy min-
denki nem csak 6 magáról ád számot Istennek, 
hanem mindazokról i s , kiket tévtanai által az igaz-
ság' ösvényéről eltántorított, vagy oda jutni nem 
engedett; 's azért vizsgáljuk lelkismeretesen, igaz 
és részrehajlatlan lélekkel: valljon azon jó Is ten , 
ki senki' kárhozatát nem akarja, hanem mindenkinek 
üdvösségét, nem rendel t -e , miután sz. fia által k i -
nyilatkoztatott religiót küldött e' földre , olly szük-
séges és biztosító tekintélyt is e' földön, „mellyel 
hitünkről számolhatunk ?" és ne mondjuk szivünk' 
kevélységében fölemelkedve: „gondolatink, érzé-
seink, akaratunk vámmentesek minden világi so-
rompók előtt 's azért minékünk az egy Iste-
nen kivül senkink sincs , a' kivel hitünkről szá-
molnunk kelleneaz egy Isten' sz. fia mondta: 
„ki titeket hallgat, engem hallgat; ki titeket meg-
vet, engem vet meg ," és vannak ma i s , kik Krisz-
tus' követségében járnak, 's kiknek ajkai által Is-
ten tanit bennünket. 

Azonban menjünk Haubner állításainak vizsgá-
latában tovább: ő , hogy a' protestánsok'hitszabad-
ságát jól megértsük 's a' féktelenséggel össze ne za-
varjuk, imígy nyilatkozik: „mikor a' hitszabadság-
ról szólunk, következetesen nem érthetünk ál-
tala korlátlan önkényt elfogadni vagy nem fo-
gadni azt, mit hitünk' szerzője ád, hanem ke-
resztyén szabadságot, azaz ollyant, melly a' ke-
resztyénség g el összefér. Hogy röviden meg-
mondjuk, mi protestáns keresztyének ezt vall-
juk: abból a' mit Jézus Krisztus nekünk hin-

nünk ád, legkevesebbet is félrevetnünk nem sza-
bad ; — — mindazáltal hogy az előttünk való-
sággal szent igaz lehessen: szabad nekünk be-
szédei, tettei, Ígéretei fölött addig gondolkod-
nunk, míg szellemüket fölfoghattuk, és üdvös 
hatásukról meggyőződést szereztünk; minthogy 
a' keresztyén hit csak akkor válik saját hitünkké, 
vagy tudósabb hangon szólva: a' positiv keresz-
tyén hit igy lesz subjectiv hitünk. Valaki más-
ként hisz, annak hite vak ; a' vak hitet pedig mi 
nem tartjuk hitnek." E' szavakat Haubner nagy 
betűkkel nyomatá, hogy kiki láthassa bölcseségének 
koronáját; de véleményem szerint ugy já r t , mind 
kertben a' vakondok, melly halmai által utat mutat 
és módot, mikép kelljen őt üregéből kiemelni. Mi-
ket H. ur itt r egé l , már az előbbi pontokban vagy 
ugyanezen szavakkal, vagy hasonló értelemben már 
elmondá; de mivel ő ismétléssel él, nekem is szük-
ség a' most fölhozottakat ujolag röviden érintenem. 
0 itt a' keresztény szabadság alatt ollyan szabad-
ságot ért, melly a' keresztyénséggel összefér. Ezen 
definitio ugyan a' logica' szabályai szerint nem helyes, 
de hagyjuk ezt, az itt a 'kérdés : haubneríéle pro-
testáns lelkiszabadság összefér -e a' keresztény-
séggel? mert ha össze nem fér , akkor Haubner' 
vallomása szerint is az nem szabadság, hanem kor-
látlan önkény. Már pedig, mikép már előbbi leve-
leimbem kitüntetém, a' protestantismus, fő elvénél 
fogva, nem egyéb Christianismus vagus-nál , 's a' 
pogány bölcseségtől csak nevezetre különbözik. 
Mondja ugyan Haubner, hogy „mit nekünk Jézus 
Krisztus hinnünk ád, legkevesebbet is félrevet-
nünk nem szabadennél szentebb igazság nincs, 
és teljesen catholice van mondva; de nem mutatja-e 
a' tapasztalás, hogy a' protestantismus' fő elvét te -
kintve , melly spiritus privatusnál nem egyéb, azt 
kitanulni, mit Jézus Krisztus hinnünk ád, teljes le -
hetetlenség, sőt valóságos képtelenségé a' dolog' 
mélyebb belátása végett figyelmezzünk e' követke-
zőkre : Hogy a' tévelygés és erkölcstelenség' hatalma 
Krisztus urunk' eljövetele előtt nagy volt, közön-
ségesen elismert igazság ; hogy e' nyomornak a" 
keresztény religio részint czélszerü korlátot, részint 
teljesen véget vetett, a' keresztényeknél hasonlókép 
elismert igazság. Ezen nagy változást és tulajdonkép er -
kölcsi orvoslást egyedül isteni tekintély eszközölhette 
"s tarthatta fön; ezt a' józan ész, és a' magokra hagyott 



507 505 507 

népek' vallási állapotjáróli tapasztalás bizonyítja; már 
pedig ezen isteni tekintély a' religióra nézve a' pro-
testantismusnál teljes hanyatlásra jutott; mert lehet-e 
isteni tekintélynek helye o t t , hol a' tanitók és tudó-
sok' legnagyobb része, kiknek ajakáról függ a'nép, 
nyiltan hirdeti, 's pedig a' protestantismus' tagad-
hatlan szelleme szerint hirdeti, hogy a1 keresztény 
religio' változhatlan czikkelyeit meghatározni sem 
nem lehet, sem nem kell? ' s hol a' sz. irás, noha a' 
keresztény religio egyedüli isteni kutforrásának hir-
dettetik , mégis mind e' mellett olly módon kezel-
tetik, mikép semmi józanon gondolkodó embernek 
esze ágába sem juthat, hogy azon irás isteni 's vál-
tozhatlan tekintélyű oklevél, vagy az abban foglalt 
religio, valóságosan isteni sanctióval erősített posi-
tiv religio legyen? mert ki hihetné, hogy isteni 
religiónak ismertetik a' keresztény religio azoktól, 
kik az állítólag egyedüli forrását a' keresztény re-
ligiónak, a' sz. írást szóval ugyan Isten igéjé-
nek hirdetik, de azt tettel ugy össze vissza forgat-
ják, 's magányos véleményök-, nézetök-'s philoso-
phiai rendszerükhöz szentségtelenül ugy csűrik csa-
varják , mikép a' muhamedanusok a' koránt, a 'zs i -
dók a' thalmudot, 's az iskolás gyermekek még 
Aesopus'meséit is csavarni nem mernék? — ki hi-
hetné , hogy isteni religiónak ismertetik, a' k. re-
ligio azoktól, kik annak legfontosabb, legalapo-
sabb 's a' keresztények közhitével mindenkor meg-
egyező vallási czikkelyeket, mint a'keresztény válás-
hoz nem is tartozókat, sőt annak tisztaságát és ész-
szerüségétbemocskolókat félrevetni mindenkép töre-
kednek , 's épen azért a' sz. írásnak legvilágosabb 
helyeit és szavait az ön koholta sublimior critica' vas-
tag homályával elborítják? 's ha homályba borítani 
nem tudják , mint a' sz. irók' magányos és hibás vé-
leményét félrevethetik, sőt félre is vetik? — ki 
hihetné, hogy isteni religiónak ismertetik a' k. re-
ligio azoktól, kik capitulálók, szerződők, zsibáru-
sok' módja és szokása szerint, a' keresztény religio' 
tartalmáról mint valamelly csőd alá jutott házról, 
földről vagy egyéb áruról tanakodnak ? kik a' lel-
kismeret szabadságának ürügye alatt magát a ' k . r e -
ligio'isteni szerzőjét és alapitóját, ha philosophiai 
rendszerük vagy más egyéb véleményök ugy kivánja, 
a' keresztény mythologia hősének declarálhatják, 
kiről a' négy evangéliumból kevesebb alapos histó-
riai adatot gyüjlhetünk, mint akármelly mesterle-

gényről, annnak vándorkönyvéből gyüjthetnénk ? — 
ki hihetné, hogy isteni religiónak ismertetik a' k. 
religio azoktól, kik a' sz. irás egyetlenegy helyé-
nek értelmezésében soha sem másokkal, sem magok-
kal meg nem egyezve sőt a" hitbeli egységet teljes 
lehetetlenségnek állitva, ' s az isteni sanctióval meg-
erősített objectiv igazságot személyes nézeteikhez 
levonva, 's ekkép minden isteni sanctiótól kiürítve, 
's épen azért iidvözitőerejétől és hatásától megfosztva 
kinyilatkoztatják, hogy noha Krisztus a' keresztény 
religiót mennyei atyjának isteni akaratja gyanánt 
hirdette, 's a' világ' végezetéig teljesen, tisztán és 
épen megtartatni akará, mégis sem hiteles tanitói 
ka r , sem a' sz. irás által Isten' akaratját és üdvös-
ségünk'egyedüli eszközét kellő világossággal és biz-
tossággal az emberi nem' boldogitására föl nem tar-
totta, 's ekkép isteni követségének kellőleg meg nem 
felelve a' világot szintazon vallási habozásba és té-
velygésbe taszitotta, mellyben az emberiségő előtte 
sinlődött? Végét hosszát nem érnők, ha a1 dolgot 
teljes terjedelmében taglalni akarnók. A' fölvilágo-
sító adatok a' mondottakra Theoduls Gastmahl czi-
mü munkában , mellynek szerzője protestáns, kön-
nyen föltalálhatók. — Valóban külföldön, hol a 'p ro-
testantismus magát minden akadály nélkül kifejt— 
heté, a' sz. irást majdnem olly önkénynyel ma-
gyarázgatják a' prot. hittudósok, mikép mi gyermek 
korunkban p. o. e'szót,rudimenta'magyaráztuk, róka 
ugrik 'stb., vagy pedig e'betűket S. P. Q. R. iinigy: 
S —nae Potentiae'stb. Milly üres beszéd tehát Hauh-
ner' mondása : midőn igy szól : szabad nekünk 
Krisztus' beszédei, tettei, Ígéretei fölött addig gon-
dolkodnunk , míg szellemüket fölfoghattuk!" 
Igen is protestánsnak ezt tenni szabad , ha neki 
tetszik, noha minden siker nélkül, de szabad nem 
is tenni, ha nekiugg tetszik; a' katholikusnak pe-
dig üdvösség' vesztesége alatt kötelessége Krisztus 
religiójának szellemét fölfogni; 's hogy e' fontos 
és lélekbe járó kötelességének a' katholikus meg is 
felelhessen, maga Krisztus sz. lelkével ihlett anya-
szentegyházat rendelt, melly nélkül valamint senki 
közülünk a' keresztény religio' igazi szellemét föl 
nem foghatná, ugy annak vezérlete és utmutatása 
után mindenki hiven azt fölfoghatja. A' vak hitet 
drága Haubner u r , hitnek mi sem tartjuk, de a' 
protestáns véleményt, alanyi nézetet, vagy épen 
hitetlenséget még kevesebbé. Részemről azonban 
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megvallom, hogy a' vak hitet is nagyobbra bö-
csülöm , mint azon hitet, melly ekkép nyilatko-
zik : Jézusnak religiójához az ő személyéből és 
történeteiből semmi sem tartozik; semmi sem mind-
azokból, a miket magáról, mint Isten' fiáról, 
Isten' országáról, tudományának és egyházának 
viszontagságairól mondottÍgy nyilatkozik Clu-
dius hildesheimi superintendens ; bizony addig gon-
dolkodott ez a' jó ur Krisztus' beszédei, tettei, ígé-
retei fölött, míg szellemüket ugyancsak protestan-
tice fölfogta ! Ugyancsak az érintett Cludius su-
perintendens protestáns hitét a' vak hit' ellenébe 
imígy nyilvánítja : „Máié' evangeliuma szerint az 
ott előkerülő tan sok idegen toldásokkal és változ-
tatásokkal vagyon előadva, es igy nem lehet hit' 
szabálya. Jánosnak levelei és evangeliuma nem 
őtőle, hanem valamelly zsidótól valók, vannak 
bennek a' mik ócsárlást érdemlenek, vannak el-
lenmondások. Pál még mindig zsidó eszmék kö-
rül tartózkodik leveleiben. Péternek, Jakabnak 
levelei szinte ollyanok mint a'pálféliek." (L. The-
odul'estvéi 146 1. : 's ezekhez hasonlókat p. o. 148. 
152 lapokon). — Hát volt-e a' földön valaha vak 
hit, melly otrombábbul nyilatkozott mint p. o. prot. 
Feuerbach íme' pantheisticus verse : 

Es zehrt sich selber auf das Sein 
Und schliesset in das Nichts sich ein : 
Das Sein lässt sich nicht separiren, 
Drum kann es nur das Nichts curiren. — 
0 strenger Gott ! o Herzensnoth ! 
Zuletzt ein Nichts, einew'ger Tod! 
0 liebe Seele trage doch 
Mit Muth der Wahrheit mildes Joch, 
Dann wirst du nicht mehr ächzen, 
Und nach dem Ichsein lechzen. — 
Das ewige For t , das ew'ge Hin , 
Das Nichtmehrich, das Nichtmchrbin , 
Das wäscht die Augen gar so rein, 
Bringt Feuer Licht und Farbenschein. — 
Der Grund ist Licht, das Nichts ist hell, 
Nichts trübet euren Lebensquell; 
Der Grund ist Nichts, das Nichts is Nacht, 
Drum brennts in solcher Feuerspracht. — 

0 ! medici inediam pertundite venam ! illynemü 
protestáns termékek' behozatala ellen igazán védvá-
mot kellene állítanunk. Tudom Haubner azt feleli : 

501 509 

lám én máskép nyilatkozom. De higye el Haubner 
ur, hogy valamint ő engem vak hitünek gondol, 
ugy őtet magokhoz mérve illyen feuerbachféle hő-
sök, talán vakabb hitünek állítanák, mint ő engemet 
állit. — 

Láthatod ezekből barátom ! hogy a' proíestan-
sounál Krisztus' beszédei , tettei , ígéretei fölött a' 
tudósok addig gondolkodnak, azoknak szeliemét ad -
dig kutatják, míg a' positiv keresztény hit, nem csak 
subjectiv hi t té , hanem feuerbachféle sőt még rom-
lottabb hitté válik. Mi katholikusok a' keresztény reli-
giót nem csak a' maga positivitásában, hanem egyszers-
mind objectivitásában is bírni és megismerni kötelesek-
nek tartjuk magunkat; azaz csak akkor tartjuk a' ke -
resztény religiót igaznak és üdvözítőnek, ha épen azon 
értelemben fogadjuk azt e l , mellyben Krisztus elő-
adta ; mit ha nem teszünk, vagy a' protestánsok sze-
rint embernek tenni nem is lehet.;: akkor a' keresztény 
religio legfölebb névszerint leend positiva és isteni 
religio, tettleg pedig mind isteni tekintélyéből, mind 
igazi positivitásából ki vagyon vetkőztetve, 's épen 
olly formán volna tekintendő, mint p. o. a' ma-
gyar corpus juris, ha a' törvényhozók' objectivus 
értelmét utói érni vagy nem kellene vagy nem l e -
hetne, hanem a' törvénynek reánk nézve csak az 
volna igaz értelme, mellyet mi hosszú gondolkodás 
és legjobb akarat mellett föltaláltunk; mert vala-
mint ez utóbbi példában igaz volna ugyan, hogy 
a' mennyiben a' corpus jurist mások szerkeszték , 
az magában tekintve positiv munka ugyan, de r e -
ánk nézve sem tekintélye sem positivitása nem vol-
na : szintúgy a' sz. irás, noha eredetében positivus 
munka vala , ha mindazáltal annak objectivus é r -
telmét mi csalhatatlan biztossággal nem birhatnók, 
akkor sem isteni tekintélye sem positivitása a' sz. 
Írásnak puszta hangnál reánk nézve egyéb nem 
lehetne; mert ha a' világi törvényhozó' törvényét 
csak akkor értjük igazán, ha azzal ugyanazon ér -
telmet kapcsoljuk össze, mellyet maga a' törvény-
hozó azzal összekapcsolt, és csak ezen igaz objectivus 
értelemben lehet a' törvény egyszersmind positivus 
törvény: kételkednünk épen nem lehet , hogy a' 
sz. irást is csak akkor birjuk és értjük igazán, 
ha azzal ugyanazon értelmet kapcsoljuk össze, mely-
lyet azzal Krisztus összekapcsoltatni akart; és csak 
ezen igaz objectivus értelemben lehet a' sz. irás 
egyszersmind positiva hitnek kútforrása, ellenkező 
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esetben valamint a' polgári törvény ugy az Isten' 
törvénye is legfölebb rationalistikus ingatag vizs-
gálódásainknak leend tárgya, sőt játéka is. — 

Huzamosb hallgatásom legyen e' hosszú levél 
által nálad kipótolva. Rövid idő múlva veended 
Haubner tévtanai vizsgálatának befejezését 's az ő 
utániratára egy két szót. — Addig is Isten' á l -
dása legyen velünk. — czy. 

Másodszor is : Vegyes házasságban 
a' vallásos gyermek-nevelésre néz-
ve hite 's lelkismerete szerint mely-
lyik házasfél, a'protestans-e. vagy 
a' katholikus engedhet a' másik-

nak? 
II. 

(Vége . ) 

Több okokat is sorolhatnék e lő , mellyeknél 
fogva a' szive szerint katholikus ember teljes lelké-
ből ragaszkodik a' rom. ker. kath. anyaszentegy-
házhoz és szivéből óhajtja, vajha minden keresztény 
ismerné meg a' közanyát 's annak hive lenne ! de 
most már ideje , hogy átmenjek Haubner ur állítá-
sainak vizsgálatára: 

1) „Nem volna az általában ember, igy szól 
ő , a 'k inek hite, vallása, lelkismerete nem volna; 
minthogy az emberiség' lényegéhez tartozik szoros 
viszonyban látni 's érezni magát Istennel. — — 
Tehát a' protestáns embernek is, valamint a' katho-
likusnak szükségképen kell hitének 's lelkismeretének 
lenni." Felelet: Ezt senki sem hozta kétségbe; de 
mivel csak az igaz keresztény hit's e' szerint jó lel— 
kismeret teheti az embert örökre boldoggá, arról 
kellene Haubner urnák gondolkodnia: valljon a' 18 
századosi-, ker.kath. hit-e, vagy a' tőle lényegesekben 
különböző 3 százados protest, hitvallás-e a' Krisz-
tusnak kezdet óta örökké fönmaradandó igaz és üd-
vözítő hittanitása ? 

2 ) „Nem volna az böcsületes ember, ki saját 
hitét, vallását, lelkismeretét nem tartaná minden má-
soknál jobbnak ; minthogy valami alábbvalóhoz r a -
gaszkodni, midőn jobbat ismer, valóságos aláva-
lóság. Tehát a' böcsületes protestáns keresztyén va -
lamint a' katholikus szükségképen legjobbnak tartja 
is a' maga hitét 's lelkismeretét." Felelet. Az okos 
és lelkismeretes protestáns, ki tapasztalja, hogy a' 
katholikusoknak Krisztus és az apostolok' hittanitásá-
val egykorú, 18 százados és nem változó, hanem ugyan-

azon hitágazatokat valló hite lényegesekben különbözik 
a' protestánsoknak csak 3 százados és mindig változó 
hitvallásától, szükségképen a' maga hitét, vallását, 
's lelkismeretét tarthatja-e minden másoknál jobb-
nak? erről legyen szabad kételkednem. 'S azt mon-
dom : mihelyt valaki átlátja, hogy az ő hite nem igaz és 
üdvözitő, a' másik pedig az ; 's mégis az előbbi hi-
bás hitéhez ragaszkodik : ő már mint az igazságnak 
nem igaz barátja — nem böcsületes ember. Mihelyt 
valaki bizonyos okoknál fogva kételkedni kezd vagy 
kezdhet arról : valljon az ő hite igaz és üdvözitő is-
teni hit-e ? 's noha tehetsége 's alkalma is van az 
igazságot keresni, felfödözni; mégis közönyösség-
ből, hanyagságból vagy földi érdekből 's tekintet-
ből azt cselekedni elmulasztja, az ismé t nem az igaz-
ság 's üdvösség' barátja , — nem böcsületes em-
ber. Ki hitét ugyan jónak, igaznak 's üdvözítőnek 
tartja ; de akár szenvedélyből, akár más múlékony 
's alacson okból, lelkismerete ellen vagy maga sze-
mélyében, vagy magzatjaiban az igaz üdvözitő hi-
tet elhagyja és áttér arra, mellyet ő igaznak 's üd-
vözítőnek nem hiszen, — az ismét nem böcsületes 
ember. Ámde, ki hi tét , vallását, mellyet előbb leg-
jobbnak tartott, e lhagyja , ' s áttér arra, mellyet ké-
sőbben igaz és üdvözitő isteni hitnek lenni megismert, 
az böcsületes ember; mert ő csak az igazságnak 's 
üdvösségnek barátja. Illy böcsületes emberek voltak 
urunk 's az apostolok' korában a' zsidók és pogányok, 
kik Krisztus' igaz és üdvözitő hitére tértek. Kitűzött 
kérdésemre vonatkozólag pedig felelem : lia a' pro-
testáns az általam idézett Luther 's protestáns tudo-
mányos egyetemek' állításai szerint hiszi : hogy a' 
romai katholikus anyaszentegyház' hitvallásában meg 
van minden, mi az embert jóra, üdvösségre ve-
zetheti, vagy hogy a' lényegesben köztök semmi 
különbség : bizonyára böcsületes ember marad, ha 
gyermekeit a' szinte igaznak 's üdvözítőnek ismert 
kath. hitben nevelteti is; mert ő hite 's lelkismerete 
szerint ezen tettében is az igazságnak 's gyermekei 

f f f V f 
üdvösségének barátja marad. Ámde a' kath. nőszemély, 
ki kath. hitét ismeri, a' fönebb elősorolt okoknál 
fogva azt soha sem hiheti : hogy a' protestáns val-
lás is szinte mint a' katholika Krisztusnak egy, igaz 
és üdvözitő vallása legyen; mert tudja, hogy egy-
mástól a' lényeges hitágazatokban különböznek ; ha 
tehát mégis vegyes házasságra lép, 's gyermekeit 
protestáns vallásban nevelteti, gyermekeiben az igaz-
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nak 's üdvözítőnek ismert kath. hitét megtagadja , 
lelkismeretét nagyon sérti , 's igy mint az igazság-
nak 's üdvnek gyermekeiben tapodója , megszűnik 
böcsületes ember lenni. Itt vallási, nem polgári 
szempontból beszélünk ; 's vallási szempontból, ki 
hitbeli meggyőződése 's legjobb lelkismerete ellen 

rr 

cselekszik , az nem böcsületes, nem igaz ember. 0 
nem adja meg Istennek mi Istené, nem önlelkének, 
mi lelkeé. Igazán mondja Sambuga : „So weniglässt 
es sich einen ehrlichen Mann denken, der nicht zugleich 
ehrlich gegen sich, und im höchsten Grade gegen Gott 
i s t , als man jenen als guten Bürger denken kann, der 
ein elternvergessener Sohn i s t , wenn er gleich nicht 
raubt und stihlt! Nein: eine Ehrlichkeit die Gott 
nicht gepflanzet ha t , und die, Gott nicht am Ersten 
umfasset, — ist des Vernunftwesens Ehrlichkeit 
nicht ! 

3 ) Haubner ur ir ja: „A" protestáns fél igen 
is hitvallásának szelleménél 's lelkismereténél fogva 
hiszi: hogy üdvözülni más anyaszentegyházban is 
lehet mindenkinek , ki tehetsége szerint igaz lélekkel 
iparkodik minél tisztábban megismerni az Istent, és 
minél nagyobb készséggel teljesíteni annak megismert 
akaratját. — — Tehát a' protestáns minden bizony-
nyal hiszi : hogy a' jó lelkű katholikus keresztyén^ 
az ő tőle különböző hitbeli meggyőződése miatt el-
kárhozni nem fog. — — Mint okos embernek, mint 
keresztyénnek l ehe t - e , szabad-e másként hinnie? 
Hiszen a' világ' megváltója, a' kivel neki mindenben 
egy uton kell járnia, azt mondja (Ján. 3, 17) ön-
magáról: Nem azért bocsátá Isten az ő fiát e' vi-
lágra, hogy kárhoztassa e' világot, hanem hogy meg-
tartassák e' világ ő általa." — Felelet. Igen is a' 
Megváltó minden embertakar üdvözíteni, de föltétel 
alatt; 's ha a' szabad akaratú ember az üdvösség 
elnyerése föltételének eleget nem tesz, nem Isten, 
hanem önmaga okozza magának a' kárhozatot. Jól 
mondja Haubner u r , hogy a' jó kereszténynek J é -
zussal egy uton kell járnia mindenben; ugy de Jézus 
nem csak azt mondá, mit Haubner ur idézett ; ha-
nem ezeket is mondá : „Valaki nem hiszen (a ' Fiú-
ban) már megítéltetett, mert nem hiszen az Isten egy-
szülött Fiának nevében, ki a' Fiúnak nem hi-
szen, nem fog életet látni, hanem Isten' haragja meg-
marad rajta." Jan. 3, 18. 36. Jézus mondá apostoli-
nak : „Minden hatalom nekem adatott mennyen és a' 
földön. Annak okáért elmenvén tanítsatok minden né- u 

peket — — tanítván őket megtartani mindazokat; 
valamiket parancsoltam nektek. 'S ime én veletek 
vagyok mindennap világ' végzeteig. (Mát. 28 ,18— 
20.) „Ki titeket hallgat, engem hallgat; ki titeket 
megvet, engem vet meg; ki pedig engem megvet, 
megveti azt, ki engem küldött. (Luk. 10, 16.) „Ki 
az anyaszentegyházat nem hallgatja, legyen előtted 
ollyan , mint a 'pogány és publikanus." (Mát. I S , 
17.) Jézus mondá apostolinak: „Elmenvén ( tehát) 
az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden 
embernek; ki hiszen 's megkeresztelkedik, üdvözül, 
ki pedig nem hiszen, elkárhozik." Márk. 16, 15.16. 
Jól megjegyezze magának Haubner u r , hogy maga 
a' kegyes Jézus, ki minden embert kiván üdvözíteni, 
mint teljes hatalmú 's igaz itélő bíró mondotta sze-
retetből 's mindenkinek óvásul : ki nem hiszen ő benne, 
mint Fiu Istenben, ki nem hiszen az apostoloknak, 
az anyaszentegyháznak, kik által ő tanit, ki nem 
marad az ő testének, az anyaszentegyháznak, mint 
üdvét termő tőkének tagja, vesszeje; ki nem tartja 
meg mindazokat, miket ő apostolai által megtartatni 
parancsolt, az elkárhozik. 'S Haubner nek mint 
okos embernek, mint keresztyénnek lehet-e, sza-
bad-e másként hinnie, mint a' hogyan üdvözítőnk 
hinnünk tanított? Kire az Ur kimondja a' kárhozatot, 
azt mi nem üdvözíthetjük. Egyedül az ő dolga üd-
vözíteni szinte, mint kárhoztatni ; de minden okos 
és jó lelkű keresztény, ki a' Megváltó' nyomán jár, 
figyelmeztetheti, sőt köteles is figyelmeztetni ember-
társait : hogy csak a' Krisztus igaz, isteni hittanitá-
sának van megigazító 's üdvözítő ereje, a' tévelgő 
tanítás pedig rendszerint nem üdvösségre, hanem 
kárhozatra vezet ; minden jó lelkű keresztény elmond-
hatja sz. János apostollal : „sok hitegetők támadtak 
a' földön, kik nem vallják : hogy Jézus a' testben 
eljött Krisztus. Valaki illyen, az csábító 's Krisztus' 
ellensége. . . Valaki Krisztus' tanításától eláll, 's 
abban hiven meg nem marad, annak nincsen Istene." 
(Ján. 2.1. 7. 9. v . ) Minden jó lelkű 's okos keresz-
tény elmondhatja, sőt tartozik is elmondani sz. Pállal 
óvásul embertársainak : „Vágynák némellyek, kik 
megháborítanak titeket, és a' Krisztus' evangéliumát 
elfordítani akarják. De ha szinte mi is , avagy egy 
mennyei angyal hirdetne tinektek valami ollyant, mi 
ellenkeznék azon tanítással, mellyet mi hirdettünk 
nektek ; átok legyen." A' mit pedig most mondók ; 
azt meg nem másolom, hanem még újra is azt mon-

X 
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dorn: ha valaki nektek hirdet valamit, a' mi ellen-
kezik azon tanítással, mellyet általvettetek ; átok le-
gyen." Gál. 1, 7. 8. 9. Mondanak-e mást a' katholi-
kusok, mint ezek mondottak ? 'S mondhat-e Haubner 
ur okos ember 's keresztény létére mást, mint Urunk 
után János és Pál mondott? Mondhatja-e Jurieu Pé-
terrel: akármi tévelygő hitvallásban élő, csak más 
kötelességeinek feleljen meg, üdvözülhet ama' vers 
szerint : Porta patens esto, nulli claudaris hones-
to? Vagy mondhatja-e Pfaffal (Akademische Re-
den S. 262) : hogy a' közönséges ker. anyaszent-
egyház, mint Krisztus' igaz egyháza, minden, egy-
mással a' lényeges hitágazatokban is ellenkező ke-
reszt. felekezeteket magában foglal; azért minden ke-
reszténytévhitvallás is üdvösségre vezet? Ugy gon-
dolom, Haubner ur igy nem vélekedik; ha pedig igy 
vélekedik, akkor ellenkezik Jézus, János, Pál' vi-
lágos nyilatkozataival, ellenkezik az előbb idéztem 
régi sz. atyák' hitével, sőt ellenkezik az idézett Lu-
ther és Confessiók' állításaival. 

r f f 

Ámde egeszen mas térre lépünk, midőn már 
nem magáról a' tévelygő hitvallásról, vagy általá-
ban a' tévelygő hitvallást követőkről: hanem a' 
tcvtanitást követő egyes személyekről, Samuról, Sá-
ráról vagy Jakabról szólunk. Ha Urunk' nyomán járva 
általán elmondhattuk, ki Krisztus és az apostolok' igaz 
tanítását nem hiszi 's tettel nem követi, elkárhozik; 
ezt egyes személyekre alkalmazva el nem mondhat-
juk , 's nem is mondjuk soha : Samu vagy Sára 
tévhitvallást követő elkárhozik ; mert itt már igen 
helyesen idézhetjük Urunk' szavait Luk. 6, 37. : „Ne 
kárhoztassatok és nem kárhoztattok," 's Pál' szavait 
Rom. 14 ,4 . : „Te pedig kicsoda vagy, hogy másnak 
szolgáját kárhoztatod? az ő tulajdon urának áll és 
esik." Igen is; Istené egyedül az ítélet, ő a' szivek 
és vesék' vizsgálója tudhatja voltaképen : mi laKik az 
emberben, ő tudhatja: ki téved ártatlanul, kité-
ved vétkesen; azért egyedül ő ítélhet igazán, ö üd-
vözitheti, kárhoztathatja az egyes embereket. — Mi 
katholikusok ugy tartjuk : Vágynák a' tévhitvallá-
soknak makacs vagy könnyelmű's hanyag követői, 
kik Krisztus igaz hitvallásának keresésével 's megis-
merésével épen nem gondolnak ; 's hiszszük, hogy 
ezekre alkalmazhatók Urunk' szavai : ki nem hiszen, 
elkárhozik. De kik legyenek ezek az egyének, csak 
Isten tudhatja, 's csak ő kárhoztathatja őket, ember 
nem. Hiszszük mi katholikusok: hogy vágynák 
sokan a' tévhitvallás' követői közül, kik ártatlanul 
tévednek; mivel kisdedségöktől fogva talán tévhit-
vallásban neveltettek, 's a' beléjök rögzött előítéle-
tek 's tanok miatt az ellenkező igazságról meggyő-
ződni nem tudnak ; de ők szivök szerint ragaszkod-
nak Istenhez és Krisztushoz ; egyedül azt, 's mind-
azt akarják hinni 's követni, mit Krisztus és az apos- I 
tolok tanítottak, annak az anyaszentegyháznak ki- | 

vánnak tagjai lenni, mellyet Krisztus alapított. Igen 
is, illy ártatlan tévedőkről mi katholikusok minden-
kor hittük 's tanítottuk, most is hiszszük és tanít-
juk : hogy ők nem ugyan tévhilvállásuk, hanem 
Isten' különös malasztja által rendkívüli uton sz. Ágos-
ton szerint a' kath. anyaszentegyháznak tagjaivá lát— 
hatlanul is avattatnak, 's azért mint Krisztus igaz 
testének előttünk ugyan ismeretlen, de Isten előtt 
ismerős tagjai üdvözülhetnek. Valamint a ' Cornelius 
századost és Saulust ártatlanul tévedőket még éltük-
ben Isten az igaz hitre vezette, ugy vezethet másokat 
i s , ha előbb nem, utolsó szempillanatukban világító 
kegyelme által. * ) Kik legyenek ezen ártatlan téve-
dők, mi őket nem ismerjük, a' szeretet sürget , 
hogy mindegyiket, kivel találkozunk, annak tartsuk. 
Ugyanazért a' magát humanusnak tartó Haubner ur 
nagyon sért minket katholikusokat, ha ezeket mi-
felölünk állítja: „Ha vele (a ' protestánssal) hom-
lokegyenest ollyanok vetélkednek, kik gyűlöletes 
indulattal előtte és sok más, talán náloknál sokkal 
jobb embe rtársaik előtt elzárják a' mennyország' kapu-
ját 's íidvözülhetésöket egyenesen tagadják." Ismét: 
„Nem kell-e a' protestáns atyának irtóznia, magza-
tait ollyan szellemben fölnevelkedni hagyni, melly 
őket atyjokat örök kárhozatra adni t an í t j a?" Illy 
rágalommal a' katholikusokat csak az illetheti, ki 
régi 's ujabb theologusaink' állításait a' formális 
és materialis tévedőkről soha sem olvasta; vagy 
kinek eltökélett szándéka, ha hamisan i s , másokat 
ellenünk ingerelni. 

Végül Haubner ur ezt mondja : „Der Gescheidte 
gibt nach. Mert igen is , a' hitvallását igazi buzgó-
sággal tisztelő és szerető protestáns itt csak ugy le-
het engedékeny, ha üdvözítőjének (Máté 5, 39. 40. 
41. helyein előadott) intő szavaira hallgat." Itt Haub-
ner ur ismét mint sophista mutatkozik ; mert Urunk-
nak idézett szavai csak a' földi javakat, vagy szemé-
lyünk' kényelmét, jólétét illető dolgokban parancsol-
nak engedékenységet inkább, hogy sem elleneseink-
kel lelki sérelmünkre czivakodjunk. De az idézett sz. 
igék, és a' közmondás : az okos enged, soha a' 
hit 's lelkismeret' dolgaira nem alkalmazhatók. Vagy 
mondja meg Haubner ÜT: szabad-e valakinek igaz-
ságtalan erőszakja miatt hitünk 's lelkismeretünk el-
len engedni? embernek inkább mint Istennek enge-
delmeskedni? Nem tartozunk-e minden erőszak' el-
lenére is Krisztus igaz hitének 's törvényének köve-
tése által vallást tenni Krisztusról? Nem tartozunk-e 
attól is , kit legjobban szeretünk, vagy ki nekünk 

*) Ezen tárgyról már bővebben értekeztem a'Tolerantiá-
ról szóló czikkemben, mellyet a' Rel. és Nev. szer-
kesztőségéhez beküldöttem. Sz- <x>. f ) 

f ) Hozzánk beküldött egyéb böcsös munkálatokkal együtt átadatott 
szerkesztőségi utódunknak. Szerk. 
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legszükségesebb, megválni, mihelyt igaz hitünket 
vagy erényünket veszélyezteti ? Megfelelnek ezen 
kérdésekre ürunk'világos szavai.Mát. 10, 28. 32—37. 
Mát. 5. 29. 30. Midőn a' hitről 's lelkismeretről 
van szó, 's arról: vallási szempontból engedhetünk-e ? 
ezekkel kellett volna elöállania Haubner urnák, nem pe-
dig az idézte helyekkel; ha nyilt's igaz uton akara járni. 

Isten maradjon velünk Haubner ur; ha ismét 
sikrahivand, újra találkozandunk. Sz. ce. 

A* romai Pápáknak hazánkra nézve 
jótékony befolyása. 

(Folytatás.) 

Valamint II Pius pápa, ugy utódai II Pál és 
IV Sixtus pápák is hazánk iránt különös figyelem-
mel viseltettek. A' Mátyás király' udvarában tartóz-
kodó Bonfin, a' már fölhoztakat elszámlálván, még 
azt irja, hogy 1468ban, midőn a' királya' mold-
vai hadakból visszatért, Roborella apostoli követ ál-
tal 50,000 arany adatott által segedelmül Mátyás-
nak, és máskor 147 Iben ugyanazon czélra 18,000 
aranyat küldött a' pápa. Ki lévén már igen üritve az 
apostoli kincstár többet nem küldhetett, 's ajándékul 
még kalapot és kardot küldött, mellyet Mátyás király 
kedvesen fogadott. A 'mi több, a' pápa hatalmasan 
még azt is sürgette, hogy Podiebrad' holta ulán 
Mátyást választanák a' csehek királynak. Ezen II 
Pál pápa a'hitetlenek elleni hadfolytatásra 1464ben 
évenkint 100,000 arany forintot igért; más fejedel-
mek is sokat igéitek, — de a' pápán kivül senki 
sem adta meg igéretét. Midőn pedig 1466ban azon 
hir terjedett volna, hogy Mahomed sultán egész 
erejével Magyarországra akarna rohanni, II Pál pápa 
azonnal segedelmet nyújtott, mert 100,000 arany-
forintot a' velenczeiek által kifizetendőt rendelt; 
azoknak pedig, kik ezen harczban részt vesznek, tel-
jes bucsut engedett. . . „Mi több: 1476ban ugyan 
I I P « ? pápa, midőn értésére esett , hogy Mahomed 
négyszáz ezer emberrel útban van Várnánál a' Du-
na felé, hogy a' borzasztó veszedelmet elhárítsa, 
Domonkos aderiaipüspököt küldé Budára 93,000 
arany forint segedelemmel, mellyen Mátyás katoná-
katállithatott, és Regensburgban 24 hajót vásárlóit, 
lláladással emlékezhetünk szinte vissza IV Sixtus 
papára ; ki miután a' török csapatokat, mellyek Er-
délyt és Havasalföldet földúlták 's Olaszország felé 
vonultak volna, hadaival megrongálá, 's az elfoglalt 
helyekből is kiüzé, mellynek hazánkra az a' kedvező 
eredménye lett, hogy a' megfutamodott, és már meg-
gyöngített ellenséget Mátyás király erőskaru daliáival 
megrohanta, 's rajtok szerencsésen győzödelmeskedett 
i s , miről midőn IV Sixtus értesíttetett, örvendező 
levele mellett az olaszországi herczegektől összegyűj-
tött 200,000 aranyat megküldötte azon háború sze-
rencsés bevégzésére. Sőt midőn Mátyás és Ulászló' 

csehországi viszálkodásaik már már veszedelmes lob-
bot vetettek, Sixtus bölcs közbenjárása által azokat 
minden módon meggyöngíteni törekedett. . . Továbbá 
midőn Mátyás 1479ben oz ozmánokat a' bosnyák 
vidékeken elűzte volna, Ilerczegovinában várt pápai 
segedelmet hadai' folytatására, mire nézve Gábor 
egri püspököt 's bibornokot küldé Romába, és midőn 
1481ben a' törökök ellen Bosnyákországban ismét 
kezdené csatáit, Zágrábban várá azon 50,000 arany 
forintból álló segedelmet, mellyet IV Sixtus pápa 
igért vala. 

Mátyás' halála után VI Sándor pápa 1500ban 
biztositá Ulászlót, ha a' törökök ellen folytatandja há-
borúját , évenként 40,000 arany forinttal fogja őt 
segíteni , és 1501 máj. 30án csakugyan elküldé a' 
pápa követjét , 's általa 40,000 arany forintot azon 
utasítással, hogy a' szerencsésen kezdett pályán 
folyvást haladjon, és diadalmaskodjék. . . Midőn 
hazánk' állása hanyatlott, X Leo pápa semmit el nem 
mulasztott, hogy azt fölsegélje, igy pápasága' má-
sodik esztendejében azt igéré, hogy azon esetre, ha 
a' király a' kereszténység' közellenségét a' törököt 
megtámadja, költség' fejében 50,000 aranyat ád, ha 
pedig védőleg tartandja magát, 20,000 darab arany-
nyal leend segedelmére. A' török meg nem támad-
tatott, hanem Pretiszlai Péter veszprémi püspök' ügye-
lete alatt az a' Horvátországbai berohanástól gátolta-
tott; a' miről midőn a' pápa értesítve lön, buza- és 
árpából kitűnő mennyiséget küldött, lőporból ezer, 
kénkőből 10,000, salitromból 5,000 fontot szállí-
tott le , hogy a' veszedelem' elhárítása ez által is ha-
marittassék ; nem különben több hadi mozgonyt külde, 
készpénzt pedig 2,000 aranyat, 's ekkor egyszersmind 
figyelmezteté követei által a' királyt, hogy a' még 
rövid idő alatt küldendő pénzmennyiség' t. i. 20,000 
aranynak nagyobb részét a'végvárak' megerősítésére 
fordítsa; olly szeretettel viseltetett pedig ő hazánk 
és nemzetünk' i ránt , hogy egyik levelében nyíltan 
vallja, hogy hazánk-és nemzetünkért nem csak min-
den vagyonát, hanem életét is kész föláldozni. 

Midőn Báthory István az utolsó magyar keresz-
tes hadról értesítette a' pápát, 's hazánk' állapotát 
szomorú színekkel festette volna, X Leo a' derék 
főrendek' állhatatosságát megdicsérvén, 's az abbani 
megmaradást továbbra is atyailag áldással kisérvén , 
Bernád egri énekes kanonok által 20,000 aranyat 
küldött Temesbe védelemköltségre, jelentvén egy-
szersmind, hogy nem sokára ismét 7,000 aranyat 
küldend Dalmat- és Horvátország' részére. 

Ulászló' halála után a' pápa midőn e' fölötti fá j-
dalmát kijelentette II Lajosnak, egyszersmind érte-
sítette , hogy mindazt, mit atyjának igért , ezután 
is teljesíteni fonja. Ekkor már hazánkra nézve a ' v e -
szedelem tetőponton állott. X Leo szavát meg is 
tartá; 1516 jun. 24dikén költ levelében, mellyet 
a' francziák' királyához irt, fölszólitván ő t , hogy 
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legalább 15,000 aranyat adjon, mellyhez ő II Lajos' 
számára a' pápai kincstárból szinte annyit adni kész, 
és e' levelében oda nyilatkozott, hogy Magyaror-
szág és népe' szabadságáért nem csak mindenét, mi-
vel bir, kész fordítani, hanem életét és vérét is föl-
áldozni. Az Ígéretben hazánk' e' szomorú körülményi 
közt nagylelkűek voltak ugyan a' budai 1 5 1 7 , és 
tolnai országgyűlésen a' hazafiak is , de ebből ke-
vés gyűlt be , 's az is rosszul használtatott el. A' 
magyar önhasznát keresve, királyát, hazáját sietteté 
a' nem messze álló veszedelem'örvényébe dűlni, mit 
tapasztalván II Lajos 1520ban, Broderics István 
prépostot, majd Verbőczy István országbiráját küldé 
Romába, hol a' buzgó pápa épenbucsut jára, könyek 
közt esdekelvén a' mindenek' ura előtt a' keresztény 
fejedelmek' békeségeért, hogy egyesülten a' pogány 
közellenség ellen harczolnának. Hazánk' gyászos ál-
lapotát előadván a' követek, érzékeny részvétre 's 
hathatós segedelemre kérték a' pápát. A' mire rö-
vid idő múlva Vio Tamás bibomok küldetve a' pá-
pától, nem megvetendő mennyiségű pénzzel megjelent 
hazánkban, a' melly idő tájban, úgymint 152Iben, a' 
n a g y jótékonyságu pápa meghalálozott ; hazánk pe-
dig gyors léptekkel sietett gyászos végéhez az egye-
netlenség , fösvénység és elpuhultság' mezején, 
mit a' vérszomjuzó II Soliman észrevévén , hasznára 
fordítani törekedett, 's Nándorfejérvár' elfoglalásá-
val csakugyan tárt kaput lelt hazánknak leigáztatására. 
— Olly szomorú volt ekkor hazánk' állása, hogy 
még a' bűntett is fenyíték nélkül maradt. Igy Orlovics 
Gergely azon eleséget, mellyet II Adorján pápa 
a' horvát határőrök közt fölosztandót küldött, eladta 
a' nélkül, hogy bántása lett volna. 

Hazánkra és nemzetünkre az 1526diki gyászos 
év felejthetlen; ez idő alatt YII Kelemen pápa leg-
inkább kitünteté atyai kegyeit. II Lajos királyunkról 
azt jegyzik meg a' történetírók, hogy olly szegény 
volt, hogy a' zsidóknak zálogosította el ezüst edé-
nyeit, 's alig volt sokszor lábbelire költsége, 's 
midőn Tomory Pál kalocsai érsekhez mint Pétervár' 
parancsnokához követet küldene, erre a' pápai kö-
vetnek kellett költséget nyújtani. Hazánk' siralmas 
állapotja a' mint tudva volt VII Kelemen pápa előtt, 
ugy semmit el nem mulasztott, hogy azt a' vesze-
delemből kiragadja. V. Károly császárhoz követ-
ségbe küldötte Victorinus Pált, hogy hazánk' ve-
szendő állapotját érzékeny ecsettel fesse, 'sőt segede-
lemre birja; irt VIII 'Henrik angol királyhoz; irt 
Ferencz franczia királyhoz Magyarország és kirá-
lya' szomorú állapotát elevenen föstvén; irt minden 
fejedelmekhez 's német herczegekhoz, sőt több fran-
czia előbbkelőhöz, őket az egyességre, 's a' köz-
ellenség elleni egyesülésre kérvén, sürgetvén és 
nógatván. Ezek közül azonban csak VIII Henrik an-

gol király küldött szép mennyiségű pénzt, mellyhez 
a' pápa tulajdon kincstárából 50,000 aranyat tett. Mi-
dőn pedig a' szóban lévő gyászos év' május hónap-
jában Tomory Pál kalocsai érsek lemondott volna tá-
bornoki hivataláról, 's elköltöznék Péterváradról, 
Pulleo del Borgia Antal apostoli követnek sikerült 
ezen hazalita' pápai kincstárból adandó 40,000 arany-
nyal visszatartani,mint a' mellyel a' rég nem fizetett 
katonák' zsoldjátkielégitheté; sőt kecsegtetéa' követ, 
hogy a'keresztény fejedelmek' hozzájárultával 200,000 
aranyat küldend a' pápa. Soliman' előseregei már 
junius hónapban Nándorfejérvár felé húzódtak; hogy 
tehát a' legnagyobb veszedelmet a' pápa elháríthassa, 
Czipriai Hanibalt pénzzel Morvaországba küldötte 
fegyveresek' fogadása végett. Bebek Imre fejérvári 
prépost pedig Báthory István nádorhoz és másokhoz 
küldetett királyi parancscsal, hogy egész erővel ol-
talmazzák a' határvidékeket, és a' szávai általjárásokat, 
mire szinte Tomory Pál kalocsai érseket is figyelmez-
tették. Lehet mondani , hogy olly erővel , el-
szántsággal, költséggel és mindenek' megkísérlésével 
senki sem járult hazánk' oltalmára, mint VII Kele-
men, ki szinte minden egyházi jövedelem' felét ezen 
czélra fordíttatni megengedte. Midőn 200,000 török 
sz. Dömötörnél a' Száván általkelt, Tomorynak, a' 
főtábori parancsnoknak nem volt több ezer lovasánál, 
és ötszáz gyalogjánál, kiket a' pápa küldött, 's igy a' 
legborzasztóbb, 's az ajtónál álló veszedelem' látá-
sakor sem tettek intézkedést őseink a' török' vissza-
nyomására. Már julius' 20ka volt , midőn II Lajos 
király a' fővárosból kiindult, midőn már az ellenség 
Pétervárat veszedelmezteté, csekély kiséretü főpapok-
és magnásokkal, és 2,500 gyaloggal, kik a 'pápa' 
pénzén fogadtattak, a' királynénak 1,000 huszárjával, 
és az esztergomi érsek' 500 lovasával. Midőn a'király 
aug. 6án Tolnára érkezett, alig jött 7,000 lovasnál több 
össze. Azon hírre, hogy a' király útban van az ellen-
séggel szembeszállandó, a' szomszéd megyék ekkor 
kezdének mozgásba jőni, 's arról gondolkozni, mit 
volnának cselekedendők. Az elsők közül jelent meg 
Czipriai Hanibal és Baylalhy János a' pápa' költsé-
gén fogadott 4,000 gyaloggal, Grojenszky Leonhard 
mint hires tábormester del Borgia pápai követtől 
zsoldba fogadtatván, 1,500 lengyelt vezetett. Szóval 
a' mohácsi veszedelem előtti néhány nappal u. m. aug. 
2Gán nem volt több fegyverese Lajos királynak 13,000 
lovas, és 14,000 gyalognál Solimán' 300,000 em-
bere ellen.*) (Vége köv.) 

Heltay Gáspár , ki nem sokára élt ez idő után, igy ny i -
latkozik , Elsőben jőve a' Czipriai Hanibal a ' p á p a ' 
népével tizenhárom ezer gyaloggal ; ezek mellett i s -
mét négy ezer gyalogot bocsátott vala a ' p á p a , 
azok is oda érkezének ; szép fegyveres nép vala ez, 
és jó készülettel valának; noha gyalogok valának. '4 
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Figyelmeztetés. R-B. postamestertől érkezett levél által tudósittatom a 'v idékben elterjedt azon véleményről, 
hogy a' R e l i g i o és N e v e l é s ' már most lefolyt I843diki l s ő félévi folyamára is az á r i for. 20 krral p . p . 
fölemeltetett. Kijelentem t ehá t , hogy nekem a' folyóirat iránt a ' múltra nézve senkitől sincs mit követelnem : a' 
fölemelt ár pedig az uj szerkesztőségtől a' második félévi folyamatra tüzetett k i ; mire nézve az előfizetni k i -
vánó urakat ujolag az „Egyházi Tudósítások'" végén olvasható jelentésre figyelmeztetem. Szaniszló Ferencz, 

szerkesztő. 
- — ' — " 

TARTALOM: Szombathelyi levelek. 18ik levél. Ç— czy~). — A'romai 

pápáknak hazánkra nézve jótékony befolyása. Vége. — Szer-

kesztői végszó. (Szanixzlú Ferencz). 

Szombathelyi levelek. 
18ik levél. 

Haubner elleni levelek' befejezése, 's az ulánirat' 
taglalatja. 

A' 17ik levélben megszakasztott vizsgálathoz 
még ezeket csatlom. Megengedvén Haubner : hogy 
a' prot. keresztyének között annyiféle a' ker. hit a' 
hány egyed vagyon, mondja: „de meg vagyunk 
győződve, hogy ez akármelly más hiten lévőknél 
sincsen másként. Egy tál ételből esznek tizen és 
nem egyenlőképen hiznak meg attól, mert nem 
egyenlő az emésztő tehetség. A' lelkiekben ez 
épen igy van. Ugyanazon igéket hallgatják szá-
zan és százféleképen épülnek azokból. — Sőt 
még többet mondunk : mi közöttünk pro-
testansok közölt nem csak annyiféle 
a' hit, a' hány egyedek vagyunk , ha-
nem ugy anaz on egyedben is különb-
féle a' hit k ül önbféle él etk orban." 

Mi r. katholikusok, mivel azt valljuk, hogy egye-
dül az objectiva ker. hit igaz, vagyis azon hit és 
azon értelemben vett hit, mellyet és melly értelem-
ben Krisztus kinyilatkoztatott ; és mivel azt valljuk, 
hogy mikép Isten az általa teremtett világot szaka-
datlanul őrzi és kormányozza, ugy Krisztus is az 
általa kinyilatkoztatott objectiva igaz hit' megőrzé-
sére és épen tartására csalhatlan anyaszentegyházat 
rendelt, mellytől minden tévelygés' félelme nélkül 
az egy igaz objectiva hitet mindenki megtanulhatja : 

ezen kettős tekintetből tagadjuk, hogy a' r. katho-
likusoknál, mikép a' protestánsoknál annyiféle a' 
ker. hit a' hány az egyed. Igy p. o. a 'szent Három-
ságról minden katholikus változatlanul azt hiszi, hogy 
Isten egy természetében, három pedig személyében, 
's e' megfoghatlan titkot hiszi kizárólag azért, mert 
ezt Krisztus épen ezen értelemben kinyilatkoztatta ; 
azt pedig hogy egyedül ezen értelemben nyilatkoz-
tatta ki Krisztus, következőleg hogy minden más 
értelemben vett sz. háromsági magyarázat valóságos 
hitbeli tévelygés, hiszi az anyaszentegyház' csal-
hatlan tanításából; 's ezen okból akár tudós akár tu-
datlan legyen a' katholikus, a' sz. Háromságról soha 
sem mást, sem más okból a' mondottaknál nem hisz. — 

rr 

Nem igy a' protestáns. 0 mivel csak azt hiszi, mit 
egyedül a' sz. irás' szabad magyarázatából önmaga 
kitalált, és pedig azon okból hiszi, mivel valamelly 
tant a' sz. Írásból (mellynek mind isteni tekintélyé-
ről, mind pedig annak lényeges könyveiről ismét ő 
maga szabadon itél) az exegesis' segedelmével ő 
maga talált k i , sőt mivel minden protestáns a' mái-
elfogadott hitágazatokat 's az elfogadásnak vég okát 
egyedül csak addig tiszteli, míg tudományos készü-
leteinél vagy egyéb tekinteteknél fogva eddigi né-
zeteivel tán merőben ellenkező vallási véleményre 
nem bukkanik : igen természetes, hogy ő nála az 
egyedül igaz objectiva hit' megismerése örökre szám-
űzetve lévén, sőt annak biztos megismerése a ' t e l -
jes lehetetlenségek közé tartozván , „nálok annyi-
féle a' hit, a' hány egyed vagyon, sőt ugyanazon 
egyedben is különbféle a' hit különbféle életkor-
bande épen ezért a' magában tagadhatlanul is-
teni keresztény religio a' protestánsoknál szükségkép 
az alanyi nézetek, ábrándok 's önkényes magyará-
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zatok' örökös játékává változik; 's midőn a' r. ka-
tholikus mindenkor biztosan tudja religiójára nézve: 
mit hisz ? kinek és mért hisz ? a' protestáns pilla-
natig sem mondhatja biztosan: mit hisz? vagy ki-
nek és mért hisz? mert a' szabad, 's ha tetszik 
szabados, alanyi magyarázatból kiröpített lepke gon-
dolatot erős és üdvözítő ker. hitnek — mert illyen-
ről lehet egyedül szó — senki józan észszel nem 
nevezheti. A' protestánsokon, ha csak Haubner' idé-
zett szavait tekintjük is, vallásra nézve teljesült , 
mit Plutarchus a' holdról emlit, hogy t. i. ő édes 
anyjától ruházatot kérvén, mire a' vett mérték sze-
rint a' ruha elkészült, a' hold ugy elváltozott, hogy 
az reá soha nem vala alkalmazható, 's e' miatt ma-
iglan csupaszon járja pályáját. 

A' mondottak mellett azonban állítjuk, hogy az 
egy igaz objectiva keresztény hitnek mint tudomá-
nyos fölvilágositásában mind pedig gyakorlati alkal-
mazásában a' keresztények között alanyi különbség 
van, lennie kell is, de az objectiva hit' akár tárgyá-
nak akár pedig igaz meghatározott értelmének legki-
sebb sérelme nélkül. Tudni illik egyedül az igazság 
tudományos ismeretének fokozata 's azon igazság' 
gyakorlati alkalmazása különbözik nálunk katholiku-
soknál, de azért az igazság' körüli hitünk, 's an-
nak alapja bennünk nem változik. Senki nem állit-
hatja , hogy az apostolok, evangélisták 's a' kath. 
anyaszentegyházban ólt szentek ugyanazon hitet vál-
tozatlanul ne vallották volna, de mind e' mellett 
gyakorlati életökben ezerfélekép gyümölcsözteték az 
egy 's változatlan keresztény hitet ; egyik vértanu-
sággal , a' másik tudatlanok' oktatásával, a' har-
madik ügyefogyottak' gyámolitásával, a' negyedik 
foglyok' kiszabadításával, az ötödik jámbor gyerme-
kek' nevelésével 'stb. lön Isten osszágának hű pol-
gárja, de az soha egyiknek sein jutott eszébe, hogy 
az ő hite különbözik a' többi igaz keresztények' hi-
tétől , vagy pedig hogy az ő hite más alapon nyug-
szik, mint a" többi igaz keresztényeké. Sz. Pál apos-
tol az urvacsoráját más szavakkal adja efő mint az 
evangélisták, 's mégis még a' mennyből leszállt an-
gyalra is átkot mond, ha mást tanítana, mint a' mit 
ő hirdetett; ezt pedig hogyan 's milly joggal te-
heté, ha isteni hitünknek mind tárgyát, mind alap-
ját , mind végre igaz változatlan értelmét és szelle-
mét vagy meg nem tudhatnók, vagy kitanulni nem 
is tartoznánk ? Ha a' hitegységről mindenkor azt 

vitatta volna a' kereszténység, mit Haubner vitat, 
akkor bizony 18 század után nem volnánk képesek 
a' keresztény naptár' minden napjára egy egy tisz-
tességes nevet iktatni, 's ollyan naptárunk volna, 
mint volt Francziaországban a' forradalom' legször-
nyűbb epochájában, midőn répa, retek, magyaró, gele-
genye, dió 's több elfélék paradéroztak abban. Sze-
rencsénkre az igaz kereszténységnél „Krisztus teg-
nap és ma, ugyanazon mindörökké," nem pedig 
mint némelly protestánsoknál, néha Isten követje, más-
kor philosophus, néha ábrándozó, sokaknál népámitó , 
vagy mythologiai hős. — „Az egy tál ételről" 
fölhozott hasonlatossága nevetségnél nem egyéb ; 
hiszen ha az egy tálból, tíz egészséges és nem rom-
lott gyomrú ember eszik, ugyanazon egy tál étel 
mindegyiknek táplálékot, erőt, életet ád , 's a' tál 
étel nem fog változni egyiknek szájában méreggé, 
a' másikéban kővé , a' harmadikéban szalmává, a' 
negyedikében rugalmas mézgává 'stb. mi lia csak-
ugyan történnék, biz attól egyik sem hiznék meg, 
de sőt táplálékot sem nyerne; valamint az Isten' 
igéje sem szolgáland azoknak soha üdvösségökre 's 
igazi épülődésökre, kik azt kényök kedvök, vagy 
épen szenvedélyeik szerint ugy elferdítik, hogy be-
lőle böcsületes emberi ige sem válik, "s a 'kész lelki 
eledelt csak akkor 's ugy tartják táplálónak, ha azt 
végkép megrontották 's minden lelki tápszertől meg-
fosztották. 

De Haubner igen ügyes hadvágással minden 
kelepczéből kibontakozni akarván, mondja: „abból 
hogy a' protestánsok között annyiféle a' hit, a' 
hány egyed van, épen nem következik, hogy 
a' protestánsok közölt épen nem látszik 
semmi unitas fidei, et unitas ecclesiae chri-
stianae," hiszen erről soha sem kételkedett senki, 
hogy a' protestánsok között is látszik vala-
melly unitas fidei et ecclesiae, bizony 
mondom csak „látszik" de valósággal hitegység a' 
protestánsoknál nincs, és nem is lehet, kivévén 
azon egyetlenegy hitegységet, melly a' hitegység' 
teljes lehetetlenségét vitatja minduntalan. Erre nézve, 
ugy látszik, olly formán jártak protestáns atyánkfiai, 
mint azok, kik a' nagy és jól mutató tükröt dara-
bokra zúzták, hogy abban mindenki magát kényelme-
sen láthassa, 's ezzel nem elégedvén meg, a' tükör' 
töredékeiről az amalgamât is nagy részben levakar-
ták ; 's azért ha most bele tekintenek , mindent lát-
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nak inkább — nem abban, hanem azon keresztül, mint 
azt, a" mit egykor abban kiki tökéletesen láthatott, 
's maiglan is látni óhajtana. 

Most halljad csak, mikép mutatja meg Haub-
ner föntebbi állítását : „a' mi úgymond az elsői 
(unitas fidei) illeti, mi protestáns keresztények 
a' hányan vagyunk, hiszünk egy Istenben, és 
egy Jézus Krisztusban és egy sz. Lélekben, — 
egy erényben, és egy mennyországban ; a' mi 
pedig a' másikat illeti (unitas ecclesiaeJ, meglá-
madóink sem tagadhatják, hogy alig szóljanak 
velünk fiz szót, ha előbb soha sem láttak is ben-
nünket, rá ismernek bennünk a' protestánsra. 
Ugy, de hogyan lehet ez, ha nincsen semmi, 
a' mi bennünket megbélyegez. " Csak az kár, 
hogy Haubner' nem mutatta elő credentionalisát, 
mellyböl láthatnék , hogy ő a' protestantismustól 
föl van hatalmazva a' protestáns symbolum' megha-
tározására ! hiszen más protestánsok még ezen öt czik-
kelyben ( ' s pedig milly határozatlanokban) sem me-
rik kifejezni a' protestáns közsymbolumot, 's leg-
újabban találkoztak Németországban ollyanok is, kik 
a' közprotestans symbolum' meghatározását teljes le-
hetetlenségnek ismerve, azt vitaták, hogy a' protes-
táns közsymbolum nem más, mint a' „mi atyánk." 
Hogy a' protestánsok „egy mennyországban is hisz-
nek," olly bizonyos, hogy ezen hitök miatt a' „po-
kolról" majd csaknem egészen el is felejtkeztek ; 
azonban hogy a' szent Háromságról mikép hisznek, 
egy külföldi superintendens eléggé tudtunkra adja. 
Ugyanis Cannabich superintendens a' sz. Háromság-
rólezeket mondja: „a' sz. Háromságról 
való ágazatot, mint uj okon nem épült, 
és észszel ellenkező tant, a' religio bel i taní-
tásból f Ónak ad ás nélkül ki lehet hagy-
ni. Ennek mindazáltal nagy vigyázattal kell vé-
gére járni , hogy a' gyarlóbb keresztények benne 
meg ne 'botránkozzanak, 's netalán az egész re-
ligiót megutálják. Az által kell ezt a' czik-
kely t elf el ejtetni, hogy ez ne is érdekel-
tessék , hogy az annak ajánlására szolgáló régi 
formulák megváltoztassanak, meg enyhíti essenek, 
megigazíttassanak , és lassanként egészen kima-
radjanak. A' tanítókat, arra kell kötelezni, 
CNB) hogy erről semmi positivumot, 
semmi meghatározottat ne tanitsa-
nak (L. Theod. estvéi 156. I. e' czimü munka 

után : Kritik alter und neuen Lehren der christ. Leh-
re). Iiiyen unitas fidei, melly a' sz. Háromságról, 
az Atya, Fiu és Sz. Lélek puszta nevezeteket ki-
véve, semmi positivumot, semmi meg-
határozottat nem tanit, igenis van a 'protestán-
soknál, 's illyen egység hazánkban is a' protestánsoknál 
nőttön nő, 's ezen egység' mezején az annyira ohajtott 
prot. unió is teljesülhetend. „Semmi positivumot,semmi 
meghatározottat" e' legyen a' jelszó : 's a' r. katho-
likusokat kivéve, az egész világon létező vallásoka' 
protestantismusba össze fognak olvadhatni. — Mi 
a' protestánsoknál létező unitas ecclesiae-t i l leti , 
ezzel is csak ugy van a' dolog, mint az érintettem 
prot. hitegységgel. Hogy unitas ecclesiae a' protes-
tánsoknál nincs, gondolom eléggé látható abból: 
hogy a' protestáns egyházi unió csak nem régiben 
terveztetett; mert hol unitas van , ott unióról nem 
kell gondoskodni. Hogy a' protestánsokra, mihelyt 
velők tíz szót váltunk, reájok ismerünk, igaz; de ennek 
okát nem az unitas ecclesiae protest,anticae-bcn 
kell keresnünk, hanem máshol. Erről egy régibb 
's egy ujabb protestáns tudós' vallomását idé-
zem : az egyik hittudós imigy nyilatkozik : ,,a' pro-
testánsok között tulajdonkép nincs már ecclesia 
— — hanem egy emberekből álló csapat, kik 
közül, főkép a' miv eltebb elmek és tanultabb aknak 
legkisebb része az, melly még Lutherhez és Kál-
vinhoz tart, legnagyobb része pedig önvéleményei 
után nyargalózik, legyenek azok bár milly hami-
sak és tévelygők." (Vertraute Briefe an den Bibi. 
Biester. L. Theod. estvéi. 280 1.) A' németországi 
protestantismus' bélyegéről pedig ezt olvassuk : 
„Seit dem Ende des Jahres 1840 ist Straussens Dog-
matik — Feuerbachs Wesen des Christenthums , — 
Bruno Bauers Kritik der evangelischen Geschichte 
ans Licht getreten, und Ruges Jahrbücher haben das 
Feldgeschrei : Rationalismus und Liberalismus auf 
ihre aufgerollten Kriegsfahnen geschrieben. Man will 
den Frieden nicht mehr, auch nicht den Schein des 
Friedens; man will olTenen Krieg, entschiedenen Bruch ; 
m an w ill v er k ünd et als schon v oll-
bracht den Untergang aller ehr i stli-
chen Institutionen, ja! den Unter-
gang des Christenthums !" (L. Gedanken 
über Lutherthum und Union von F. W. Frey. Darm-
stadt 1842. 9. 1.) Kik igy vannak bélyegezve, azokra 

és szellemökre vajmi könnyű rá ismerni, csakhogy 
* 
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mi r. katholikusok nem tartjuk elegendőnek aduni-
tatem ecclesiae christianae az akárminemü bélyegzést, 
különben ecclesia christianá-nak kellene neveznünk 
azon gyülekezetet is, mellyröl az irás mondja: odivi 
ecclesiam malignantium. — Én az unitas ecclesiae 
protestanticae-t abban helyzem, hogy annak min-
den egyéne maga magának vallási törvénymagyará-
zója , 's hogy ott a' rom. katholicismus ellen min-
denkor 's mindenki protestál, 's e' szempontból el-
mondhatja Haubner: „bizonyára van közöttünk 
unitas ecclesiae is." 

Egyéb furcsa 's alaptalan állításait Haubnernek 
mellőzve, átmegyek az „utánirat," taglalására. T. i. 
a' Prot. Lap 1843ki 12ik számban Haubner: 
„utánirat a' prot. keresztyének lelkiszabadságá-
ról közlött értekezéshez" czim alatt szót emel el-
lenein 's a' Religio és Nevelés ellen. — „Nevetsé-
ges merészségnek" állitja a' tőlem kitelhető legna-
gyobb jutalmat igérni annak, ki olly katholikus mun-
kál mutat elő, mellyben a' Haubnertől reánk rakott 
vádak olly szavakkal, olly modorral 's mi legfőbb 
olly kapcsolatban adatnak e lő , mikép azokat H.elő-
sorolja. Azután ismét emliti azokat, kik a' protes-
tánsokat gyűlölik , ezeknek, úgymond, „egyenes 
leikök nincs nyiltan kimutatni foguk' fejérét" „nem 
vivnak ők férfias bajnoki fegyverrel, hanem csak 
guerillázní szerelnek; a' bokroknak rejtélye mö-
gül szétszóródva külön helyekről röpitik nyilai-
kat ," „elvük ez : calumniare audacter" 's meg-
nevezi az I842ki Religio és Nevelést,kinyilatkoztat-
ván , hogy „ha az olvasóknak az ott kilövöldö-
zött nyilakat összeszedni és tetszésük sze-
rint (NB tetszés ük szerint !) kiállítani nem volna 
kedvük," vagy „én kibékülni nem akarnék:" „ő 
nyilvános böcsületét leküti," hogy a' kiállított vá-
dakat .,nem ugyan azon szavakkal, azon modor-
ban , 's ugyanazon kapcsolatban," „hanem min-
den bizonynyal abban a' szellemben és irányban" 
ki fogja mutatni. Végre mondja, hogy én a' fát az 
erdő miatt nem láttam, midőn a'keresztyén lelki sza-
badságról adott definitióját világosnak lenni tagadtam. 

Milly igaz a' közmondás : nem esik fájától messze 
a' gyümölcs ! Már Erasmus megjegyzé az evangéli-
kusokról : „quid mirum, quum isti novum prodide-
rint dogma fas esse fucis et technis uti, — evangé-
lium facis et technis propagare;" (Ad Fratres Germ, 
inf.) és íme Haubner őseinek szelleméhez hiven ránk 

keni, hogy elvünk ez : calumniare audacter. Guerilla 
tábornak nevezi a' Religio és Nevelés' 1842ki fo-
lyamat, mellyről még a' Pesti llirlap' 2 lOik száma is 
megvallja : hogy a' Religio és Nevelés „leginkább 
érdekes, észt és szivet egyiránt kielégítő czikkeket 
közöl, 's hogy az egészen bizonyos komoly tudomá-
nyosság és szerény vallásosság ömlik el." Hogyan 
mondhatja tehát Haubner épen ezen táborról : „ h o g y 
guerillázni szerelnek, á bokroknak rejtélye mögül, 
szétszóródva, külön helyekről röpitik nyilaikat ?" 
'S valljon „nein nevetséges merészség"-e Haubnertől 
nyilvános böcsületét hypothecául lekötni arra , hogy 
mindenkor kész a' Religio és Nevelésből minden bi-
zonynyal a' fölhordott vádakat, habár nem ugyanazon 
szavakkal ugyanazon modorban, 's ugyanazon kapcso-
latban, de abban a' szellemben és irányban kimutatni ? 
miután két renddel előbb nyiltan kimondja, hogy ,,a' 
guerilla tábornak nyilait kiki könnyen összeszed-
heti, és tetszése szerint kiállíthatja? 
hisz' erről ugy sem kételkedhetik senki, mert tet-
szés szerint valamit kiállítani vajmi könnyű vállalat; 
legkevesebbé kételkedhetik pedig valaki erre nézve 
Haubner' ügyességén , miután ebbeli fortélyosságai-
nak már eddigelé valóban remek és classicus bizo-
nyítványait adta. Vagy talán azt gondolja H., hogy 
az előadott argumentumok' kapcsolatában épen semmi 
erő nem fekszik? szerintem a' literatura' mezején va-
lakit kiadott munkáiból megtámadni akarótól igazság-
gal kevesebbet nem követelhetünk, mint azt , hogy 
ellenünk fölhozott vádjait, ha saját szavainkkal és mo-
dorunkban nem is , legalább azon kapcsolatban adja 
elő, mellyben azok fölhozattak. Haubner ugyan azt 
mondja utánirat,ában : hogy azon vádak úgyis csupa 
koholmányok lévén, ha ő azokat szaporítja, az á l -
tal csak magának ártott volna, mert „ekkép csak 
munkáját szaporította és súlyosbította volna " Ej ! 
drága nagy jó ur, H. uram! micsoda logica ez? ki 
maga koholta koholmányokat hoz föl ellenesei' „le-
tromfolására" (e ' szóval is H. él ellenem utánira-
tában) annyi esze szokott lenni, hogy fontos a rgu-
mentumot csakugyan nem kohol, hanem ollyant, 
mellyel munkája ha betűre szaporul is, de súlyra bizo-
nyosan könnyebbül. 'S épen illyen furcsasággal él mi 
ellenünk Haubner. Először koholt maga sokat, hogy 
a' czáfolat könnyebb legyen ; 's a' mit nem koholha-
to t t , azt szóra, modorra és főkép kapcsolatra elfer-
dítette, kitekerte és valóságos szétbomlott seprű-
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vé változtatta. Azt tanácslom tehát Haubnernek, 
hogy nyilvános böcsületét bitangra ne bocsássa ; én 
részemről nyilvános böcsületem' záloga mellett bizo-
nyossá teszem Haubner urat , hogy kibékülni csak 
azon igen egyszerű okból nem akarok, mert én soha 
sem Haubnerre sem más protestáns atyámfiára nem 
nehezteltem, 's ha kinek személyes és polgári szol-
gálatot tehettem, igaz magyar 's őszinte szivvel tet-
tem, 's mindvégig fogok tenni : de a' protestantis-
mus' elveivel megbarátkozni, kibékülni — Isten' 
kegyelmével reménylem — soha sem fogok, és 
merem mondani, soha igaz katholikus nem fog, nem 
foghat. Nyíltabban nem szólhatok, lia mind e'mellett 
H. urnák tetszik a' R. és Nből, vagy ha még más kút-
fejei is volnának , azokból is a' vádakat kiszemelni és 
tetszése szerint kiállítani, ám lássa; tessék azonban 
egyszersmind megemlékezni, hogy a' mit mi a' protes-
tantismusról itt ott mondottunk , többnyire protestáns 
iratokból 's magából a' prot. lapból is nyilván idéz-
tük , sőt többször 's pedig külön czikkben is kimu-
tattuk : hogy nem némelly katholikusok, hanem a' 
prot. lap' némelly írói kezdették a" positiv protestan-
tismust guny' tárgyává tenni. Egyébiránt részemről 
férfias bajnoki harczi a mindenkor kész vagyok, de 
ellene guerillázni, bokrok' rejtélye mögül nyilakat 
röpíteni soha sem fogok, ezt sem ügyünk' szentsége 
és igazsága nem kívánja, sem hitem, hivatalom és 
korom nem engedik. 

A' keresztény szabadság' definitiójára röviden 
azt mondom : hogy igen is az erdő miatt nem láttam 
a' fát, mert azon fa, mellyet látnom kellett vala, az erdő' 
sűrűjében volt,hová miután bementem,a' szabadság' fája 
körül 's gályáin hyaenákat, 's kurtakigyókat láttam, 
's miket észrevettem, leveleimben kimutattam. Én 
azon leveleimben is, mellyeket H. utánirata' tárgyául 
választott, nem csak átalánosan rosszaltam H. ur' 
delinitióját, mint logica ellenit, hanem a' definitio' 
taglalásánál tovább is mentem, tudván az t , hogy 
ha a' definitio nem elég világos, vagy tán a' logica' 
szabályaival nem egyező is , azért a ' tá rgy, mellyet 
rosszul definiáltunk, magában igaz lehet; 's épen 
azért törekedtem megmutatni, hogy a' prot. szabad-
ság , mivel a' kereszténység' gyökerét emészti, igaz 
szabadság nem lehet, miután maga Haubner mondja : 
hogy a' keresztény szabadság az , melly a' keresz-
ténységgel összefér. 

E' tárgyról irtam én kedves Haubner ur, 's nem 
önnek személyéről; 'sazért utániratában helytelenül 
állítja : „hogy én egy egész pávafarokkal fölczif-
rázva kezdem meg csekély sz em él y e ellen a' 
csetepatét;" tisztelettel kérem,ne legyen olly hiún sze-
relmes „csekély személyébe," 's ne hasonlítson bi-
zonyos sátorozni szerető házi madárhoz, melly akkor is 
öblöget, mikor a' füttyentő régen más dologba avatko-
zott. Okaimra feleljen-, a' dolog' érdemében engem, 

bár bramarbási meghunyaszkodást tesz föl rólam, 
meglássa : résen talál. 

Még csak azt adom a' mondottakhoz, hogy mi-
dőn Haubner engem utániratában egyéb gunyne-
nezetek mellett: „liramarbásnak" „cséplőnek" 
bélyegez, sőt rólam azt mondja: hogy „mit a' Re-
ligio és Nevelés' 6ik száméiban a' 10lilik l. ir-
tam, magam sem hiszem," iliyenekkel csak ma-
gát böcsteleniti, 's mindenkinek tudtára adja : hogy 
ő a' humanitas' iskolájában a' jelesek között épen 
nem volt. 

Az igazság' Istene világosítsa föl azt, ki közü-
lünk a' tévelygés' homályában van! — Te pedig 
kedves barátom , élj boldogul ! —vzy. 
A' romai Pápáknak hazánkra nézve 

jótékony befolyása. 
(Vége.) 

Egy régi német kézirat, mellyet Pray húzott ki 
homályból, mellyet Riedmüller János az akkori ki-
rályi quaestor' számtartója, Kristóf fiának !580ban 
Selmeczen maga után hagyott, igen jeles adatot szol-
gáltat a' pápák' hazánkkali jótéteményei' bebizonyí-
tására; kivonatja ez : „Midőn az apostoli követ a' 
pápától küldött pénz felől kérdezősködött, akkor én 
neki előmutattam azon 33,000 p e n g ő — i n Miinz — 
forintot, és 6,000 aranyat — in Gold — mellyeket a ' 
pápa Lajos királynak küldött Cajetanus nevü prédi-
kátor barát által, — Prediger Münch — és egy Car-
dinalis által 60,000 aranyat — in Ducaten — 'stb. Pray 
ezen romai küldeményeket összeszámítván 400,000 
ftra teszi. Illy tetemes áldozattal járultak a' pápák 
hazánk Ínséges állapotának enyhítésére. 

A' mohácsi vésznapok után a' nemzet magában 
megoszolván két királyt választott, melly szakadás 
a' békét óhajtó hazafiúi kebleket még inkább földúlta 
's kegyetlenül megvérzette. Zápolya' ereje napról 
napra gyöngült, és segedelemért 's pártfogásért VII 
Kelemen pápához folyamodott, de a' hazánk' kétes 
viszonyait tökéletesen ismerő pápa a' beavatkozástól 
idegenkedett; melly magaviselete annál jellemzőbb, 
mivel Roma épen V Károly császár' kemény ostroma 
alatt állván, hajlandóbbá teheté őt Zápolya mellett 
nyilatkozni, hogy illykép V Károly császár testvéré-
nek I Ferdinánd magyar királynak Zápolya János 
vetélkedő társának , annál nagyobb nyugtalanságot 
okozzon; de mivel azt nemzetünk' nagy kárával látta 
kapcsolatban, Zápolyát nem pártolá. Mint feküdt pedig 
hazánk' jobbléte szivén, kitetszik ama' válaszából, 
mellyet Kamarai Tamás követnek adott, kit 1527ben 
Batthányi Ferencz horvátországi bán az ozmánoktól 
rendkívül szorongattatván, küldött, kinek illy órte-

*) E' szerint reménylhetjük , hogy a' „Szombathelyi leve-
lek'" írója böcsös munkálataival a' jövő szerkesztőséget 
is megörvendezletendi, mire legbarátságosabban ezen-
nel öl föl is szólítjuk Szerk. 
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lemben őszintén nyilatkozott a' pápa : hogy előtte ,, 
misem kivánatosb, mint a'kivánt segítséget minden-
kép zaklatott országunknak megadni ; de körülmé-
nyeit tekintve, olly sajnos állapotban érzé magát, 
hogy mind személye, mind birtoka bátorsága' kiesz-
közlését egyedül mások' segédkezei által reménylené. 
Mindazáltal a' mint Isten' kegyelméből feszült álla-
potjából kiszabaduland, a' kivánt segedelem' meg-
adását igéré; kivált ha értésére esendik , hogy a' 
belső visszavonások 's egyenetlenségek megszűntek, 
minden külső ellenségtől kész tehetsége szerint védni 
hazánkat. Mindjárt következő évben 1528ban hason-
lóan felelt Zápolya Jánosnak i s , szívből óhajtván 
nemzetünk' egyetértését. De midőn Zápolya ama' 
gonosz lengyel Laszky Jeromos' tanácsára II Soli-
man török császárral lépett szövetségre, ezen tettet 
a' pápa nem csak nem helyeslette , hanem annak 
szerzőjét, 's eszközlőjét Laszkyt átok alá is vetette. 
Fekete föllegek borilák ekkor hazánkat, mellyeket a' 
pápa elhárítandó, 1 Ferdinándot kezdé tettleg pártolni, 
kinek kérelmére egyszersmind atyailag fölszólitá, 's 
kóré őseinket, hogy minden szenvedélyt, személyes 
gyűlölséget mellőzve, 's a' dicső elődök' nyomdokit 
követve, hazájokat bajnokul védelmezni törekedjenek. 
Hogy pedig a' pápa minél inkább sikeresitse atyai nó-
gatásait nemzetünknél, 's őket megója a' közel álló 
végső veszélytől, Ferdinánd királynak hat hónap 
alatt lefizetendő száz ezer aranyal ajánlott, egy-
szersmind ajánlá a' Zápolyával való békekötést és 
egyességet, hogy illy kép egész erővel megtámad-
hassa a' törököt. Lelkismeretesen teljesité igéretét 
VII Kelemen pápa, mert az ő költségén 1532ben 
8,000 katona állíttatott föl Bakics Pál , és Enyingi 
Török Bálint' vezérsége alatt , kik a ' du ló ellensé-
get szüntelen figyelemmel tárták. Nem is látszott ha-
zánkra nézve semmi menedék gondolhatónak , midőn 
1532 martiusban 300,000 emberrel indult Soliman 
Konstantinápolyból, kit a' Dunán vontatott temérdek 
tábori készület azon eltökélett szándékkal követett, 
hogy szerencsétlen hazánkat török tartománynyá te-
gye. Hogy a' pártokra szakadott országot végenyé-
szettől megszabadítsa VII Kelemen pápa, Medici llip-
politus bibornokot nagy summa pénzzel hazánkba kül-
dő , hogy 10,000 magyar harczolónak hónaponként 
bérét fizetné ; sőt midőn Kazum basa már a' bécsi 
erdőn át Ensig száguldana, 's mindent tűzzel vassal 
emésztene, 1,200 magyar állott Bécs mellett augustus 
és September hónapokban a' pápa' zsoldján Enyingi 
Török Bálint' vezérlete alatt. 

Miután VII Kelemen földi pályáját bevégezte, 
111 Pál hasonérzésü férfiú váltá őt föl , ki 1537 
aug. hónapban anconai Lukács' vezérlete alatt ten-
geren nagy tábori készülettel küldötte fegyveres vi-
tézeit Dalmat- és Horvátországba Clissa mellé, melly 
sziklavár egykor IV Béla király' mentő helye volt, 
Murát bey ellen, hogy illykép Ferdinándnak a'török 

elleni munkálódását sikeresitse. III Péil nemzetünk 
iránti hajlandóságát még inkább kitüntette , midőn 
1542 sept, hónapban 3,000 olasz katonát küldött az 
akkor nagy hirben álló Vitelli Sándor1 vezérlete alatt 
Buda' visszavételére, 's a' vad ellenségnek ha le nem 
tapodására , legalább gyöngítésére. Vitelli csapatjai-
val bajnokul mászta meg Buda' bástyáit, de segítség' 
nem létében kénytelen volt visszavonulni. Reá kö-
vetkező 1543ban pedig 4,000 gyalog katonaság állott 
Posonnál a' magyar haza' védelmére a' pápától föl— 
fegyverkeztetve. Mi több, Medici Angyal tárnokát 
is elküldé a' fegyveresekhez, hogy általa zsoldjaikat 
mindig pontosan fölvehessék. A' pápa' hadai milly 
vitézül viselték ügyünket, arról a' történet dicsére-
tesen emlékezik ; sőt az ellenség is megismerte Vi-
telli' bajnoki érdemeit, mert a' török követ is sze-
mélyes láthatását többször ohajtá , végre tiszteletből 
kiszólva nyergéből tudatá honfiaival 's unokáival, hogy 

I még az ellenségben is az erény dicséretes. Ferdinánd 
király is ezen két jeles férfiút, Vitellif és Medicit, 
midőn hazájokba visszatértek , magas érdemeikhez 
képest íllöleg királyilag megajándékozá. 

Maximilián követé királyi székében atyját 1 
Ferdinándot, de valamint atyjának, ugy neki sem 
jutott a' béke' örömeit élvezhetni, mert Zápolya 
Zsigmond János' nagyravágyása miatt a' török há-
borút el nem kerülhette. Minthogy pedig ezen há-
ború szerencsés vagy szerencsétlen kimenetelétől 
függött az egész kereszténység' sorsa, hasznosnak , 
sőt elkerülhetetlennek gondolta az akkor tájban vá-
lasztott V Pins pápát Renmillier titoknoka által a' 
had' szerencsés folytatására szükséges segedelem' 
nyújtására birni. Ezen üdvös vállalatra igen könnyen 
hajlott V Pius pápa, 's haladék nélkül 50,000 aranyat 
ajánlott a' királynak, mellyet IMmhazánkbani követ 
által meg is küldött, mint Bizar Péter bizonyítja. Ezen 
pápa lelkes törekvésének 's gazdag segedelmének 
méltán tulajdonithatni azon fényes győzödclmet, mely-
lyet austriai János a' levánti tengeröbölben a' török 
hajóhadon nyert; ugyanis halva maradt 30,000 ; el-
fogatott 3,500 török; 15,000 keresztény pedig meg-
szabadíttatott a' rabigából, és 130 hajó gazdag zsák-
mánynyal lett a' keresztények diadalmas győzödel-
mének felejthetlen dija. Ennél fogva V Pius pápa' 
érdemei hazánkra nézve magas fokon állnak ; annál 
is inkább, hogy midőn Soliman 1566ban teljes erővel 
jött elpusztítani hazánkat; Maximilián több feje-
delmet fölszólított ugyan segedelem végett, de csak 
V Pius pápa adott 50,000 arany forintot, és ezentúl 
pedig több olasz herczeget. is fegyverfogásra buzdí-
tott. Midőn pedig hazánk' halhatlan emlékű fia Zrínyi 
Miklós rettenthetlen bátorsággal 's tántorithatlan hű-
séggel védné Soliman ellen Szigetvárát , Ovárnál ál-
lott 2,200 zsoldosa a'pápának Alphonso Castaldo és 
Cavriani gróftól vezettetve, hol szinte Maximilián ki-
rály is 45,000 emberrel tartózkodott. 
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A' történet időszakonként fényes adatokat szol-
gáltat a' pápáknak hazánk iránti jótékonyságáról. Igy 
1595ben Mansfeld Károly gróf a' császári királyi 
csapatoknak vezére, midőn sánczokkal körül vett 
táborban várakoznék Moson mellett, a' német, cseh 
és más országokból szállongó segedelemre, imemeg-
jelenék Aldobrandini Ferencz Vili Kelemen pápa' ro-
kona 10,000 részint lovas, részint gyalog olasz ka-
tonasággal a' pápa' költségén ; nein várta a' többi 
Ígérkező segedelmet Mansfeld, meginditá sebes lé-
péssel a' tábort, ostrom alá veszi Esztergomot, hogy 
azt a' török iga alól kiszabadítsa. Julius' első napján 
keletről üti föl táborozó sátorát Aldobrandini a' 
pápai fegyveresekkel, 's véres csata után sept. 7én 
megszabadult Esztergom, ' sa ' törököktől Péilfynak, 
minthogy Mansfeld ineghalálozott, általadatott, mi-
nekutána ötvenkét évig a' kemény iga alatt sóhajto-
zott. Reá következő esztendőben 1596 mart. 12kén 
az országosan összejött rendek Posonból VIII Kele-
men pápához tartalomdús köszönő levelet küldöttek 
a' 10,000 ember- segedelemért, s azon 30,000 tallér-
ért, mellyeket hónaponként küldött a' táborozó népnek, 
's a' török további üldözése' esetére pedig még ez 
évre is a' kincstárból kifizetendőt ígért; melly dicső 
érdemeket tekintetbe vévén hazánk' rendei, mitsem 
hizelgtek mondván : „devinctos Nos itaque quam 
maxime tot tantisque Beatitudinis Tuae bene/ieiis 
confiteamur est necesse." Most szüntelen fegyvert 
viseltek őseink, mit ha századdal előbb egyetértve 
cselekesznek, hazánk a' török jármot nem viselte 
volna. A' legszelídebb akarat, a1 vérengzést kerülő 
legjobb szándék sem menekülhetett meg a'háborútól; 
eléggé ohajtá a' békét Rudolf császár és király, ki 
inkább a' musáknak , mint a' borzasztó csatáknak 
volt barátja, de királyi székén békével életét nem 
töltheté, miért is a' nyugtalankodó törökök ellen 
szüntelen segedelemért folyamodott a' külső fejedel-
mekhez, minek következtében az Esztergomnál és 
Visegrádnál diadalmaskodó pápai seregek Aldobran-
dini Ferencz' vezérlete alatt Illyrián ismét átsiettek 
az ostrom alatt álló Kanizsa alá, de a' hős Aldo-
brandini, nemzetünk' boldogságáért küzdő édes re-
ménye lenni megszűnt, Varasdon végezvén érdem-
teljes életét. Méltó még említeni VIII Kelemen pá-
pának 1597 februariusban tett aina'páratlan ajánla-
tá t , miszerint ő, értésére esvén, hogy Mohamed szul-
tán, hazánkat nyomorgató hadát folytatni kívánja , 
a' nagylelkű pápa azt ígérte, hogy a' 40,000 len-
gyel sereg 'harmadát , hazánk iránt viseltető szere-
tete' jeléül tulajdonából fogja fizetni. 

Midőn Gustav Adolf svéd király Lipcsénél jól 
fegyverkezett táborral várná az ütközetet, II Ferdi-
nánd Pázmán Péter esztergomi érseket Romába VIII 
Orbán pápához küldé, hogy őt pénzbeli segedelemre 
birná, és arra kérné, hogy a' franczia udvart a' svéd 
szövetségtől elvonni törekednék, 's közbékét esz-

közlene a' katholikus fejedelmek között. Pázmán 
1632ben érkezett Romába fényes kísérettel, hol VIII 
Orbánnal csakugyan kieszközlé, hogy a' papi tized 
előre beszedethessék, és háborúra fordíttathassák ; 
sőt mások szerint 24,000 aranyat ígért hónaponként 
a' pápa a' had' folytatására, és minden papi tized' 
hatodát. 

Majd másfél század folyt le már, hogy hazánk' 
nagy része szabadságát vesztve, a' török iga alatt 
nyögött, 's hazánkliai ezrenként hurczolák súlyos 
bilincseit. 1 Leopold királynak sikerült az elseny-
vedi lábakról letördelni a' durva bilincseket, 's le-
törleni a' nemzet' fájdalmas könyeit. De ennek léte-
sítéséhez több erős kar kívántatott, 's ennek esz-
közlésében hatalmas segítők voltak a' romai pápák. 

Miután a' török hatalom szerfölött megerősödött, 
's a' keresztény fejedelmek az egyesült erőveli el-
lenállást jobbadán csak szóból vagy papirosról is-
merték, innét nem volt csoda, hogy a' pogányság 
vérszemet kapva, hazánkat, mint a' keresztény or-
szágok' kulcsát mindinkább sanyargatta. VII Sándor 
pápa mindent elkövetett, hogy a' keresztény erőt 
öszpontositsa , 's a' török' erejét meggyöngítse, 
mit lelkesen óhajtván, dicsőült eldődi' példája sze-
rint az olaszországi papi jövedelmek' egy részét a' 
török elleni háborúra szánta, soll Leopold királynak 
három milliom aranyat 1663ban e 'végre ajánlott. 
Reá esztendőre pedig a' regensburgi gyűlés' halla-
tára, hol az ellenségnek közerőveli megtámadása ha-
tároztatott, ö is önlelkesedésből jól fegyverzett vi-
tézeit Magyarországba utasitá, 's az elkezdett há-
ború' szükségeit hétszáz ezer aranynyal segité. A' 
franczia kibékülés után Mazarini bibornok szinte 
azon háborúra százezer livrât, vagyis kétszáz ezer 
aranyat hagyott, a' pápa' kezébe leteendőt. 

X Kelemen utódának XI Incze pápának, ama' 
nevezetes Odesclialchi nemzetség érdemteljes sar-
jadékának fényesek érdemei, kinek ha érez vagy 
márványszobrot nem emel is nemzetünk, de hogy em-
lékét minden magyar hazafi szivében szüntelen meg-
tartsa, illő hálaadó köteiesség.Ugyanis ő a' keresztény-
ség' ellensége ellen folytatott háborúra 2 milliom ara-
nyat küldött I Leopold királynak Bonvisi bibornok és 
Kollonich György püspök által. Azon veszedelmes 
állapotban, midőn IV Mohamed török császár Kara 
Mustafa nagyvezérrel 200,000 emberrel minden pod-
gyász és társzerek nélkül 1683 martiusban megér-
kezett hazánkba, olly erős föltétellel, hogy Récs' be-
vétele 's pusztítása nélkül vissza nem térend ; e' 
szoros körülményektől szorongattatva, a' király föl— 
szólita több fejedelmeket és nem haszon nélkül, mert 
iegelsőbb XI lncze pápa a' császári üres kincs-
tárt gazdagon segítette , valamint Szelepcsényi 
György esztergomi érsek is, ki öt száz ezer forintot 
adott. A' pápa több bibornokot, 's olasz fejedel-
met, hogy kész pénzzel a' kezdeti háborút segite-
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nék , reá birt. Továbbá megengedte, hogy a' klast-
romoknak, 's más egyházi intezeteknek 60 eszten-
tendeig gyűjtött javai' harmadát a' királyi kamara 
hadi költségekre beszedhesse. Ezen lelkes pápa nem-
zetünk iránti kitűnő hajlandóságának példaadása birta 
reá Szelepcsényi György esztergomi érseket is, hogy 
1685ben 92dik esztendejében meghalálozván, ismét 
nagy mennyiségű pénzt t. i. 700,000 ftot, 's gabo-
nát hagyott a' háború' folytatására, 's az esztergomi 
vár'megerősítésére. De talán mindezeknél többet tett 
az által XI Inoze pápa, hogy a' vitéz lengyeleket 's 
velenczeieket I Leopolddal szövetségbe hozta, miál-
tal a' töröknek bécsi ostroma kijátszatott, a' mi után 
következett hazánk részeinek a' török rabiga alóli 
fölszabadulása. — A' Bécsnél nyert fényes győzö-
delemre, hogy a' romai pápának segítsége 's fárado-
zása nagy befolyású volt, kitetszik Denhof János 
Kázmér apát', Szobjeszky János lengyel király rend-
kívüli követjének a' pápához intézett beszédéből is , 
hol az nyilván elismertetik, midőn ő a' töröktől nyert 
győzelmi zászlók' legfőbbikét királya' nevében a' pá-
pának általnyujtá. 

Korábbi időkben is, hogy egyebeket elmellőz-
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zünk , a' pápák szép tanújelét mutaták hazánk iránti 
jó hajlamuknak a' szükség' idején. Így József csá-
szár' idejéből a' Magyar Kurir ezeket hozza föl : „Melly 
nagy örömmel olvashatjuk némelly külső közönséges 
német levelekből azon tudósitást, melly szerint az 
iratik : Triestbe a' pápának sok ezer zsák gabonával 
megterheltetett hajói érkeztenek meg, mellyek a 'Hor -
vátországban fekvő es. k. tábor' számára rendeltettek, 
és a' mellyeket ő Fölsége igen kedvesen vévén ; az 
iratik ezen levelekben, hogy azon legfőbb pápai fe-
jedelemnek egy maga viszontag álló szolgálatját a ján-
lott , tulajdon kezével irt levelet küldött, mellyben 
ezen szívességét megköszönte légyen." Ugyan egy 
másik bécsi német lap pedig 1789ben számítást tett 
azon jótékonyságokról, mellyekkel tetéztetett hazánk 
a' romai szent szék által, és állítja : hogy V Pius 
pápától fogva XI Kelemenig, vagyis 1566 — 1700ig 
tizenhat milliom scudit, vagyis a' mi pénzünkben 
harminczkét milliom rhenusi forintot küldöttek már 
a' pápák a' törökök elleni hadakra. 

Ennyi jótékonysággal tetézték időszaKonként a' 
romai pápák hazánkat, melly jótékonyság, ha egyebet 
nem, legalább méltó elismerést érdemel. 

S z e r k e s z t ő i v é g s z ó . 
Harmadfél éve , hogy a' latin „Fascicul i ecclesiastico-Hlerarii" czimü folyóiraton kivül a' „Rel igio és Nevelés" hetilapot 

is társával az „Egyházi Tudósításokkal" megindítottam. Maga nemében uj volt a'vállalat magyar anyaszentegyházunkban, 's már csak 
ezért is , kivált a' vallási téren e' mai időben, nem legkönnyebb. Czélom volt: Isten'segítségével a' religiót és nevelési, úgymint a'polgári 
jólétnek is legbiztosabb 's legerősebb támaszait Jézus Krisztus' igaz tanitmánya szerint kiilönbfélekép fölvilágosítva az emberek' sziveibe 
's leikeibe csöpögtetni, és a' religio 's nevelés' legüdvösb gyümölcsei által a' haza polgárinak mind ezen mind más világi boldogságuk' 
munkálásában 's elnyerésében segitségül lenni. 

Mikép sikerült harmadfél évi működésem által a' tehetségem szerint szorgalmazott czélt elérni, mások Ítéljék meg. Ember' 
dolga elhinteni a' magot, Isten' malasztjáé csirába, növekedésbe 's érlelésbehozni azt. Egyébiránt ha jó szándékkal végezzük munkánkat, 
nem hiusulhat reményünk, hogy Isten reá adandja áldását. — Engem is a' fáradságok 's a' szerkesztőséggel együtt járó egyéb bajok közt 
pályám' egész ideje alatt azon belső meggyőződés tartott fön 's élesztett, hogy tehetségeimet az Isten országának terjesztésére, a' keresztény 
hivek' lelki épülésére, vigasztalására, oktatására legjobb szándékkal áldozván föl, a' sikerei nem maradhat; 's kitudja mikor? ki tudja hol? 
kel ki az elvetett parányi mag , 's leszen belőle bő gyümölcsöket termő terebélyes fa. Ha tehát a' „Religio és Nevelés" a' társlappal együtt 
itt ott vallásos érzelmeket gerjesztett, tudatlanokat fölvilágosított, ingadozókat megerősitett, kétkedőket útba igazított; vagy ha ezeket 
nem tette i s , de reájok alkalmat nyújtott, vagy hogy reájok valaha csak alkalom is adassék, eszközlőtte, megnyugszik kebelem: hogy 
legjobb szándékkal megindított, és dolgozó társaimnak — kiknek böcsös közleményeikért ezennel szives köszönetet mondok — közremun-
kálásával eddig folytatott hetilapjaim ohajtott czélukat el nem téveszték. 

Egy van még érinteni való: a' „Rel igio es Nevelés" már tizenöt hónapig haladott pályáján, türelmetlenségről, tudtunkra, 
nem vádoltatva senkitől. Ez annál kevesbé válhatott szégyenére a' szerkesztőségnek , minél nehezebb föladat vala : a' korszellem itt ott 
mutatkozó vallástalan kitörései' ellenében a' ker. kath. religióról, anyaszentegyházról, annak tanairól , szertartásairól 's több effélékről 
ugy értekezni, hogy a' religio' tekintete, szentsége 's igazsága az ellenfél' fölingerlése nélkül pártoltassék, védessék's föntartassék.— 
Azonban hetilapunk folyamának tizenhatodik hónapjában megindittatott a' Protestáns egyházi és iskolai lap, mellynek első száma mult 
évi április' 7én bocsáttatott közre. Váratlan vala ennek már első számában sőt programinjában is jelentkező, 's a' katholikusokra nézve 
igen ingerlő , igen kihivó szelleme ; de óvakodtunk egy számból megítélni a' lapot, 's békével vártuk a' jövendői. Miután azonban ugyan-
azon kíméletlen szellem mutatkozott a' következő számokban is , sőt az ötödikben a' polémia is megkezdetett; nem gondolhatánk egyebei, 
hanem hogy szándékosan vettetett előnkbe a" keztyü. Mi, kik béketűrők kívánunk lenni mindig, de gyávák és szent hitünk' elárulói nem 
lehetünk, fölvettük a' keztyüt, megindítottuk a' Szombathelyi leveleket és egyéb elleniratokat; sőt ezután alig volt számunk, melly többek 
közt czátölatot is ne foglalt volna magában , mellyre anyagot, alkalmat és okot. mindig az ellenfél szolgáltatott. Számos czáfolatinkra felelet 
a' protestáns lapban mióta az áll, ha jól emlékezünk, csak egy érkezett, Haubner úrtól, 's erre utolsó számainkban választ is adtunk. — 
Ennyit röviden a' két lap' viszonyaira nézve szerkesztői állásomnál fogva mondani szükségesnek véltem most, a' bővebb kifejtést törté-
nendhető fülhivatásom' esetére magamnak föntartván. Egyébiránt is a' t. cz. közönség'kezeiben forog mind a' két egyházi lap. 

Lelépve már a' szerkesztői pályáról , midőn e' részben utódomat n. t. Somogyi Károly urat a' t. cz. közönség' pártolásába 
legbizodalmasabban ajánlanám, nincs más hátra: mint hogy minden rendű jóakaróim-, pártfogóim- 's elvbarátimtól érzékeny bucsutvéve 
mindnyájoknak, köszönetem mellett, szives Isten-hozzádot mondjak. Sianiszió Ferencz, 

szerkesztő. 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z 1 ó Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 453. 

Vége az első félévnek. 
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